ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ПОЛІГРАФІЇ ТА
ДИЗАЙНУ м.КИЄВА»

Розглянуто та схвалено
Педагогічною радою
Протокол № 1
від «30»серпня 2018 р.
ПЛАН РОБОТИ
ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ НА 2018-2019 н. р.

Серпень

№
з/п

Відповідальні

1.
2.

Вибори секретаря педради
Аналіз результатів навчально-виховної роботи за
2017-2018н.р. та завдання на 2018 - 2019 н.р. по
підвищенню рівня підготовки кваліфікованих
робітників, професійної майстерності викладачів,
майстрів виробничого навчання

3.

Про створення методичних комісій

4.
5.

Про склад педради
Розгляд та затвердження плану роботи колективу на
Гончаренко А.І.
2018-2019н.р.
Затвердження єдиної методичної теми педагогічного
колективу «Дистанційне навчання, як сукупність
Щербій Н.І.
сучасних технологій. що забезпечує доступ інформації Мошнягул І.Я.
за допомогою ІКТ»
Про виконання рішень попередньої педради
Гончаренко А.І.
Про роботу методичних комісій викладачів :
- природничо-математичної підготовки;
Шуміло Т.Г.
- гуманітарних дисциплін та заходи по підвищенню
рівня знань учнів, професійної майстерності
Стеценко О.Г.
викладачів
Про підсумки проведення перевірочних робіт (аналіз
Щербій Н.І.
рівня знань учнів нового прийому) та визначення
Мошнягул І.Я.
шляхів ліквідації прогалин в знаннях учнів
Шуміло Т.Г.
Стогній О.В.
Стеценко О.Г.
Психолого-педагогічні причини неуспішності учнів та
Сазонова О.В.
способи їх подолання в умовах диференціації
Кравченко
навчально-виробничого процесу(психологоС.Ю.
педагогічний вернісаж)
Про атестацію педпрацівників
Блажко Г.Є.

6.

1.
2.

Жовтень

Зміст роботи

3.

4.

5.

Гончаренко А.І.
Гончаренко А.І.
Бабенко І.П.
Щербій Н.І.
Мошнягул І.Я.
Кравченко
С.Ю.
Щербій Н.І.
Мошнягул І.Я.
Гончаренко А.І.

Відмітка
про
виконання

6.

1.
2.

Грудень

3.

4.

5.

Січень

1.

Вивчення нового контингенту учнів і виявлення в
групах сиріт, дітей з багатодітних сімей, дітей
Кравченко
постраждалих від аварії на ЧАЕС з підтвердженням їх
С.Ю.
соціального статусу, напівсиріт
Педагогічна рада у формі творчого звіту
Про виконання рішень попередньої педради
Гончаренко А.І.
Про роботу МК викладачів та майстрів в/н
перукарського профілю та заходи по підвищенню
Каленська Т.А.
рівня знань учнів, професійної майстерності
викладачів
Стан виховної роботи та завдання педколективу щодо
Кравченко
профілактики правопорушень серед учнів. Оволодіння
С.Ю.
активними формами і методами виховання
кл. керівники
(з досвіду роботи)
майстри в/н
Про стан проведення виробничого навчання та
виробничої практики на підприємствах. Організація
професійної підготовки на основі маркетингу ринку
праці
Допуск учнів ІІІ курсу до складання державної
підсумкової атестації
Педрада – круглий стіл
Підсумки роботи, педколективу за І семестр 20182019н.р. та завдання по підвищенню рівня підготовки
кваліфікованих робітників, професійної майстерності
викладачів, майстрів в/н

2.

Про організацію профорієнтаційної роботи

3.

Про роботу бібліотеки та стану навчальнометодичного забезпечення професійної підготовки

4.

Про результати контролю за навчально-виховним
процесом
Про підготовку друкованих видань та інноваційного
проекту для участі у Вернісажі педагогічної творчості

Щербій Н.І.
Мошнягул І.Я.
майстри в/н
кл. керівники
Гончаренко А.І.
Бабенко І.П.
Щербій Н.І.
Кравченко
С.Ю.
Мошнягул І.Я.
Блажко Г.Є.
Кравченко
С.Ю.
Корецька А.М.
Степаненко
Н.М
Гончаренко А.І.

Гончаренко А.І.
Щербій Н.І.
Кравченко
С.Ю.
Мошнягул І.Я.
Блажко Г.Є.
Засідання педагогічної ради у формі методичного турніру

Б
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е
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5.

Бабенко І.П.
Кутікова Н.М.
Фанфора В.В.

2.

3.

4.

1.
2.

Травень

3.

4.

5.

6.

Червень

1.

Про виконання рішень попередньої педради
Про стан викладання, особливості використання
комп’ютерної техніки, комплексно-методичного
забезпечення та заходи по підвищенню якості
підготовки робітників за професіями «Оператор
комп’ютерного набору», «Оператор комп’ютерної
верстки», «Коректор», «Комп’ютерна обробка
інформації»
Стан викладання, комплексно-методичне
забезпечення та заходи по підвищенню якості
підготовки робітників за професіями „Друкар
офсетного плоского друкування”, «Друкар
флексографічного друкування»
Робота педагогічного колективу по реалізації
проблемної методичної теми «Дистанційне навчання
як сукупність сучасних технологій, що забезпечує
доступ інформації за допомогою ІКТ»
Про виконання рішень попередньої педради
Підсумки державної підсумкової атестації
Стан викладання, комплексно-методичне
забезпечення та заходи по підвищенню якості
підготовки робітників швейного профілю
Підготовка виробничої практики та дотримання
безпечних умов праці учнями на підприємствах під
час виробничої практики
Про стан охорони праці та заходи по запобіганню
порушень з техніки безпеки, електробезпеки,
пожежної безпеки
Стан викладання, комплексно-методичне
забезпечення та заходи по підвищенню рівня знань
учнів з «Фізичної культури» та «Захисту Вітчизни»
Виконання рішень попередньої педради

Гончаренко А.І.

Куклич Л.І.
майстри в/н

Петренко О.М.
Ніколаєва А.С.
майстри в/н
Щербій Н.І.
Мошнягул І.Я.
Блажко Г.Є.
Гончаренко А.І.
Щербій Н.І.
Мошнягул І.Я.
Штипа С.В.
майстри в/н
Бабенко І.П.
Агафонов Є.О.
Бабенко І.П.
Агафонов Є.О.
Алєксєєва О.М.
Гончаренко А.І.
Блажко Г.Є.
голови МК
майстри в/н
викладачі
Бабенко І.П.
майстри в/н

2.

Педагогічна рада у формі аукціону ідей
А. Ейнштейн «Уміє вчити той, хто вчить цікаво»;
«Цікавий урок, який він?»

3.

Підготовка до ДКА, допуск учнів до ДКА

4.

Результати профорієнтаційної роботи

Кравченко
С.Ю.

5.

Про оздоровлення учнів під час літніх канікул

Кравченко
С.Ю.

