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    З метою належної організації щодо проведення серпневих педагогічних 

рад в професійно-технічних навчальних закладах НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській області щорічно надає методичні рекомендації з цього 

питання, а також  створено певний інформаційний банк матеріалів з досвіду 

роботи профтехосвітян України, який постійно поповнюється та розміщений 

на нашому сайті у розділі «Новинки у сфері ПТО», підрозділ «Корисний досвід 

з регіонів».  

        За підсумками 2014-2015 навчального року НМЦ ПТО підготовлено 

аналітичні матеріали  «Збірник інформаційно-аналітичних матеріалів  спільної 

діяльності ПТНЗ області та НМЦ ПТО у 2014-2015 навчальному році» на 

допомогу керівникам ПТНЗ при підготовці до проведення підсумкових педрад 

та плануванні на 2015-2016 навчальний рік. Крім того додатково надаємо для 

педагогічних колективів ПТНЗ області матеріали з досвіду методичної роботи 

3-х регіонів ПТО України.  (Матеріали додаються). 

 

Директор                                                                                В.М.Василиненко 

 

 
Корнієнко М.М. 

31-25-82 

Директорам  професійно-

технічних навчальних закладів 

Про надання методичних рекомендацій 

з проведення підсумкових серпневих 

педрад в ПТНЗ  
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Методичні рекомендації щодо проведення серпневих 

педагогічних рад в ПТНЗ 

 

Структура засідання підсумкової педради закладу 

 

1.  Доповідає директор професійно-технічного навчального закладу; 

2. Співдоповіді заступників директора, старших майстрів, головних 

бухгалтерів, керівників фізвиховання, бібліотекарів, інженерів з охорони 

праці тощо; 

3. Обговорення та прийняття рішень з питань: 

- підсумки минулого навчального року; 

- затвердження плану роботи навчального закладу на 2015-16 н.р.; 

-  готовність МТБ (навчальних корпусів, їдалень, гуртожитків) до нового 

навчального року; 

- аналіз виконання державного та регіонального  замовлень; 

- закріплення класних керівників та майстрів в/н за навчальними 

групами; 

-  затвердження попереднього педагогічного навантаження;  

- затвердження регламенту (розпорядку)  роботи закладу на 2015-2016 

навчальний рік;  

- повідомлення про зміни в  колективному договорі; 

- ознайомлення з новим (оновленим)  складом педагогічної ради 

навчального закладу та іншими громадськими формуваннями за їх 

наявності ( батьківський комітет, піклувальна  рада тощо).  

- фінансово-господарські питання. 

На засіданнях підсумкових педрад бажана присутність представників 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, представників-замовників 

кадрів, представників державних та громадських організацій, представників 

батьківського комітету, учнівського самоврядування. 

Алгоритм 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 

2014-2015 н.р.: 

- аналіз результатів навчально-виробничого процесу за підсумками ДПА, 

ДКА, працевлаштування випускників; 

- аналіз роботи з контингентом (виконання держзамовлення, збереження 

контингенту);  

- аналіз запровадження  у навчально-виробничий процес нових 

виробничих та педагогічних технологій; 

- проведення моніторингових досліджень щодо перспектив розвитку 

навчального закладу; 
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- аналіз стану виховної роботи та соціальних процесів в навчальному 

закладі серед учнів та педагогічних працівників. 

- робота колективу зі створення іміджу робітничих професій, стосунків з 

соціальними партнерами, науковими установами;  

- аналіз кадрового, матеріального та фінансового забезпечення закладу;  

- формування пріоритетів навчального закладу на 2015-2016 н.р.;  

- головні завдання, що покладені в основу планування на новий 

навчальний рік, які базуються на нових законодавчих та нормативних 

документах.   

      При аналізі роботи педагогічного колективу за звітний період  необхідно 

порівнювати показники досягнень навчального закладу з обласними та 

державними.  

       

НМЦ ПТО додає матеріали з досвіду проведення педрад регіонів України: 

 

1. Методичні рекомендації «Педагогічна рада як основний колегіальний 

орган ПТНЗ», видано НМЦ ПТО у Закарпатській області, 2014р. 

2. Методичний порадник «На допомогу методисту», видано НМЦ ПТО у 

Миколаївській області, 2012р. 

3. Інноваційні технології в проведенні педагогічних рад, видано 

Київським університетом ім. Бориса Грінченка (програма підвищення 

кваліфікації керівників навчальних закладів), 2010р. 

 

 

 


