Від 20.12.2016

№ 0911

Про організацію масової методичної роботи
з педагогічними працівниками
професійно-технічних навчальних закладів
Запорізької області на 2017 рік
З метою забезпечення ефективності навчально-виробничого і
виховного процесу, підвищення професійної компетентності педагогічних
працівників, вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду
інноваційної діяльності як педагогів, так і окремих ПТНЗ
НАКАЗУЮ:
1. Продовжити у 2017 році роботу над проблемною методичною
темою: «Запровадження у навчально-виробничий процес педагогіки
толерантності, як запоруки побудови демократичного, стабільного,
заможного громадянського суспільства».
2. Засідання обласних семінарів-практикумів, шкіл передового
педагогічного досвіду, семінарських занять творчих груп проводити за
графіком (додається).
3. Директорам ПТНЗ забезпечити направлення педагогічних
працівників для участі в роботі обласних семінарів-практикумів, шкіл
передового педагогічного досвіду, семінарських занять творчих груп та
інших обласних заходів.
4. Даний наказ є підставою для відрядження педагогічних працівників
для участі в роботі обласних семінарів-практикумів, шкіл передового
педагогічного досвіду, семінарських занять творчих груп та інших обласних
заходів.
5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника
директора Департаменту – начальника управління дошкільної, загальної
середньої, позашкільної, професійної та вищої освіти Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації Захарчука В.М.
Директор Департаменту
Захарчук 224 67 83
Паржницький 228 17 60

Т.Я. Озерова

Додаток
до наказу Департаменту освіти і науки
Запорізької обласної державної адміністрації
від 20.12.2016 № 0911
Обласні курсові заходи у січні 2017 року
І. Семінари-практикуми педагогічних
працівників ПТНЗ області
№
Термін
Зміст роботи
з/п
виконання
1. Науково-практичний
семінар 25 січня
викладачів фізики та астрономії
Тема: «Проектна діяльність учнів на
уроках фізики».
ДВНЗ «Запорізький національний
університет»
2. Семінар-практикум
працівників 26 січня
психологічної служби ПТНЗ та ВНЗ ІІІ рівня акредитації
Тема:
«Інноваційні
технології
в
професійній
діяльності
працівників
психологічної служби».
ДНЗ «Запорізький будівельний центр
професійно-технічної освіти»
3. Семінар-практикум
викладачів 31 січня
інформатики, комп’ютерних дисциплін
та
з
професій
«Обліковець»,
«Конторський службовець», «Секретар
керівника (організації, підприємств,
установи)»,
«Адміністратор»,
«Оператор поштового зв’язку», «Агент
з організації туризму», «Агент з
постачання»,
«Оператор
комп’ютерного набору», «Обліковець з
реєстрації бухгалтерських даних»,
«Оператор комп’ютерної верстки»
Тема:
«Блог:
від
створення
до
ефективного використання в роботі
педагога».
Brain Academy в Запоріжжі

Відповідальний
Таран М.В.
Осіна Н.А.

Шкроботько О.О.

Таран М.В.
Єговцев О.Д.

Обласні курсові заходи у лютому 2017 року
І. Семінари-практикуми педагогічних
працівників ПТНЗ області
№
з/п
1.

2.

3.

Термін
виконання
Семінар-практикум
викладачів 02 лютого
української мови та літератури
Тема:
«Діяльнісний
підхід
до
формування соціально-комунікативних
компетентностей учнів при викладанні
української мови та літератури».
ДНЗ «Мелітопольський професійний
аграрний ліцей»
Семінар-практикум
викладачів 14 лютого
зарубіжної літератури
Тема: «Нестандартні форми та методи
роботи на уроках зарубіжної літератури».
ДНЗ «Михайлівське вище професійне
училище»
за
Науково-практичний
семінар
викладачів української мови та окремим
графіком
літератури
Тема:
«Друковані
та
електронні
методичні
матеріали:
спільне
та
відмінне».
ДВНЗ «Запорізький національний
університет»
Зміст роботи

Відповідальний
Четверякова Л.І.

