План роботи
секції викладачів професійно-теоретичної підготовки та майстрів виробничого навчання з професій оброблення металу, електротехнічного
та хімічного виробництва закладів професійної (професійно-технічної) освіти на 2019 рік
Керівник секції: Киричок Андрій Сергійович, методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області
Методична проблема: Упровадження інноваційних виробничих технологій в освітній процес
№
з/п

Назва заходу

1

Аналітична діяльність

2

Аналітична діяльність

3

Всеукраїнські учнівські
олімпіади зі спеціальних
дисциплін

4

5

6

Консультативно-методична
допомога, режим он-лайн
спілкування.
Всеукраїнський конкурс
фахової майстерності серед
учнів закладів професійної
(професійно-технічної) освіти
Семінар-практикум

Тема
Аналіз кадрового складу викладачів професійно-теоретичної
підготовки та майстрів виробничого навчання закладів
професійної (професійно-технічної) освіти
Аналіз та узагальнення інформації щодо навчальних досягнень
учнів з напрямку оброблення металу, електротехнічного та
хімічного виробництва за результатами I, II семестрів 2018/2019
навчального року
II обласний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад зі
спеціальних дисциплін за професіями «Електрогазозварник»,
«Електромонтер
з
ремонту
та
обслуговування
електроустаткування»
Надання методичної допомоги щодо розробки, погодження та
затвердження навчально-плануючої документації
II етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед
учнів ПТНЗ з професії «Електромонтер з ремонту та технічному
обслуговуванню електроустаткування» у 2018/2019 навчальному
році
«Роль комплексно-методичного забезпечення як складова
якісного викладання з професії фахівців металообробного
профілю та хімічного виробництва» для майстрів виробничого
навчання з професії «Електромонтер з ремонту та технічному
обслуговуванню електроустаткування»

Дата

Місце проведення

Січень,
вересень

НМЦ ПТО у Сумській
області

Січень,
липень

НМЦ ПТО у Сумській
області

21.02.2019

ДПТНЗ «Сумське ВПУ
будівництва і дизайну»,
ДПТНЗ «Конотопське
ВПУ»

Лютийчервень

НМЦ ПТО у Сумській
області

26-27.03.
2019

ДПТНЗ «Конотопське
ВПУ»

26-27.03.
2019

ДПТНЗ «Конотопське
ВПУ»

7

Обласний огляд конкурс на
краще комплексно-методичне
забезпечення

8

Всеукраїнський конкурс
професійної майстерності
«WORLDSKILLS UKRAINE»

9

Он-лайн спілкування

ІІ етап обласного огляд-конкурсу на краще комплекснометодичне забезпечення предмета «Спецтехнологія» та
майстерень, лабораторій з професії «Електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування» в закладах професійної
(професійно-технічної) освіти
Координація участі закладів професійної (професійно-технічної)
освіти з професій оброблення металу, електротехнічного та
хімічного виробництва
Консультативно-методична допомога щодо розробки та
оформлення методичних напрацювань педагогічних працівників
закладів професійної (професійно-технічної) освіти

10

Методичний супровід участі педагогічних працівників секції у міжнародних, всеукраїнських та
обласних заходах

11

«Використання компклексно-методичного забезпечення на
уроках виробничого навчання з професії «Електрогазозварник»
(Міненко В.М., майстер виробничого навчання)

12

Вивчення передового
педагогічного досвіду

Аналіз роботи секції викладачів та майстрів виробничого
Он-лайн спілкування. Засідання навчання з професій оброблення металу, електротехнічного та
творчої групи
хімічного виробництва закладів професійної (професійнотехнічної) освіти. Планування на 2020 рік

Березень

ДНЗ «Міжрегіональне
вище професійне
училище»

Вересень листопад

НМЦ ПТО у Сумській
області,
м.Київ

Протягом
року

НМЦ ПТО у Сумській
області

Протягом
року

НМЦ ПТО у Сумській
області, заклади П(ПТ)О

Січеньгрудень

НМЦ ПТО у Сумській
області, ДПТНЗ
«Недригайлівське вище
професійне училище»

ІІ тиждень
грудня

НМЦ ПТО
у Сумській області

