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План проведення 

інструктивно-методичних нарад з педагогічними працівниками 

Первомайського професійного ліцею 

на 2018/2019 навчальний рік. 
 

№ 
з/

п 

Зміст роботи Термін 
проведення 

Відпові 
дальний 

Відмітка  

про 

виконання 

І. Засідання  

1. Ознайомлення з листами та наказами МОНУ 

щодо викладання навчальних предметів у 2018/2019 н.р.  

11.09.18  

Заступник 

директора з 

НВР 

 

2. Підготовка, розробка та затвердження плануючої 

документації викладачів та майстрів в/н: 

 робочий навчальний план; 

 робоча навчальна програма; 

 план роботи кабінету; 

 план роботи гуртків; 

 паспорт кабінету (майстерні) тощо. 

 

3. Планування НВП в ліцеї.  

4. Ведення журналів теоретичного та виробничого 

навчання (інструкція №59). 
 

5. Проведення вступних інструктажів з ОП з 

учнями ліцею. 

Інженер 

з ОП 
 

6. Організація і проведення вхідного 

діагностування НДУ І курсу з предметів ЗОП. 
Методист 

 

7. План роботи НЦПТО на вересень.  

8. Різне.  

ІІ. Засідання 

1. Організація та проведення атестації пед. 

працівників в 2018/2019 н.р. 

09.10.18 

Методист 

 

2. Про проведення І етапу та підготовку до ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних 

предметів  серед учнів ЗП(ПТ)О Харківської області 

у 2018/2019 н.р. 

 

3. Про проведення ХІХ Міжнародного конкурсу з 

української мови ім. Петра Яцика. 
 

4. Планування виховної та профілактичної роботи 

викладачів і майстрів виробничого навчання. Заступник 

директора з 

НВихР 

 

5. Про підготовку до І туру обласного смотру 

художньої самодіяльності, технічної й 

декоративно-прикладної творчості. 

 

6. Про забезпечення підручниками, програмами, 

методичною літературою учнів та педагогічних 

працівників ліцею в 2018/2019 н.р. 

Бібліотекар 

 

 

7. План роботи НЦПТО на жовтень. Методист  

8. Різне.  
 

 



ІІІ. Засідання 

1. Аналіз проведення І етапу  Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з загальноосвітніх предметів та 

підготовка до ІІІ (обласного) етапу. 

13.11.18 

Методист 

 

 

2. Організаційно-методичні рекомендації щодо 

проведення виставки-огляду методичних і 

дидактичних матеріалів викладачів ЗОП у 2018/2019 

навчальному році.  

 

3. Рекомендації щодо проведення І та ІІ етапів VІХ 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка у 2018/2019 навчальному році. 

 

4. Про підсумки вхідного діагностування 

навчальних  досягнень учнів І курсу ЗП(ПТ)О 

Харківської області з предметів загальноосвітньої 

підготовки у 2018/2019 н.р. 

 

5. Про організацію роботи щодо підготовки 

проведення ЗНО у 2019 році. 
Заступник 

директора з 

НВР 

 

 

 

 

6. Результати перевірки інструкційно-технологічної 

документації педагогічних працівників. 
 

7. Результати відвідування уроків адміністрацією 

ліцею за вересень-жовтень. 
 

8. План роботи НЦПТО на листопад. Методист  

9. Різне.    

ІV. Засідання 

1. Про участь педагогічних працівників ліцею у 

січневій науково-методичній Інтернет-конференції 

для керівних та педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. 

11.12.18 

Методист 

 

2. Про підсумки проведення ІІІ (обласного) етапу 

XVІІІ Міжнародного конкурсу з укр. мови ім. Петра 

Яцика серед учнів ПТНЗ Харківської області у 

2017/2018 н.р. 

 

3. Про підсумки проведення ІІ етапу VІХ 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді ім. Тараса 

Шевченка серед учнів І-ІІІ курсу ЗП(ПТ)О 

Харківської області. 

 

4. Моніторинг навчальних досягнень учнів за І 

семестр 2018/2019 н.р. 

 

Заступник 

директора з 

НВР 

  

 

5. Про звітну документацію педагогічних 

працівників за І семестр 2018/2019 н.р. 
 

6.  Аналіз виконання навчальних програм за І 

семестр 2018/2019 н.р. 
 

7. Аналіз методичної роботи педагогічних 

працівників ліцею за І семестр 2018/2019 н.р. 

Методист, 

голови МК 
 

8. План роботи НЦПТО на грудень. Методист  

9. Різне.    

V. Засідання 

1. Про проведення обласних перевірних 

контрольних робіт з предметів професійно-

теоретичної підготовки. 

