Від 27.12.2017

№ 0806

Про організацію масової методичної роботи
з педагогічними працівниками
закладів професійної (професійно-технічної) освіти
Запорізької області на 2018 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 закладів професійної
(професійно-технічної) освіти
НАКАЗУЮ:
1. Продовжити у 2018 році роботу над проблемною методичною
темою «Підвищення рівня професійної майстерності педагога як умова
всебічного розвитку та формування компетентностей учнів».
2. Засідання обласних семінарів-практикумів, науково-практичних
конференцій, вебінарів, експертних творчих груп та інших обласних заходів
проводити за графіком (додається).
3. Директорам закладів професійної (професійно-технічної) освіти
забезпечити направлення педагогічних працівників для участі в роботі
обласних
семінарів-практикумів,
науково-практичних
конференцій,
вебінарів, експертних творчих груп та інших обласних заходів.
4. Даний наказ є підставою для відрядження педагогічних працівників
для участі в роботі обласних семінарів-практикумів, науково-практичних
конференцій, вебінарів, експертних 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 27.12.2017 № 0806
Обласні курсові заходи у січні 2018 року
І. Семінари-практикуми педагогічних
працівників ЗП(ПТ)О області
№
Термін
Зміст роботи
з/п
виконання
1. Семінар-практикум
викладачів 11 січня
української мови та літератури,
заступників директорів
Тема:
«Підготовка
до
державної
підсумкової атестації у форматі ЗНО».
ДНЗ «Запорізький професійний ліцей
сервісу»

Відповідальний
Петерик С.М.

ІІ. Конкурси, олімпіади та інші масові заходи
1.

Освітній конвент «Портфель сучасного
педагога: тренди, формати, технології
навчального процесу».
НМЦ ПТО у ЗО

10 січня

Таран М.В.
Мухіна Л.І.
Двоєносова Л.В.

ІІІ. Вебінари
№
з/п

Тема вебінару

Термін
виконання

Навчальний
закладспіворганізатор
Запорізький
національний
університет

1.

Професійне
самовизначення
особистості.
НМЦ ПТО у ЗО

січень

2.

Впровадження
інноваційних
технологій
з
використанням
програмного забезпечення
SMART Notebook.
НМЦ ПТО у ЗО
Впровадження
інноваційних
форм
виховання у процесі
формування
патріотично свідомої
особистості в ЗАК.
НМЦ ПТО у ЗО

січень

Економікоправничий
коледж ЗНУ

січень

Запорізький
авіаційний
коледж ім. О.Г.
Івченка

3.

Категорія
слухачів
Педагогічні
працівники
ЗП(ПТ)О,
ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації
Педагогічні
працівники
ЗП(ПТ)О,
ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації
Педагогічні
працівники
ЗП(ПТ)О,
ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації

Обласні курсові заходи у лютому 2018 року
І. Семінари-практикуми педагогічних
працівників ЗП(ПТ)О області
№
з/п
1.

2.

3.

4.

Термін
виконання
Семінар-практикум педпрацівників з 21 лютого
професій «Машиніст електровоза»,
«Електрослюсар (слюсар) черговий та
з ремонту устаткування»
Тема: «Інноваційні підходи у процесі
навчання з професії».
ДНЗ «Дніпрорудненський професійний
ліцей»
Семінар-практикум
викладачів 27 лютого
іноземної мови
Тема:
«Формування
ключових
компетентностей на уроках іноземної
мови».
ДНЗ «Мелітопольський
багатопрофільний центр професійнотехнічної освіти»
Семінар-практикум
викладачів 27 лютого
природничого циклу (хімія, біологія,
екологія)
закладів
професійної
(професійно-технічної) освіти
Тема:
«Використання
сучасних
технологій навчання та виховання для
підвищення ефективності уроків».
ДНЗ
«Запорізький
політехнічний
центр професійно-технічної освіти»
Семінар-практикум
вихователів 28 лютого
гуртожитків
Тема:
«Роль
самоврядування
в
життєдіяльності учнівської молоді в
умовах проживання у гуртожитку
навчального закладу».
ДНЗ «Запорізький центр професійнотехнічної освіти водного транспорту»
Зміст роботи

Відповідальний
Немченко М.М.