Четверякова Л.І.

Таран М.В.
Четверякова Л.І.

ІІ. Конкурси, олімпіади та інші масові заходи
1.

2.
3.

Участь у комплексній програмі
соціального
захисту
населення
Запорізької міської ради «Матеріальна
підтримка обдарованої молоді».
Конкурс сайтів професійно-технічних
навчальних закладів.
Конкурс відеороликів «Моя професія
найкраща».

за
окремим
графіком

Шкроботько О.О.

лютийквітень
лютийквітень

Петерик С.М.
Петерик С.М.

ІІІ. Навчання керівних та педагогічних кадрів
1.

2.

3.

Грищенко Н.П.
Семінар-практикум
заступників 16 лютого
директорів з виховної роботи
Тема: «Організація соціально-правого
захисту учнівської молоді. Соціальна
профілактика
конфліктних
та
постконфліктних
ситуацій
серед
учнівської молоді».
ДНЗ
«Запорізький
професійний
будівельний ліцей»
20-24
Осіна Н.А.
Курси із загальних питань охорони
праці керівників і спеціалістів ПТНЗ
лютого
Запорізької області.
ДНЗ «Запорізьке ВПУ сфери послуг»
лютий
Паржницький О.В.
Школа
інноваційного
розвитку
Ципріанова С.Г.
директора ПТНЗ
Тема: «Визначення основних напрямів
планування роботи директора ПТНЗ.
Впровадження новітніх педагогічних
технологій».
НМЦ ПТО у ЗО

Обласні курсові заходи у березні 2017 року
І. Семінари-практикуми педагогічних
працівників ПТНЗ області
№
Зміст роботи
з/п
1. Семінар-практикум
працівників
психологічної служби ПТНЗ та ВНЗ
І-ІІ рівня акредитації
Тема: «Практичний досвід роботи
працівників психологічної служби у
проектній
діяльності
навчального
закладу».
ДНЗ «Запорізьке машинобудівне вище
професійне училище»,
КЗ «ЗОІППО» ЗОР
2. Семінар-практикум
педагогічних
працівників
ПТНЗ
харчової
промисловості і торгівлі
Тема:
«Впровадження
елементів
педагогіки толерантності в навчальновиробничий процес при формуванні
професійних навичок учнів».
ДНЗ «Запорізький ЦПТО водного
транспорту»
3. Семінар-практикум бібліотекарів ПТНЗ
Тема: «Бібліотечна інноватика у розвитку та
підтримці учнівського читання».
ДНЗ «Запорізький професійний ліцей
автотранспорту»
4. Семінар-практикум
педагогічних
працівників
ПТНЗ
з
професій
сільськогосподарського виробництва
Тема: «Інноваційні форми організації та
проведення уроків професійно-теоретичного
(професійно-практичного) навчання».
ДНЗ
«Чубарівський
професійний
аграрний ліцей»
5. Семінар-практикум
викладачів
математики
Тема:
«Використання
інноваційних
технологій на уроках математики».
ДНЗ «Запорізьке вище індустріальнополітехнічне училище»

Термін
виконання
березень

Шкроботько О.О.

15 березня

Тимченко Н.І.

21 березня

Пацей Л.Г.

22 березня

Немченко М.М.

29 березня

Осіна Н.А.

Відповідальний

ІІ. Конкурси, олімпіади та інші масові заходи
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Конкурс фахової майстерності серед
учнів ПТНЗ з професії «Електромонтер
з
ремонту
та
обслуговування
електроустаткування».
ДНЗ «Запорізьке вище індустріальнополітехнічне училище»
Обласна
олімпіада
з
предмета
«Англійська мова».
ДНЗ
«Запорізький
професійний
будівельний ліцей»
Конкурс фахової майстерності серед
учнів ПТНЗ з професії «Перукар».
ДНЗ «Запорізьке ВПУ моди і стилю»
Участь у комплексній програмі
соціального
захисту
населення
Запорізької міської ради «Матеріальна
підтримка обдарованої молоді».
Участь у комплексній програмі
соціального захисту населення
м. Запоріжжя «Молодий громадянин
України»,
підготовка
і
вручення
паспортів дітям-сиротам та дітям,
позбавлених батьківського піклування.
Обласний
конкурс
патріотичної
української пісні «Ти будеш вічно
жити, Україно!».
Участь у Всеукраїнському конкурсівиставці з декоративно-ужиткового та
образотворчого мистецтва «Знай і люби
свій край».

