
План заходів щодо підвищення якості професійної підготовки здобувачів освіти 

в ДНЗ «РЦПО БТ ХО» 

на 2018/2019 навчальний рік 

 

№ 

з/п 
Назва заходу Відповідальний 

Термін 

виконання 

І. Загальні заходи по ДНЗ «РЦПО БТ ХО». 

1. Проаналізувати рівень навчальних 

досягнень здобувачів освіти за 2017 / 

2018 навчальний рік  та результати 

ДПА.  

Заступник директора 

з навчально-

виробничої роботи 

Алатаєва О. В. 

Серпень  

2018 р. 

2. Проводити директорські контрольні 

роботи серед здобувачів освіти І,ІІ 

та ІІІ курсів. Аналізувати 

результати, приймати відповідні 

рішення. 

Заступник директора 

з навчально-

виробничої роботи 

Алатаєва О. В., 

методист. 

Протягом 

року. 

3. Проводити тижні з професій згідно 

плану роботи методичних комісій. 

Заступник директора 

з навчально-

виробничої роботи 

Алатаєва О. В., 

методист. 

Протягом 

року. 

4. Проводити конкурси професійної 

майстерності серед здобувачів 

освіти в навчальному закладі та 

приймати участь у обласних 

конкурсах. 

Заступник директора 

з навчально-

виробничої роботи 

Алатаєва О. В., 

методист. 

Протягом 

року. 

5. Забезпечувати контроль за 

дотриманням кваліфікаційних вимог 

за професіями згідно стандартів. 

Заступник директора 

з навчально-

виробничої роботи 

Алатаєва О. В., 

методист. 

Протягом 

року. 

6. Добирати диференційовані завдання 

і дозволяти здобувачам освіти 

самостійно обирати рівень. 

Викладачі, майстри 

виробничого 

навчання. 

Протягом 

року. 

7. Урізноманітнювати форми та методи 

відстеження рівня навчальних 

досягнень здобувачів освіти на 

різних етапах навчального процесу з 

метою підвищення мотивації до 

вивчення навчального матеріалу. 

Викладачі, 

майстри виробничого 

навчання. 

Протягом 

року. 

8. Застосовувати контрольно-оціночні 

картки з метою самоаналізу 

здобувачами освіти рівня засвоєння 

навчального матеріалу. 

Викладачі, майстри 

виробничого 

навчання. 

Протягом 

року. 

9. Забезпечувати системний підхід до 

роботи з обдарованими здобувачами 

освіти. 

Методист, викладачі, 

майстри виробничого 

навчання. 

Протягом 

року. 
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10. Проводити інформаційно-

роз’яснювальну роботу щодо 

використання електронних освітніх 

ресурсів в процесі вивчення 

теоретичного та виробничого 

навчання. 

Методист, викладачі, 

майстри виробничого 

навчання. 

Протягом 

року. 

11. Викладачам та майстрам 

виробничого навчання аналізувати 

власну діяльність, виявляти 

прогалини у методиці викладання 

предмета, підвищувати рівень 

професійної компетентності, 

удосконалювати форми і методи 

навчання. 

Методист, викладачі, 

майстри виробничого 

навчання. 

Протягом 

року. 

12. Проводити роботу щодо зміцнення 

матеріально – технічної бази 

навчального закладу. 

Заступник директора 

з навчально-

виробничої роботи 

Алатаєва О. В., 

старші майстри. 

Протягом 

року. 

ІІ. Заходи методичної комісії викладачів і майстрів виробничого навчання 

професійно – теоретичної та практичної підготовки з професій сфери послуг 

та загального напрямку роботи. 

1. Екскурсія в «Радмір Експохол» з 

метою ознайомлення здобувачів 

освіти з сучасними матеріалами 

(манікюрна справа) та відвідання 

майстер – класів з апаратного 

манікюру. 

Голова методичної 

комісії 

Олійник О.В. 

Вересень 

2018 р. 

2. Проведення уроку – екскурсії до 

Ботанічного саду з метою вивчення 

асортименту рослин та збору 

флористичного матеріалу. 

Голова методичної 

комісії 

Олійник О.В. 

Жовтень  

2018 р. 

 

3. Проведення майстер- класів по 

виготовленню композицій та букетів 

до осінніх та новорічних світ (осіння 

та новорічна флористика). 

Голова методичної 

комісії 

Олійник О.В. 

Жовтень – 

грудень 

 2018 р. 

3. Екскурсія до бізнес – центру 

«Капіталіст» до музею комп`ютерів з 

метою ознайомлення з історією 

розвитку комп’ютерної галузі. 

Голова методичної 

комісії 

Олійник О.В. 

Грудень  

2018 р. 

4. Проведення уроку – гри «Word, 

структура вікна, робота з файлами, 

параметри сторінок, друк 

документів». 

Голова методичної 

комісії 

Олійник О.В. 

Грудень 

2018 р. 
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ІІІ. Заходи методичної комісії викладачів і майстрів виробничого навчання 

професійно – теоретичної та практичної підготовки з загально-будівельних 

професій та професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів». 

1. Екскурсія на виставку «Будівництво 

та енергозбереження» з метою 

ознайомлення здобувачів освіти з 

сучасними будівельними 

матеріалами та технологіями. 

Голова методичної 

комісії 

Подоліч Ю.Я. 

Вересень 

2018 р. 

2. Використання на уроках 

теоретичного та виробничого 

навчання електронного підручника 

«Кам`яні роботи» автор 

Подоліч Ю.Я. 

Голова методичної 

комісії 

Подоліч Ю.Я. 

Протягом 

року. 

3. Розробка каталогу навчальних 

фільмів, мультимедійних та 

анімаційних презентацій з метою їх 

подальшого використання на уроках 

теоретичного та виробничого 

навчання. 

Голова методичної 

комісії 

Подоліч Ю.Я. 

Протягом 

року. 

ІV. Заходи методичної комісії викладачів і майстрів виробничого навчання 

професійно – теоретичної та практичної підготовки з опоряджувальних 

професій та предмету «Охорона праці». 

1. Екскурсія на виставку «Будівництво 

та енергозбереження» з метою 

ознайомлення здобувачів освіти з 

сучасними будівельними 

матеріалами та технологіями. 

Голова методичної 

комісії 

Діденко О.В. 

Вересень 

2018 р. 

2. Розробка творчих завдань для 

здобувачів освіти основаних на 

новітніх виробничих технологіях. 

Голова методичної 

комісії 

Діденко О.В. 

Протягом 

року. 

3. Використання на уроках 

мультимедійних презентацій, 

технологічних карт та схем, 

натуральних зразків виробів.  

Голова методичної 

комісії 

Діденко О.В. 

Протягом 

року. 

4. Співпраця з соціальними партнерами 

та проведення семінарів, майстер – 

класів на основі застосування 

сучасних матеріалів і інструментів. 

Голова методичної 

комісії 

Діденко О.В. 

Протягом 

року. 

 