Четверякова Л.І.

Мухіна Л.І.

Грищенко Н.П.

ІІ. Навчання керівних та педагогічних кадрів
1.

Курси із загальних питань охорони 26 лютого –
праці керівників і спеціалістів ЗП(ПТ)О 02 березня
Запорізької області.
НМЦ ПТО у ЗО

Осіна Н.А.

ІІІ. Вебінари
№
з/п

Тема вебінару

Термін
виконання

1.

Безперервна освіта
на
кафедрі
транспортних
технологій
ЗНТУ.
НМЦ ПТО у ЗО
Технологія
проведення
інтегрованих занять.
НМЦ ПТО у ЗО

лютий

лютий

Запорізький
авіаційний
коледж ім. О.Г.
Івченка

Формування
компетентностей
учнів
шляхом
розвитку критичного
мислення на уроках
історії в контексті
сучасних
освітніх
технологій.
НМЦ ПТО у ЗО
Профілактика
ризикованої
поведінки у молоді.
НМЦ ПТО у ЗО

07 лютого

ДНЗ
«Запорізький
правобережний
професійний
ліцей»

лютий

Запорізький
національний
університет

2.

3.

4.

5.

Національно21 лютого
патріотичне
виховання учнів ДНЗ
«Мелітопольський
багатопрофільний
центр професійнотехнічної освіти».
НМЦ ПТО у ЗО

Навчальний
закладспіворганізатор
Запорізький
національний
технічний
університет

ДНЗ
«Мелітопольський
багатопрофільний
центр професійнотехнічної освіти»

Категорія
слухачів
Педагогічні
працівники
ЗП(ПТ)О,
ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації
Педагогічні
працівники
ЗП(ПТ)О,
ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації
Педагогічні
працівники
ЗП(ПТ)О,
ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації

Педагогічні
працівники
ЗП(ПТ)О,
ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації
Педагогічні
працівники
ЗП(ПТ)О,
ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації

№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Обласні курсові заходи у березні 2018 року
І. Семінари-практикуми педагогічних
працівників ЗП(ПТ)О області
Термін
Зміст роботи
Відповідальний
виконання
Грищенко Н.П.
Семінар-практикум
заступників 14 березня
директорів з виховної роботи
Тема: «Організація соціально-правового
захисту учнівської молоді. Соціальна
профілактика
конфліктних
та
постконфліктних
ситуацій
серед
учнівської молоді».
НМЦ ПТО у ЗО
Семінар-практикум викладачів історії 14 березня Четверякова Л.І.
Тема: «Формування громадянськості
учнів через розвиток критичного
мислення на уроках історії».
ДНЗ «Запорізький професійний ліцей
автотранспорту»
Мухіна Л.І.
Семінар-практикум
бібліотекарів 20 березня
ЗП(ПТ)О
Тема:
«Використання
інноваційних
технологій у практиці роботи бібліотеки
ЗП(ПТ)О».
НМЦ ПТО у ЗО
Костюк А.В.
Семінар-практикум
заступників 28 березня
директорів з навчально-виробничої
роботи
Тема: «Розробка робочих навчальних
планів із урахуванням упровадження
стандартів на компетентнісній основі».
НМЦ ПТО у ЗО
Грищенко Н.П.
Семінар-практикум
практичних 29 березня
психологів та соціальних педагогів
Тема: «Практичний досвід роботи
працівників психологічної служби у
проектній
діяльності
навчальних
закладів. Застосування нових технік та
прийомів щодо розв’язання конфліктів».
НМЦ ПТО у ЗО
Петерик С.М.
Семінар-практикум
педагогічних березень
Семенова Л.О.
працівників
відповідальних
за
впровадження елементів дуальної
форми навчання в ЗП(ПТ)О
Тема:
«Підвищення
ефективності
професійної підготовки кваліфікованих
робітників на основі впровадження
елементів дуальної форми навчання».
ДНЗ «Запорізьке машинобудівне вище
професійне училище»

ІІ. Конкурси, олімпіади та інші масові заходи
1.

2.