02 березня

Тимченко Н.І.

16 березня

Четверякова Л.І.

23 березня

Тимченко Н.І.

за окремим
графіком

Шкроботько О.О.

щокварталу

Грищенко Н.П.

березеньквітень

Грищенко Н.П.

березеньквітень

Головко Л.В.

ІІІ. Навчання керівних та педагогічних кадрів
1.

2.

Курси із загальних питань охорони
праці керівників і спеціалістів ПТНЗ
Запорізької області.
ДНЗ «Запорізьке ВПУ сфери послуг»
Семінар-практикум методистів ПТНЗ
Тема: «Інноваційні технології навчання
в освіті».
ВНЗ
«Класичний
приватний
університет»

13-17
березня

Осіна Н.А.

березень

Таран М.В.
Нідерман Н.К.

3.

Школа заступників директорів з НВР
Тема: «Розробка стандартів професійної
освіти на компетентнісній основі.
Розробка
навчально-плануючої
документації».
ДНЗ «Запорізький правобережний
професійний ліцей»

30 березня

Ципріанова С.Г.

Обласні курсові заходи у квітні 2017 року
І. Семінари-практикуми педагогічних
працівників ПТНЗ області
№
Зміст роботи
з/п
1. Семінар-практикум
викладачів
предмета «Фізична культура» та
керівників фізичного виховання
Тема: «Використання стрибкових вправ
для
розвитку
функціональних
можливостей організму в учнів ПТНЗ».
ДНЗ «Запорізьке вище професійне
училище сфери послуг»
2. Семінар-практикум
викладачів
суспільних дисциплін
Тема:
«Використання
інноваційних
технологій при викладанні суспільних
дисциплін».
ДНЗ «Запорізьке вище професійне
училище «Моторобудівник»
3. Семінар-практикум керівників гуртків
Тема: «Інноваційні форми і методи
організації театральних вистав».
ДНЗ «Запорізьке вище професійне
училище»
4. Семінар-практикум голів методичних
об’єднань класних керівників
Тема: «Волонтерський рух як спосіб
збереження
та
зміцнення
загальнолюдських цінностей».
ДНЗ «Запорізький центр професійнотехнічної освіти водного транспорту»

Термін
виконання
05 квітня

Четверякова Л.І.

12 квітня

Четверякова Л.І.

20 квітня

Грищенко Н.П.

26 квітня

Шкроботько О.О.

Відповідальний

ІІ. Конкурси, олімпіади та інші масові заходи
1.

2.

Конкурс фахової майстерності серед
учнів ПТНЗ з професії «Флорист».
ДНЗ «Запорізьке вище професійне
училище»
Конкурс фахової майстерності серед
учнів ПТНЗ з професії «Кондитер».
ДНЗ
«Запорізький
професійний
будівельний ліцей»

06 квітня

Тимченко Н.І.

13 квітня

Тимченко Н.І.

3.

4.

5.

6.

Обласна
олімпіада
з
предмета
«Всесвітня історія».
ДНЗ «Запорізький професійний ліцей
автотранспорту»
Конкурс фахової майстерності серед
учнів ПТНЗ з професії «Маляр».
ДНЗ «Мелітопольський будівельний
центр професійно-технічної освіти»
Участь у комплексній програмі
соціального
захисту
населення
Запорізької міської ради «Матеріальна
підтримка обдарованої молоді».
Обласний
конкурс
патріотичної
української пісні «Ти будеш вічно
жити, Україно!».
ДНЗ «Запорізький будівельний центр
професійно-технічної освіти»

18 квітня

Четверякова Л.І.

