
№ 

з\п 
Зміст роботи 

Термін 

проведення 
Відповідальний Додаток 

1 Скласти графік підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників  на   2016/2017 

навчальний рік. 

Вересень Методист, 

Заcn.дир. з НВР 

 

2 Провести діагностування з метою 

вивчення інформаційних запитів 

педагогічних працівників.   

Вересень, 

Січень 

Бібліотекар  

3 Забезпечити участь педагогічних 

працівників  всіх категорій у 

роботі обласних семінарів-

практикумів, шкіл передового 

досвіду, обласних конкурсів. 

За планом 

НМЦ ПТО 

Методист  

4 Створити умови для участі 

педагогічних працівників 

навчального закладу у 

колективних формах методичної 

роботи. 

За єдиним 

планом 

методичної 

роботи  

Адміністрація, 

методист 

 

5 Організувати стажування майстрів 

в/н на виробництві з метою 

вивчення сучасних технологій, 

матеріалів, техніки. 

За графіком Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої роботи, 

ст. майстер 

 

6 Реалізувати заходи щодо 

самоосвітньої діяльності кожного 

педагогічного працівника 

ЦПТО №2 (планування роботи, 

надання методичної допомоги в 

організації, моніторинг 

результативності)  

Протягом 

року  

Методист, голови 

методичних 

комісій 

 

7 Організувати роботу педагогічних 

працівників над індивідуальною 

методичною темою, над 

методичними розробками тем і 

уроків, проведення відкритих та 

експериментальних уроків.   

За окремим 

планом 

Методист, голови 

методичних 

комісій 

 

8 Забезпечити проведення 

комплексу заходів з атестації 

педпрацівників навчального 

закладу. 

За планом 

роботи 

атестаційної 

роботи  

Голова 

атестаційної комісії 

 

9 Провести моніторинг методичної 

роботи викладачів, майстрів 

виробничого навчання за 

За планом 

роботи 

атестаційної 

Голова 

атестаційної комісії 
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навчальний рік.  комісі 

10 Забезпечити вивчення нових 

педагогічних і виробничих 

технологій, передового досвіду 

навчання та виховання, 

аналізувати результати цієї роботи.   

Постійно, 

Червень 

Методист  

11 Організувати наставництво, 

надання допомоги, відвідування 

індивідуальних і групових 

консультацій. 

Постійно, за 

графіком 

Методист  

12 Організувати постійно діючі і 

тематичні виставки у методичному 

кабінеті і бібліотеці з метою 

поширення передового досвіду, 

новинок методичної літератури, 

досягнень педагогіки, психології, 

техніки і технології. 

Січень, 

червень 

Методист, служба 

НТПІ 

 

13 Запровадити в практику 

індивідуальної методичної роботи 

складання анотованих покажчиків 

опрацьованої літератури, 

періодичних видань.  

З вересня  Методист, 

бібліотекар  

 

14 Залучити до проведення 

училищних конкурсів 

педагогічних працівників  

навчального закладу. 

За планом  Адміністрація, 

методист 

 

 