Конкурс дослідницьких проектів з 21 березня
іноземної мови
Тема: «Світ професій».
ДНЗ «Запорізький правобережний
професійний ліцей»
Конкурс фахової майстерності серед 28 березня
учнів ЗП(ПТ)О з професії «Кравець».
ДНЗ «Запорізький професійний ліцей
сервісу»

Четверякова Л.І.

Тимченко Н.І.

ІІІ. Навчання керівних та педагогічних кадрів
1.

Майстер-клас
для
молодих 27 березня
педпрацівників «Проект як один із
методів
формування
професійних
компетенцій учнів».
НМЦ ПТО у ЗО

Петерик С.М.

ІV. Вебінари
№
з/п
1.

2.

3.

4.

Тема вебінару

Термін
виконання

Навчальний
закладспіворганізатор

«Web-сайт як засіб 01 березня
ефективної
профорієнтаційної
діяльності
в
ЗП(ПТ)О».
НМЦ ПТО у ЗО
Спікер: Двоєносова Л.В.
Інтернет-марафон
березень
ДНЗ
«Професійна
«ЗЦПТОВТ»,
компетентність
ДНЗ «ЗПЦПТО»,
педагога в рамках
ДНЗ «ДПЛ»,
модернізації
ДНЗ «ЗБЦПТО»,
освітнього
ДНЗ «БЦПТО»,
простору».
ДНЗ «ЗППЛ»,
ЗОІППО, ЗНУ
НМЦ ПТО у ЗО
Етюдний метод як березень
Запорізький
засіб
вираження
національний
творчого потенціалу
університет
особистості.
НМЦ ПТО у ЗО
Ігрові
методи 13 березня
ДНЗ
проведення бінарних
«Мелітопольський
уроків математики та
багатопрофільний
спецтехнології
центр професійнозварювальних робіт.
технічної освіти»
НМЦ ПТО у ЗО

Категорія
слухачів
Педагогічні
працівники
ЗП(ПТ)О

Педагогічні
працівники
ЗП(ПТ)О

Педагогічні
працівники
ЗП(ПТ)О,
ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації
Педагогічні
працівники
ЗП(ПТ)О

Обласні курсові заходи у квітні 2018 року
І. Семінари-практикуми педагогічних
№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.

працівників ЗП(ПТ)О області
Термін
Зміст роботи
виконання
Семінар-практикум
викладачів 04 квітня
української мови та літератури,
зарубіжної літератури
Тема:
«Формування
комунікативної
компетентності на уроках української
мови та літератури».
ДНЗ
«Багатопрофільний
центр
професійно-технічної освіти»
Семінар-практикум
викладачів 12 квітня
предмета «Фізична культура» та
керівників фізичного виховання
Тема: «Використання нестандартних
вправ під час підготовки учнів до бігу на
короткі дистанції та човникового бігу».
ДНЗ «Мелітопольський професійний
аграрний ліцей»
25 квітня
Семінар-практикум викладачів
математики
Тема:
«Формування
та
розвиток
ключових компетентностей учнів на
уроках математики».
НМЦ ПТО у ЗО
квітень
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: «Сучасне медіасередовище
навчального процесу».
Brain Academy в Запоріжжі
квітень
Регіональна
науково-практична
конференція
серед
студентів,
викладачів,
науковців,
молодих
учених, аспірантів і учнів
Тема:
«Транспортні
системи
та
технології: проблеми та перспективи
розвитку».
Запорізький національний технічний
університет

Відповідальний
Четверякова Л.І.

Четверякова Л.І.

Осіна Н.А.

Єговцев О.Д.
Таран М.В.

Таран М.В.
Немченко М.М.

ІІ. Конкурси, олімпіади та інші масові заходи
1.

2.

3.

4.

5.

Конкурс фахової майстерності серед
учнів ЗП(ПТ)О з професії «Продавець
продовольчих товарів».
ДНЗ «Василівський професійний
ліцей»
Конкурс фахової майстерності серед
учнів ЗП(ПТ)О з професії «Муляр».
ДНЗ «Мелітопольський
багатопрофільний центр професійнотехнічної освіти»
ІІ Науково-практична конференція
Тема: «Україна очима молоді».
ДНЗ
«Запорізький
професійний
торгово-кулінарний ліцей»
Обласний
конкурс
патріотичної
української пісні «Ти будеш вічно
жити, Україно!» серед учнів закладів
професійної
(професійно-технічної)
освіти області.
Участь у Всеукраїнському конкурсівиставці з декоративно-ужиткового та
образотворчого мистецтва «Знай і люби
свій край».