27 квітня

Немченко М.М.

за окремим
графіком

Шкроботько О.О.

березеньквітень

Грищенко Н.П.

IІІ. Навчання керівних та педагогічних кадрів
1.

2.

3.

Курси із загальних питань охорони
праці керівників і спеціалістів ПТНЗ
Запорізької області.
ДНЗ «Запорізьке ВПУ сфери послуг»
Семінар-практикум
старших
майстрів ПТНЗ
Тема:
«Психологічний
супровід
педагогічних комунікацій».
ДВНЗ «Запорізький національний
університет»
Школа
молодих
педагогічних
працівників ПТНЗ
Тема: «Інноваційні технології в освіті».
ДНЗ «Запорізьке вище професійне
училище моди і стилю»

24-28 квітня

Осіна Н.А.

квітень

Таран М.В.
Немченко М.М.

25 квітня

Ципріанова С.Г.
Єговцев О.Д.

Обласні курсові заходи у травні 2017 року
I.

Семінари-практикуми педагогічних
працівників ПТНЗ області

№
Зміст роботи
з/п
1. Семінар-практикум
вихователів
гуртожитків
Тема:
«Національно-патріотичне
виховання учнівської молоді в умовах
проживання у гуртожитку».
ДНЗ «Бердянський центр професійнотехнічної освіти»

Термін
виконання
18 травня

Відповідальний
Грищенко Н.П.

ІІ. Конкурси, олімпіади та інші масові заходи
1. Участь у комплексній програмі
соціального
захисту
населення
Запорізької міської ради «Матеріальна
підтримка обдарованої молоді».
2. Науково-практична
конференція
«Україна очима молоді».
ДНЗ
«Запорізький
професійний
ліцей»

за окремим
графіком

Шкроботько О.О.

31 травня

Четверякова Л.І.

ІІІ. Навчання керівних та педагогічних кадрів
1. Семінар-практикум
заступників
директорів з навчальної роботи,
методистів ПТНЗ
Тема: «Сучасні технології навчання:
професійне зростання та творчий
пошук».
ДНЗ
«Запорізьке
ВПУ
«Моторобудівник»
2. Школа молодих майстрів виробничого
навчання
Тема: «Комунікаційні технології навчання».
ДВНЗ
«Запорізький
національний
університет»
3. Школа
інноваційного
розвитку
директора ПТНЗ
Тема: «Координація роботи структурних
підрозділів закладу».
ДНЗ «Запорізьке машинобудівне вище
професійне училище»

25 травня

Нідерман Н.К.

травень

Таран М.В.
Тимченко Н.І.

24 травня

Паржницький О.В.
Ципріанова С.Г.

Обласні курсові заходи у червні 2017 року
І. Семінари-практикуми педагогічних
працівників ПТНЗ області
№
з/п
1.

2.

Зміст роботи
Семінар-практикум
викладачів
іноземної мови
Тема: «Використання ІКТ на уроках
іноземної мови».
ДНЗ «Запорізький центр професійнотехнічної освіти водного транспорту»
Семінар-практикум
викладачів
предмета «Фізична культура» та
керівників фізичного виховання
Тема: «Підведення підсумків спортивномасової роботи ПТНЗ за 2016-2017 н.р.».
ДНЗ «Бердянський машинобудівний
професійний ліцей»

Термін
виконання
08 червня

15-16
червня

Відповідальний
Четверякова Л.І.

Четверякова Л.І.

ІІ. Конкурси, олімпіади та інші масові заходи
1.

2.

3.

4.

червень
Концерт
лауреатів
обласного
конкурсу патріотичної пісні «Ти будеш
вічно жити, Україно!», присвяченого
Дню захисту дітей».
Участь у комплексній програмі за окремим
графіком
соціального
захисту
населення
Запорізької міської ради «Матеріальна
підтримка обдарованої молоді».
Участь у комплексній програмі щокварталу
соціального захисту населення
м. Запоріжжя «Молодий громадянин
України»,
підготовка
і
вручення
паспортів дітям-сиротам та дітям,
позбавлених батьківського піклування.
червень
Участь у комплексній програмі
соціального захисту населення
м.
Запоріжжя
«Кращий
учень
професійно-технічного
навчального
закладу м. Запоріжжя».