 

22.01.19 Методист 

 



2. Організаційно-методичні рекомендації щодо 

проведення ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів серед 

учнів ЗП(ПТ)О у 2018/2019 н.р. 

Методист 

 

3. Підсумки успішності навчальних досягнень учнів 

за I семестр. Завдання педагогічних працівників по 

запобіганню відставання учнів. 
 

 

Заступник 

директора з 

НВР 

 

4. Про проведення ІІ (обласного) етапу олімпіади з 

предмета «Охорона праці» серед учнів ЗП(ПТ)О 

Харківської області у 2018/2019 н.р 

 

5. Про організацію та проведення конкурсів 

фахової майстерності. 
 

6. Стан ведення журналів обліку теоретичного і 

виробничого навчання. 
 

7. Про організацію профорієнтаційної роботи в 

2019 році. 

Заступник 

директора з 

НВихР 

 

8. План роботи НЦПТО на лютий. Методист  

9. Різне.   

VІ. Засідання  

1. Організація роботи з комплексного методичного 

забезпечення НВП з предметів та професій. 

12.02.19 

Заступник 

директора з 

НВР 

 

2. Організація та проведення ДКА, ДПА 2018.  

3. Вплив заходів позаурочної діяльності на 

підвищення навчальних досягнень учнів. 
 

4. Про  підготовку методичних розробок у рамках 

конкурсів фахової майстерності серед учнів 

ЗП(ПТ)О у 2018/2019 н.р 
Методист 

 

 

5. План роботи НЦПТО на лютий.  

6. Різне.  

VІІ. Засідання 

1. Підготовка до атестації педагогічних працівників 

у 2018/2019 н.р.  

12.03.19 

Заступник 

директора з 

НВихР 

 

2. Аналіз участі учнів ліцею у ІІІ (обласному) етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

предметів ЗОП. 

  

3. Аналіз участі педагогічних працівників ліцею у 

виставці-огляді методичних і дидактичних 

матеріалів. Заступник 

директора 

з НВР 

 

4.  Аналіз ефективності роботи з обдарованими 

учнями з предметів українська мова та література. 
 

5.  План роботи НЦПТО на березень.  

6. Різне.  

VІІІ. Засідання 

1. Організація та проведення вихідного 

діагностування навчальних досягнень учнів ІІ-ІІІ 

курсів із базових предметів ЗОП. 

09.04.19 
Методист 

 

 

2. Підсумки атестації педагогічних працівників в 

2018/2019 н.р. 
 

3. Аналіз вихідного діагностування навчальних 

досягнень учнів ІІ (ІІІ) курсу. 
 



4. Про організаційну роботу майстрів в/н ліцею 

щодо працевлаштування випускників ліцею. Заступники 

директора 

з НВР, 

НВихР 

 

5. ЗНО-2019.  

6. Аналіз проведення викладачами відкритих 

уроків (виховних заходів) та предметних тижнів. 
 

7. План роботи НЦПТО на квітень.  

8. Різне.    

ІХ. Засідання 

1. Вихідна діагностика педагогічної діяльності 

викладачів і майстрів в/н. 

14.05.19 

Методист  

2. Звіт завідуючих кабінетами, майстернями 

(лабораторіями) про виконання планів роботи на 

2018/2019 н.р. 

Зав. 

кабінетами, 

майстернями 

(лабораторіями) 

 

3. Підсумки проведення конкурсів фахової 

майстерності серед учнів ЗП(ПТ)О Харківської 

області. 

Заступник 

директора 

з НВР 

 

4. Підсумки виставки-огляду дидактичних 

(методичних) матеріалів педагогічних працівників з 

предметів ПТП та ППП. 

 

5. Аналіз проведення обласних перевірних 

контрольних робіт з предметів ПТП. 
 

6. План роботи НЦПТО на травень.  

7. Різне.    

Х. Засідання 

1. Аналіз навчальних досягнеь учнів та виконання 

навчальних планів та програм за ІІ семестр. 

 

Заступник 

директора 

з НВР 

 

2. Про підсумки перевірки готовності навчальних 

кабінетів та майстерень до нового навчального року. 

11.06.19 

 

 

3. Звітна документація педпрацівників за 2018/2019 

н.р. та підготовка проектів плануючої документації 

на 2019/2020 навчальний рік. 

 

4. Аналіз методичної роботи педпрацівників за 

2018/2019 н.р. та основні завдання на 2019/2020 н.р. 

Методист, 

голови МК       
 

5. Різне.   

 

Методист:  ___________________ (О.В. Лук’янчикова) 

 