04 квітня

Тимченко Н.І.

11 квітня

Немченко М.М.

18 квітня

Четверякова Л.І.

березеньквітень

Грищенко Н.П.

березеньквітень

Головко Л.В.

ІІІ. Навчання керівних та педагогічних кадрів
1.

Освітній
хакатон
«Ефективна
профорієнтація»
для
заступників
директорів з виховної роботи.

17 квітня

Петерик С.М.
Грищенко Н.П.

ІV. Вебінари
№
з/п
1.

2.

Тема вебінару
Впровадження
інформаційних
технологій
ЗП(ПТ)О.
НМЦ ПТО у ЗО

Термін
виконання
03 квітня
в

«Підсумки евалюації
Web-сайтів закладів
професійної
освіти
Запорізької області».
НМЦ ПТО у ЗО
Спікер: Двоєносова Л.В.

05 квітня

Навчальний
закладспіворганізатор
ДНЗ «Запорізьке
вище професійне
училище»

Категорія
слухачів
Педагогічні
працівники
ЗП(ПТ)О

Педагогічні
працівники
ЗП(ПТ)О

3.

4.

5.

Формування
12 квітня
ключових
компетентностей
учнів
на
уроках
англійської
мови
через
діяльнісний
підхід до навчання у
контексті
сучасних
освітніх технологій.
НМЦ ПТО у ЗО
Особливості
18 квітня
викладання
математики в умовах
розвитку електронного
освітнього
середовища.
НМЦ ПТО у ЗО
Впровадження
26 квітня
інноваційних
технологій під час
викладання
спеціальних
дисциплін.
НМЦ ПТО у ЗО

ДНЗ «Запорізький
правобережний
професійний
ліцей»

Педагогічні
працівники
ЗП(ПТ)О,
ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації

ДНЗ «Запорізький
політехнічний
центр професійнотехнічної освіти»

Педагогічні
працівники
ЗП(ПТ)О,
ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації

ДНЗ «Запорізький
професійний
торговокулінарний ліцей»

Педагогічні
працівники
ЗП(ПТ)О,
ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації

№
з/п
1.

2.

1.

№
з/п
1.

2.

Обласні курсові заходи у травні 2018 року
І. Семінари-практикуми педагогічних
працівників ЗП(ПТ)О області
Термін
Зміст роботи
Відповідальний
виконання
Грищенко Н.П.
Семінар-практикум
заступників 17 травня
директорів з виховної роботи
Тема: «Лідерство як фактор формування
внутрішньої
активної
позиції
майбутнього громадянина».
ДНЗ
«Багатопрофільний
центр
професійно-технічної освіти»
Нідерман Н.К.
Семінар-практикум
методистів 31 травня
ЗП(ПТ)О
Тема: «Системний підхід до модернізації
навчального процесу
в закладах
професійної
(професійно-технічної)
освіти
засобами
інформаційних
технологій».
ДНЗ «Запорізьке вище професійне
училище»
ІІ. Навчання керівних та педагогічних кадрів
17 травня
Грищенко Н.П.
Клуб
лідерів
учнівського
Головко Л.В.
самоврядування закладів професійної
(професійно-технічної)
освіти
Запорізької області
Тема: «Лідерство як фактор формування
внутрішньої
активної
позиції
майбутнього громадянина».
ДНЗ
«Багатопрофільний
центр
професійно-технічної освіти»
ІІІ. Вебінари
Тема вебінару
Термін
Навчальний
Категорія
виконання
закладслухачів
співорганізатор
Формування фахової 15 травня ДНЗ «Запорізький
Педагогічні
компетентності
політехнічний
працівники
випускника ЗП(ПТ)О
центр професійноЗП(ПТ)О
через
реалізацію
технічної освіти»
самостійної
діяльності.
НМЦ ПТО у ЗО
Формування
30 травня ДНЗ «Запорізький
Педагогічні
професійної
політехнічний
працівники
компетентності
центр професійноЗП(ПТ)О
випускника ЗП(ПТ)О
технічної освіти»
через
реалізацію
міжпредметної
інтеграції.
НМЦ ПТО у ЗО

№
з/п
1.

