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План роботи 

Педагогічної ради ПТУ № 2 на 2017/2018 навчальний рік 

 

Дата 

проведенн

я 

Тема педагогічної ради Доповідач Робоча група 
Питання, які готує робоча 

група 

Відповідальні 

за підготовку 

1 2 3 5 6 7 

ІІІ 

квартал 

 

Серпень 

2017 

Вересень 

2017 

 

 

 

 

 

 

Конференція 

“Упровадження нового змісту освітнього процесу, накопичення інноваційного потенціалу перспективний 

напрямок  підвищення якості освіти у ПТУ№ 2” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IУ 

квартал 

1.Аналіз підсумків навчально-

виробничої діяльності училища за 

2016/2017 н.р. та завдання 

педагогічного колективу на 

2017/2018 н.р. 

Директор, 

Заступники 

директора , 

методист, 

старший 

майстер 

 

Директор, 

Заст. 

директора з 

НВР, заст. 

директора з 

НВихР, 

методист, 

старший 

майстер 

1. Підготовка матеріалів про 

результати навчальної 

діяльності 

Директор, 

Заступники 

директора , 

методист, 

старший 

майстер 

 
 

 
 

. 

2. Підготовка матеріалів про 

результати виробничої 

діяльності. 

3. Підготовка матеріалів про 

результати виховного 

процесу. 

4. Результати державної 

підсумкової атестації з 

предметів загальноосвітньої, 

професійно-теоретичної та 

загально технічної 

підготовки 

5. Планування роботи ПТУ 

на 2017/2018 н.р. 

6. Підсумки 

профорієнтаційної роботи 

 

2. Розгляд проекту плану роботи 

училища на 2017/2018 н.р. 

Заст. 

директора з 

НВР 

Адміністраці

я  

Планування роботи 

відповідних підрозділів 

училища. 

Адміністрація  



 

 

Листопад 

2017 

 

 

3. Розгляд плану роботи 

педагогічної ради на 2017/2018 

н.р. 

Заст. 

директора з 

НВР 

Заст. 

директора з 

НВР, заст. 

директора з 

НВихР,  

голови 

методичних 

комісій. 

Підготовка та складання 

плану роботи педагогічної 

ради. 

 

Заст. 

директора з 

НВР, заст. 

директора з 

НВихР,  

голови 

методичних 

комісій. 

     

1. Аналіз складу учнів 

першого курсу  та зріз 

знань, його аналіз та заходи 

м/к з ліквідації прогалин у 

знаннях учнів за час 

навчання  в училищі 

методист 

Заст. 

директора з 

НВР, 

викладачі 

математики, 

фізики, хімії, 

укр. мови і 

літератури, 

класні 

керівники, 

майстри в/н 

 

1. Моніторинг рівня знань з 

предметів з/о підготовки 

учнів І курсу. 

2. Аналіз результатів 

перевірних робіт за текстами 

НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській обл. 

 

Методист, 

викладачі 

математики, 

фізики хімії, 

укр.. мови і 

літератури, 

 

 

3. Педагог-новатор – запорука 

зростання компетентного 

робітника в умовах навчально-

виробничого процесу 

майстри в/н, 

викладачі 
голови МК  

Сучасні навчальні та 

виробничі технології, 

професійна спрямованість 

на уроках - основа 

підвищення професійного 

рівня учнів 

Заст. 

директора з 

НВР , 

Ст.майстер, 

методист 



 

Аналіз результативності 

профорієнтаційної роботи і 

затвердження плану на 2017-18 

рік 

Заст. 

директора з 

НВихР 

Заст.  

директора з 

НВихР, 

майстер 

класні 

керівники, 

майстри в/н 

Аналіз особових справ учнів. 

Заст.  

директора з 

НВихР, 

 класні 

керівники 

 

І квартал 

Січень 

Проблемний стіл 

“Впровадження сучасних навчальних та виробничих технологій у навчально- виховний процес” 

1. Тижні ініціативи і творчості 

педагогів-новаторів 

голови 

методичних 

комісії 

заст. 

директора з 

НВихР, 

методист 

Обмін досвідом 

впровадження передових 

навчальних технологій, 

створення сучасних 

електронних засобів 

навчання та контролю знань 

Викладачі, 

майстри в/н 

2. Аналіз підсумків навчально-

виробничої діяльності та 

методичної роботи за І семестр і 

завдання на ІІ семестр 2017/2018 

н.р. 

Директор  

Заст. 

директора з 

НВР, заст. 

директора з 

НВихР, 

методист, 

 старший 

майстер  

 

1. 1. Аналіз результатів 

навчально-виробничої 

діяльності та виховної 

роботи у І семестрі. 

2. Планування роботи на 

ІІ семестр. 

 

Заст. 

директора з 

НВР, заст. 

директора з 

НВихР,  

Методист, 

старший 

майстер  

3. Аналіз методичної роботи 

педколективу за І семестр 

2018/2018 г.р. 