Грищенко Н.П.

Шкроботько О.О.

Грищенко Н.П.

Грищенко Н.П.

ІІІ. Навчання керівних та педагогічних кадрів
1.

2.

3.

Клуб
лідерів
учнівського
самоврядування
«Формування
лідерських навичок молоді до активної
участі у громадському житті».
ДНЗ «Запорізький правобережний
професійний ліцей»
Тренінг.
Тема: «Використання інтерактивних
дошок».
ДНЗ «Запорізьке вище індустріальнополітехнічне училище»,
КЗ «ЗОІППО» ЗОР
Школа
інноваційного
розвитку
директора ПТНЗ
Тема:
«Аналіз
стану
організації
навчально-виробничої роботи».
ДНЗ «Запорізьке вище професійне
училище моди і стилю»

червень

Грищенко Н.П.
Головко Л.В.

червень

Ципріанова С.Г.
Єговцев О.Д.

08 червня

Паржницький О.В.
Ципріанова С.Г.

Обласні курсові заходи у вересні 2017 року
І. Семінари-практикуми педагогічних
працівників ПТНЗ області
№
Зміст роботи
з/п
1. Семінар-практикум голів методичних
об’єднань класних керівників
Тема:
«Любов
до
Батьківщини
починається з любові до рідної землі».
ДНЗ «Дніпрорудненський професійний
ліцей»
2. Семінар-практикум
працівників
психологічної служби та викладачів
хімії ПТНЗ
Тема: «Взаємодія психолого-педагогічних
методів з теоретичними та практичними
основами базової хімії у роботі з
девіантними підлітками».
ДНЗ «Запорізьке машинобудівне вище
професійне училище»
3. Семінар-практикум
вихователів
гуртожитків
Тема: «Інноваційні форми і методи
організації
позаурочної
зайнятості
учнів».
ДНЗ
«Запорізький
професійний
промисловий ліцей»
4. Семінар-практикум керівників гуртків
Тема: «Інноваційні форми і методи
організації
позаурочної
зайнятості
учнів».
ДНЗ
«Запорізький
професійний
промисловий ліцей»
5. Семінар-практикум
викладачів
інформатики, комп’ютерних дисциплін
та
з
професій
«Обліковець»,
«Конторський службовець», «Секретар
керівника (організації, підприємств,
установи)»,
«Адміністратор»,
«Оператор поштового зв’язку», «Агент
з організації туризму», «Агент з
постачання»,
«Оператор
комп’ютерного набору», «Обліковець з
реєстрації бухгалтерських даних»,
«Оператор комп’ютерної верстки»
Тема:
«Використання
сучасних
інформаційних технологій у навчальному
процесі».
Brain Academy в Запоріжжі

Термін
виконання Відповідальний
21 вересня Шкроботько О.О.

27 вересня

Таран М.В.
Шкроботько О.О.

28 вересня

Грищенко Н.П.

28 вересня

Грищенко Н.П.

вересень

Єговцев О.Д.
Таран М.В.

Обласні курсові заходи у жовтні 2017 року
І. Семінари-практикуми педагогічних
працівників ПТНЗ області
№
Зміст роботи
з/п
1. Семінар-практикум
бібліотекарів
ПТНЗ
Тема: «Практична медіа освіта в
сучасних умовах бібліотек ПТНЗ».
ДНЗ
«Запорізькій
правобережний
професійний ліцей»
2. Семінар-практикум
педпрацівників
ПТНЗ
з
професії
харчової
промисловості та торгівлі
Тема: «Інноваційні підходи до організації
уроків
професійно-теоретичної
та
професійно-практичної підготовки з
професії харчової промисловості та
торгівлі».
ДНЗ
«Василівський
професійний
ліцей»
3. Семінар-практикум
викладачів
суспільних дисциплін
Тема: «Створення толерантних умов для
всебічного розвитку учнів на уроках
історії».
ДНЗ
«Мелітопольське
вище
професійне училище»
4. Семінар-практикум
викладачів
української мови та літератури
Тема: «Впровадження ІКТ для активізації
пізнавальної діяльності учнів на уроках
української літератури».
ДНЗ
«Вільнянський
професійний
ліцей»
5. Семінар-практикум
педагогічних
працівників
ПТНЗ
з
професій
«Слюсар-ремонтник»,
«Слюсар
з
ремонту автомобілів»
Тема:
«Удосконалення
уроків
професійно-теоретичної,
професійнопрактичної
підготовки
на
основі
використання сучасних педагогічних
технологій».
ДНЗ «Запорізький правобережний
професійний ліцей»