2.

1.

1.

№
з/п
1.

2.

Обласні курсові заходи у червні 2018 року
І. Семінари-практикуми педагогічних
працівників ЗП(ПТ)О області
Термін
Зміст роботи
Відповідальний
виконання
Грищенко Н.П.
Семінар-практикум керівників гуртків 07 червня
Тема: «Інноваційні форми і методи
організації позаурочної зайнятості учнів
ЗП(ПТ)О
як засіб формування
патріотичної та творчої особистості».
ДНЗ
«Мелітопольське
вище
професійне училище»
Семінар-практикум
викладачів 13-15 червня Четверякова Л.І.
предмета «Фізична культура» та
керівників фізичного виховання
Тема: «Підведення підсумків спортивномасової
роботи
в
ЗП(ПТ)О
за
навчальний рік».
Бердянський економіко-гуманітарний
коледж
Бердянського
державного
педагогічного університету
ІІ. Конкурси, олімпіади та інші масові заходи
червень
Грищенко Н.П.
Концерт лауреатів обласного конкурсу
патріотичної пісні «Ти будеш вічно
жити, Україно!», присвяченого Дню
захисту дітей.
ІІІ. Навчання керівних та педагогічних кадрів
червень
Петерик С.М.
Тренінгові заняття для заступників
директорів з навчально-виробничої
роботи
Тема: «Емоційне вигорання і мотивація
керівників до професійного зростання».
ДНЗ «Бердянський центр професійнотехнічної освіти»
ІV. Вебінари
Тема вебінару
Термін
Навчальний
Категорія
виконання
закладслухачів
співорганізатор
Використання
06 червня ДНЗ «Запорізький
Педагогічні
хмарних технологій у
будівельний центр
працівники
діяльності
майстра
професійноЗП(ПТ)О
виробничого
технічної освіти»
навчання ЗП(ПТ)О.
НМЦ ПТО у ЗО
Інтерактивні методи 12 червня ДНЗ «Запорізький
Педагогічні
навчання.
професійний
працівники
торговоЗП(ПТ)О,
НМЦ ПТО у ЗО
кулінарний ліцей»
ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації

Обласні курсові заходи у вересні 2018 року
І. Семінари-практикуми педагогічних
працівників ЗП(ПТ)О області
№
Термін
Зміст
роботи
з/п
виконання
1. Семінар-практикум методистів ЗП(ПТ)О 20 вересня
Тема: «Сучасні форми методичної роботи
з
педагогічними
працівниками
в
ЗП(ПТ)О».
НМЦ ПТО у ЗО

Відповідальний
Нідерман Н.К.

ІІ. Вебінари
№
з/п
1.

2.

Тема вебінару

Термін
виконання

Навчальний
закладспіворганізатор
ДНЗ «Запорізький
політехнічний
центр професійнотехнічної освіти»

Розробка
та 19 вересня
використання
електронних засобів
навчання
з
математики.
НМЦ ПТО у ЗО
Інтерактивні засоби 26 вересня ДНЗ «Запорізький
навчання.
будівельний центр
професійноНМЦ ПТО у ЗО
технічної освіти»

Категорія
слухачів
Педагогічні
працівники
ЗП(ПТ)О,
ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації
Педагогічні
працівники
ЗП(ПТ)О,
ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації

