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         З метою якісного проведення серпневих педагогічних рад навчально-

методичним центром профтехосвіти у Дніпропетровській області 

напрацьовано та узагальнено  інформаційно-аналітичні матеріали з даного 

питання. Направляємо для керівників навчальних закладів методичні 

рекомендації ( в тому числі з досвіду роботи інших регіонів України) для 

використання в роботі при підготовці до проведення підсумкових 

педагогічних рад у 2014 році. (Матеріали додаються ). 

 

 

 

 

 

Директор                                                                            В.М.Василиненко 

 
 

 

 

 

 

Корнієнко М.М. 

31-25-82 
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Додаток -1  

До листа НМЦ ПТО  

Від 08.08 2014 р. 

№13/4-165 

 

Методичні рекомендації щодо проведення серпневих 

педагогічних рад в ПТНЗ 

 

Структура організаційних заходів з проведення засідання педради 

 

1. Головним доповідачем на педраді є  директор професійно-технічного 

навчального закладу; 

2. Зі співдоповідями виступають заступники директорів, старші майстри, 

головні бухгалтери, керівники фізвиховання, бібліотекарі, інженери з 

охорони праці тощо; 

3. Обговорення та затвердження наступних питань: 

- підсумки минулого навчального року; 

- затвердження плану роботи навчального закладу на 2014-15 н.р.; 

- затвердження регламенту (розпорядку) роботи ПТНЗ (згідно 

рекомендацій НМЦ ПТО від 2014р.) 

- готовність МТБ (навчальний корпуси, їдальня, гуртожиток) до нового 

навчального року 

- аналіз виконання державного та регіонального  замовлення  

- закріплення класних керівників та майстрів в/н за навчальними 

групами 

-  затвердження попереднього педагогічного навантаження  

- інші фінансово-господарські питання; 

На засіданнях педрад бажана присутність представників виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування, представників-замовників кадрів, 

представників державних та громадських організацій, представників батьківського 

комітету, учнівського самоврядування. 

Алгоритм головної доповіді на педраді (директора ПТНЗ) 

      Керівник навчального закладу у своїй доповіді повинен зробити детальний 

аналіз виконання педагогічним та учнівським колективами пріоритетних 

завдань, які були визначені МОН України та ДОіН Дніпропетровської ОДА 

на 2013-2014 н.р.: 

 
1. Створення, функціонування, моніторинг результатів роботи 

піклувальних рад за галузевим спрямуванням спільно з Федерацією 

об’єднань роботодавців Дніпропетровщини . 

2. Запровадження змістових видів моніторингу діяльності закладів ПТО 

(замовників, місць практики, результатів ДКА, ДПА, складу контингенту 

тощо). 
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3. Створення умов для підвищення кваліфікації у міжкурсовий період   

педагогічних  працівників ПТНЗ за форматом  шкіл безперервного 

навчання (за очно-дистанційною системою). 

4. Проведення конференцій, оглядів конкурсів, семінарів з використанням 

ІКТ в режимі on-line. 

5. Розвиток, супровід, підведення підсумків винахідницької роботи, 

технічної творчості учнів. 

6. Покращення співпраці з науковими установами (інститутом ПТО НАПН 

та ІІТЗО МОН України (відвідування, контакти, створення 

експериментальних майданчиків). 

7. Організація та проведення  олімпіад із загальноосвітніх предметів  у ІІІ 

етапи. 

8. Впровадження у навчальний процес нових виробничих технологій, 

передового педагогічного досвіду,  висвітлення досягнень кращих 

педагогів, учнів ПТНЗ у засобах масової інформації та  веб-ресурсах. 
 

      До відома педагогічного колективу керівник ПТНЗ повинен довести нову 

нормативну базу щодо діяльності  професійно-технічної освіти, яка з’явилася 

протягом 2014 року та  пріоритетні напрями роботи в галузі освіти на 2014-

2015 навчальний рік визначені Міністерством освіти і науки України на 

підсумковій колегії від 22 серпня поточного року.  

      При аналізі роботи педагогічного колективу необхідно порівнювати 

показники досягнень навчального закладу з обласними та державними.  

     Для проведення змістовного аналізу діяльності кожного ПТНЗ області НМЦ 

ПТО  підготовлено: 

- Аналітичні матеріали моніторингу ринку праці Дніпропетровської області 

станом на 01.07.2014р. (Додаток 2) - розміщенні на сайті НМЦ ПТО у розділі 

«Моніторингові дослідження», підрозділ «Ринок праці». 

- Інформаційно-аналітичний збірник «Моніторинг роботи ПТНЗ  області та 

НМЦ ПТО у 2013-2014 навчальному році».  (Додаток-3); Узагальненні 

матеріали IV етапу моніторингового дослідження «Стан і розвиток професійно-

технічної освіти Дніпропетровської області» (Додаток 4)- розміщенні на сайті 

НМЦ ПТО у розділі «Моніторингові дослідження», підрозділ «Моніторинг 

діяльності ПТНЗ» 

        Для якісного забезпечення  роботи керівників, методистів, голів 

методичних комісій ПТНЗ з питань планування і технологій підготовки засідань 

педагогічної ради,  НМЦ ПТО запропоновано  кращий досвід з цього питання 

Харківської , Миколаївської , Хмельницької областей , де запропоновані активні 

форми проведення, умови виконання рішень та аналіз ефективності роботи  

педагогічних  рад в закладах ПТО.  (Додатки - 5,6,7) – розміщенні на сайті НМЦ 

ПТО у розділі Новинки у сфері ПТО , підрозділ Корисний досвід з регіонів. 