Термін
виконання
03 жовтня

Відповідальний
Пацей Л.Г.

05 жовтня

Тимченко Н.І.

12 жовтня

Четверякова Л.І.

18 жовтня

Четверякова Л.І.

19 жовтня

Немченко М.М

ІІ. Конкурси, олімпіади та інші масові заходи
1.

Участь у комплексній програмі
соціального
захисту
населення
Запорізької міської ради «Матеріальна
підтримка обдарованої молоді».

за
окремим
графіком

Шкроботько О.О.

IІІ. Навчання керівних та педагогічних кадрів
1.

2.

3.

Засідання творчої групи викладачів 06 жовтня Четверякова Л.І.
української мови та літератури.
ДНЗ «Мелітопольський професійний
аграрний ліцей»
Осіна Н.А.
Курси із загальних питань охорони 09-13 жовтня
праці керівників та спеціалістів ПТНЗ
Запорізької області.
ДНЗ «Запорізьке ВПУ сфери послуг»
Паржницький О.В.
Школа
інноваційного
розвитку жовтень
Ципріанова С.Г.
директора ПТНЗ
Тема: «Аналіз стану методичного
забезпечення
навчально-виховного
процесу».
ДНЗ «Запорізьке вище професійне
училище»

Обласні курсові заходи у листопаді 2017 року
I.

Семінари-практикуми педагогічних
працівників ПТНЗ області

№
Зміст роботи
з/п
1. Семінар-практикум
педагогічних
працівників ПТНЗ машинобудівного та
електротехнічних напрямів
Тема: «Впровадження елементів дуальної
системи в навчально-виробничий процес,
як
ресурсу
розвитку
професійної
компетентності майбутніх фахівців».
ДНЗ «Запорізьке ВІПУ»
2. Семінар-практикум
викладачів
іноземної мови
Тема: «Формування загальнолюдських
моральних норм на уроках англійської
мови».
ДНЗ «Мелітопольське ВПУ»
3. Семінар-практикум педагогічних
працівників ПТНЗ легкої промисловості
і сфери послуг
Тема: «Комплексне використання засобів
навчання
як
стимулу
розвитку
пізнавальної активності учнів».
ДНЗ «Запорізький ПЛС»
4. Семінар практикум старших майстрів
ПТНЗ
Тема: «Організація виробничого навчання
в умовах діючого виробництва».
ДНЗ «Запорізьке машинобудівне вище
професійне училище»
5. Семінар-практикум викладачів фізики
Тема:
«Використання
інтерактивних
методів навчання як способу підвищення
якості навчального процесу з фізики».
ДНЗ «Запорізький професійний ліцей
залізничного транспорту»

Термін
Відповідальний
виконання
01 листопада Тимченко Н.І.

02 листопада Четверякова Л.І.

09 листопада

Тимченко Н.І.

23 листопада Немченко М.М.

30 листопада

Осіна Н.А.

ІІ. Конкурси, олімпіади та інші масові заходи
1.

Всеукраїнський
творчості.

2.