методист 

голови МК, 

педагоги 

наставники 

Підготовка творчих звітів 

з методичних 

напрацювань. Аналіз 

навчально-методичних 

заходів 

викладачі, 

майстри в/н 

4. Знайомство з новими 

надходженнями педагогічної та 

методичної літератури. 

Бібліотекар  Бібліотекар   
1. 1. Підготовка до огляду 

літератури. 
Бібліотекар  



5. Аналіз стану роботи 

педагогічного колективу з 

охорони здоров'я учнів та  

безпеки життєдіяльності у 

навчально-виховному процесі. 

Інженер з 

охорони 

праці 

Інженер з 

охорони 

праці, заст. 

директора з 

НВР, заст. 

директора з 

НВихР, 

старший 

майстер 

2. Стан охорони праці та  

безпеки 

життєдіяльності.  

Завдання 

педагогічного 

колективу з охорони 

праці та безпеки 

життєдіяльності на ІІ 

семестр. 

Інженер з 

охорони праці  

І квартал 

Березень 

Семінар  

“Про реалізацію Концепції національно-патріотичного та професійного виховання учнівської молоді  ” 

1. Підсумки конкурсів 

професійної  майстерності учнів з 

усіх професій училища 

голови 

методичної 

комісії  

Заст. 

директора з 

НВР, заст. 

директора з 

НВихР, 

старший 

майстер, 

голови 

методичних 

комісій 

Підсумки конкурсів 

професійної  майстерності 

учнів з усіх професій 

училища 

 

Заст. 

директора з 

НВР, голови 

методичних 

комісій 

2. Органічна єдність методів, 

виховання і розвитку учнів 

відповідно до вимог Концепції 

громадянського виховання   

голова 

методичної 

комісії 

класних 

керівників 

Заст. 

директора з 

НВР 

Заст. 

директора з 

НВихР 

голови 

методичних 

комісій 

1.  Аналіз шляхів поєднання 

методів, виховання та 

розвитку учнів 

голова 

методичної 

комісії 

класних 

керівників 



3. Тижні ініціативи і творчості 

педагогів-новаторів 

Методист, 

Голова 

методичної 

комісії  

Голова 

методичної 

комісії 

природничо-

математични

х дисциплін, 

викладачі  

 

Моніторинг успішності учнів 

з предметів  спецдисціплін 

Голова 

методичної 

комісії, 

викладачі  

 

ІІ 

квартал 

Червень 

Конференція  

“ Підсумки роботи ПТУ-2 за друге півріччя ” 

1. Про виконання рішень 

попередніх  педагогічних рад. 

Заст. 

директора з 

НВР 

 

Заст. 

директора з 

НВР, заст. 

директора з 

НВихР, 

старший 

майстер 

Аналіз виконання рішень 

попередніх педагогічних рад 

 

, заст. 

директора з 

НВихР, 

старший 

майстер 

2. Аналіз результатів державної 

кваліфікаційної атестації учнів ІІІ 

курсу. 

Заст. 

директора з 

НВР 

Старший 

майстер 

голови 

методичних 

комісій, 

керівники 

груп 

Аналіз підсумків державної 

кваліфікаційної атестації 

учнів ІІІ курсу. 

Заст. 

директора з 

НВР  

Старший 

майстер 

голови 

методичних 

комісій, 

керівники 

груп 



 3Аналіз  стану профорієнтаційної 

роботи в училищі. 

заст. 

директора з 

НВихР, 

Голови  

методичних 

комісій 

Заст. 

директора з 

НВР 

голови  

методичних 

комісій 

 

1. Вивчення стану 

профорієнтаційної роботи у І 

семестрі. 

2. Завдання педагогічного 

колективу  на ІІ семестр. 

 

Заст. 

директора з 

НВихР 

 

4. Про  підсумки ДКА та перевід 

учнів І і ІІ курсів на наступний 

курс 

Директор  

Заст. 

директора з 

НВР, 

старший 

майстер, 

керівники 

груп 

 

Підготовка відомостей про 

випуск на перевід учнів на 

наступний курс. 

 

Методист, 

керівники 

груп 

5.Підсумки проведення атестації 

педпрацівників. 

 Рівень професійної майстерності 

викладачів та майстрів 

виробничого навчання, як 

найважливіша умова 

забезпечення належного рівня 

навчальних досягнень учнів. 

Заст. 

директора з 

НВР, 

старший 

майстер, 

Голови  

метод комісії 

Голови  

метод комісії 

Аналіз стану роботи по 

підвищенню рівня 

професійної майстерності 

викладачів. 

Голови  метод 

комісії 

6. Аналіз роботи педагогічного 

колективу над єдиною 

методичною темою 

методист, 

голови МК 
голови МК 

1. Аналіз роботи МК по 

реалізації методичної 

проблеми 

2. Аналіз роботи 

педколективу, як шлях 

реалізації методичної 

мети училища 

голови МК, 

методист 

Протягом навчального року проводяться засідання малої педради по допуску учнів до Державної кваліфікаційної 

атестації. 



 


