
7.6.1. ПЛАН РОБОТИ СТАРШОГО МАЙСТРА Лежнюка Ю.А.  

на 2021/2022 н. р. 

 

№ 

з/п 
Найменування заходів 

Термін 

виконання 

1. Закріплення керівників, майстрів в/н за навчальними групами. серпень 

2. 
Перевірка та узгодження переліків навчально-виробничих робіт з 

предмета «Виробниче навчання» 
до 06.09.2021 

3. 
Аналіз відповідності МТБ професії та складання графіку поповнення 

МТЗ майстерень. 
вересень 

4. 
Контроль уроків виробничого навчання в майстернях та на 

виробництві груп ІІ-ІІІ курсу. 

постійно за 

графіком 

5. 
Контроль виконання плану роботи з охорони праці в майстернях та 

на виробництві. 
постійно 

6. Контроль відповідності методичного забезпечення  на уроках в/н. постійно 

7. Складання плану інструктивно-методичних порад. до 13.09.2021 

8. Складання розкладу занять гуртків технічної творчості 20.09.2021 

9. Контроль виробничої практики на підприємстві груп ІІ курсу. Жовтень- 

листопад 

10 Організація проведення І етапу Конкурсів фахової майстерності Листопад  

12. Моніторинг роботи гуртків технічної творчості постійно 

14. Підведення підсумків роботи майстрів в/н за І семестр 2021/2022 н. 

р. 
січень 

15. Організація занять з учнями-претендентами на участь в обласних 

конкурсах фахової майстерності. 

Січень- 

березень 

16. Здійснення контролю з охорони праці на уроках виробничого 

навчання на підприємствах. 

Травень-

червень 

17. Організація підготовки матеріалів до участі в обласній виставці-  

огляді дидактичних матеріалів майстрів в/н 

Лютий - 

травень 

18. Контроль виробничого навчання в майстернях груп І-ІІ курсу. лютий 

19. Організація підготовки експонатів на обласний огляд-конкурс лютий 

20. Організація та участь в обласних конкурсах фахової майстерності. квітень -  

травень 

21. Контроль стану охорони праці та пожежної безпеки в навчальних 

майстернях. 
постійно 

22. Організація планування методичної роботи майстрами в/н щодо  

матеріально-технічного забезпечення майстерень на наступний 

навчальний рік. 

Квітень-

травень 

24. Контроль виробничого навчання груп  ІІІ курсу на підприємствах. Травень - 

червень 

26. Складання плану ремонтних робіт в майстернях. Квітень - 

червень 

27. Перевірка виконання  майстрами в/н планів індивідуальної роботи за 

2021/2022 навчальний рік  

Травень-

червень 

28. Складання графіку відшкодування витрат навчального часу учнями 

на літні канікули. 
червень 

 

Старший майстер                                                      Юрій ЛЕЖНЮК 