Участь у комплексній програмі
соціального
захисту
населення
Запорізької міської ради «Матеріальна
підтримка обдарованої молоді».
Форум
лідерів
учнівського 15 листопада Грищенко Н.П.
Головко Л.В.
самоврядування професійно-технічних
навчальних
закладів
Запорізької
області «Формування лідерських навичок
молоді до активної участі у громадському
житті».
ДНЗ «Запорізький професійний ліцей
автотранспорту»
ХVІІІ
Міжнародний
конкурс
з
листопад
Четверякова Л.І.
української мови імені Петра Яцика.
2017ДНЗ «Запорізький професійний ліцей січень 2018
автотранспорту»
листопад
Четверякова Л.І.
VІІІ Міжнародний мовно-літературний
конкурс учнівської та студентської
2017молоді імені Тараса Шевченка».
січень 2018
ДНЗ
«Запорізький
професійний
будівельний ліцей»

3.

4.

5.

конкурс

учнівської

листопад
Четверякова Л.І.
2017лютий 2018
за окремим Шкроботько О.О.
графіком

IІІ. Навчання керівних та педагогічних кадрів
1.

Семінар-практикум
заступників 16 листопада
директорів з навчальної роботи,
методистів ПТНЗ
Тема: «Системний підхід до реалізації
новітніх
освітніх
та
виробничих
технологій».
ДНЗ «Запорізький професійний ліцей
сервісу»

Нідерман Н.К.

Обласні курсові заходи у грудні 2017 року
І. Семінари-практикуми педагогічних
працівників ПТНЗ області
№
з/п
1.

2.

3.

Зміст роботи

Термін
виконання
педагогічних 07 грудня

Семінар-практикум
працівників ПТНЗ
Тема:
«Підвищення
ефективності
професійної підготовки кваліфікованих
робітників на основі впровадження
елементів дуальної системи навчання».
ДНЗ «Запорізьке машинобудівне вище
професійне училище»
Семінар-практикум
викладачів
зарубіжної літератури
Тема: «Впровадження теорії розвитку
критичного
мислення
на
уроках
зарубіжної літератури».
ДНЗ «Запорізький професійний ліцей»
Семінар-практикум
викладачів
предмета «Фізична культура» та
керівників фізичного виховання
Тема: «Використання нестандартних
ігрових вправ під час проведення занять з
фізичної культури з теми «Баскетбол».
ДНЗ «Запорізьке вище професійне
училище»

Відповідальний
Паржницький О.В.
Семенова Л.О.

14 грудня

Четверякова Л.І.

21 грудня

Четверякова Л.І.

ІІ. Конкурси, олімпіади та інші масові заходи
1.

2.

3.

грудень
Грищенко Н.П.
Організація і проведення новорічних
свят, приурочених до Дня Святого
Миколая, для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
за
Шкроботько О.О.
Участь у комплексній програмі
соціального
захисту
населення окремим
Запорізької міської ради «Матеріальна графіком
підтримка обдарованої молоді».
Грищенко Н.П.
Участь у комплексній програмі щокварталу
соціального захисту населення
м. Запоріжжя «Молодий громадянин
України»,
підготовка
і
вручення
паспортів дітям-сиротам та дітям,
позбавлених батьківського піклування.

IІІ. Навчання керівних та педагогічних кадрів
1.

2.

3.

Семінар-практикум
заступників
директорів
з
виховної
роботи
«Формування національної свідомості
майбутнього громадянина і патріота».
ДНЗ «Запорізьке вище професійне
училище «Моторобудівник»
Школа заступників директорів з НВР
Тема: «Аналіз ефективної роботи ПТНЗ.
Впровадження
нових
технологій
управління».
ДНЗ «Запорізький центр професійнотехнічної освіти водного транспорту»
Школа
інноваційного
розвитку
директора ПТНЗ
Тема: «Аналіз ефективності використання
у навчальному процесі інформаційнокомп’ютерних технологій».
НМЦ ПТО у ЗО

07 грудня

Грищенко Н.П.

13 грудня

Ципріанова С.Г.

грудень

Паржницький О.В.
Ципріанова С.Г.

Перелік(графік) вебінарів на 2017 рік,
організацію та методичний супровід яких здійснює
НМЦ ПТО у Запорізькій області
НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАДСПІВОРГАНІЗАТОР

ДАТА

ТЕМА ВЕБІНАРУ

13 січня

«Психологічний підхід
на уроках хімії при
роботі з девіантними
підлітками»

Запорізький державний
медичний університет

16 лютого «Використання
інтерактивних методів
навчання на уроках з
предмета
«Основи
правових знань»
22 лютого «Методичні
рекомендації
до
проведення уроків з
предмета
«Правила
дорожнього руху»
14 березня «Розвиток
творчих
здібностей
учнів
професій
художнього
напряму»
27 березня «Інтегрований підхід до
викладання предметів
«Комп’ютерна графіка»
та «Кольорознавство»
5 квітня Впровадження
інформаційних
технологій у ПТНЗ»
20 квітня «Розвиток
творчих
здібностей учнів під час
занять та позаурочної
діяльності»
17 травня «Створення
та
використання інтелекткарт,
як
засобу
систематизації
та
узагальнення (програма
XMind)»

ДНЗ «Запорізьке вище
професійне училище
моди і стилю»

КАТЕГОРІЯ
СЛУХАЧІВ

Педагогічні
працівники
ПТНЗ, ВНЗ ІІІ рівнів
акредитації
Педагогічні
працівники
ПТНЗ

ДНЗ «Василівський
професійний ліцей»

Педагогічні
працівники
ПТНЗ

ДНЗ «Запорізьке вище
професійне училище»

Педагогічні
працівники
ПТНЗ

ДНЗ «Запорізьке вище
професійне училище
моди і стилю»

Педагогічні
працівники
ПТНЗ

ДНЗ «Вільнянський
професійний ліцей»
ДНЗ «Запорізьке вище
професійне училище
«Моторобудівник»

Педагогічні
працівники
ПТНЗ
Педагогічні
працівники
ПТНЗ

ДНЗ «Запорізьке вище
індустріальнополітехнічне училище»

Педагогічні
працівники
ПТНЗ

травень

«Застосування
арттерапевтичних технік на
уроках хімії»

Запорізький державний
медичний університет

01 червня

«Методика викладання
спеціальних дисциплін»

14 червня

«Використання ІКТ на
уроках іноземної мови.
Створення та ведення
блогу
викладача
англійської мови»
«Методика викладання
предмета
«Основи
конструювання одягу»
«Застосування
інтерактивних методів
навчання під час занять
та
позаурочної
діяльності»
«Національнопатріотичне виховання
учнів ПТНЗ»
«Використання програм
Splan 7.0. та Layout 4.0.
для
виконання
електричних
принципових
і
електричних монтажних
схем»
«Сучасні
педагогічні
технології управління в
ПТНЗ»
«Вплив соціальних та
психологічних факторів
на засвоєння професії в
умовах експерименту по
запровадженню
елементів
дуальної
системи»

ДНЗ «Запорізьке вище
професійне училище
«Моторобудівник»
ДНЗ «Запорізький центр
професійно-технічної
освіти водного
транспорту»

29 вересня
04 жовтня

10 жовтня
15 листопада

20 листопада
14 грудня

Педагогічні
працівники
ПТНЗ, ВНЗ
І- ІІ рівнів
акредитації
Педагогічні
працівники
ПТНЗ
Педагогічні
працівники
ПТНЗ

ДНЗ «Запорізьке вище
професійне училище
моди і стилю»
ДНЗ «Бердянський
машинобудівний
професійний ліцей»

Педагогічні
працівники
ПТНЗ
Педагогічні
працівники
ПТНЗ

ДНЗ
«Дніпрорудненський
професійний ліцей»
ДНЗ «Запорізьке вище
індустріальнополітехнічне училище»

Педагогічні
працівники
ПТНЗ
Педагогічні
працівники
ПТНЗ

ДНЗ «Запорізьке вище
професійне училище
моди і стилю»
ДНЗ «Запорізьке
машинобудівне вище
професійне училище»

Педагогічні
працівники
ПТНЗ
Педагогічні
працівники
ПТНЗ