Обласні курсові заходи у жовтні 2018 року
І. Семінари-практикуми педагогічних
працівників ЗП(ПТ)О області
№
Зміст роботи
з/п
1. Семінар-практикум
бібліотекарів
ЗП(ПТ)О
Тема:
«Краєзнавство
як
засіб
патріотичного виховання: завдання і
зміст краєзнавчої роботи в бібліотеках
ЗП(ПТ)О».
ДНЗ «Чубарівський центр професійнотехнічної освіти»
2. Семінар-практикум голів методичних
об’єднань класних керівників
Тема:
«Психолого-педагогічна
компетентність
класного
керівника
закладу
професійної
(професійнотехнічної) освіти».
НМЦ ПТО у ЗО
3. Семінар-практикум
педпрацівників
ЗП(ПТ)О
сфери
ресторанного
господарства
Тема: «Впровадження сучасних освітніх
технологій
у
навчально-виробничий
процес – шлях до формування ключових
компетентностей майбутніх фахівців
сфери ресторанного господарства та
торгівлі».
ДНЗ
«Запорізький
професійний
торгово-кулінарний ліцей»
4. Семінар-практикум
вихователів
гуртожитків і керівників гуртків
Тема: «Розвиток гармонійної особистості
підлітка, формування його творчої
активності та розкриття комунікативних
здібностей».
ДНЗ «Мелітопольський
багатопрофільний центр професійнотехнічної освіти»
5. Семінар-практикум педпрацівників з
професії
«Монтажник
санітарнотехнічних систем і устаткування»
Тема: «Використання методів активного
навчання».
ДНЗ «Запорізький будівельний центр
професійно-технічної освіти»

Термін
виконання
02 жовтня

Відповідальний
Мухіна Л.І.

03 жовтня

Головко Л.В.

11 жовтня

Тимченко Н.І.

18 жовтня

Грищенко Н.П.

18 жовтня

Немченко М.М.

6.

7.

8.

Семінар-практикум
педпрацівників
легкої промисловості та сфери послуг
Тема:
«Активізація
пізнавальної
діяльності на уроках
професійнотеоретичної та професійно-практичної
підготовки як ресурсу формування
компетентностей учнів».
ДНЗ «Запорізький професійний ліцей
сервісу»
Семінар-практикум
викладачів
української мови та літератури,
зарубіжної літератури
Тема:
«Використання
інноваційних
технологій на уроках української мови та
літератури і в позакласній роботі».
ДНЗ «Мелітопольський
багатопрофільний центр професійнотехнічної освіти»
Семінар-практикум
викладачів
предмета «Правила дорожнього руху
та спецдисциплін з професії «Водій
автотранспортних засобів»
Тема: «Особливості вивчення предмета
«Правила дорожнього руху України».
Запорізький національний технічний
університет

25 жовтня

Тимченко Н.І.

25 жовтня

Четверякова Л.І.

жовтень

Таран М.В.
Немченко М.М.

ІІ. Конкурси, олімпіади та інші масові заходи
1.

Організація і проведення святкового
концерту, присвяченого Дню міста
(Покровський ярмарок)

жовтень

Грищенко Н.П.

IІІ. Навчання керівних та педагогічних кадрів
1.

2.

Осіна Н.А.
Курси із загальних питань охорони 15-19 жовтня
праці керівників і спеціалістів ЗП(ПТ)О
Запорізької області.
НМЦ ПТО у ЗО
жовтень
Четверякова Л.І.
Засідання експертної творчої групи
викладачів
української
мови
та
літератури.
ДНЗ
«Мелітопольське
вище
професійне училище»

ІV. Вебінари
№
з/п

Тема вебінару

Термін
виконання

Навчальний
закладспіворганізатор
ДНЗ «Запорізьке
вище професійне
училище»

1.

Хмарні технології в 03 жовтня
діяльності ЗП(ПТ)О.
НМЦ ПТО у ЗО

2.

Компетентнісний
10 жовтня
ДНЗ
підхід до підготовки
«Мелітопольський
майбутніх
багатопрофільний
кваліфікованих
центр професійноробітників: створення
технічної освіти»
навчального он-лайн
курсу
(залізничний
профіль).
НМЦ ПТО у ЗО
Впровадження
17 жовтня ДНЗ «Запорізький
інформаційних
будівельний центр
технологій
при
професійновивченні англійської
технічної освіти»
мови.
НМЦ ПТО у ЗО
ДНЗ
Використання кейс- 25 жовтня
«Дніпрорудненський
методу
під
час
професійний ліцей»
викладання
спецдисциплін.
НМЦ ПТО у ЗО

3.

4.

Категорія
слухачів
Педагогічні
працівники
ЗП(ПТ)О
Педагогічні
працівники
ЗП(ПТ)О

Педагогічні
працівники
ЗП(ПТ)О,
ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації
Педагогічні
працівники
ЗП(ПТ)О

Обласні курсові заходи у листопаді 2018 року
І. Семінари-практикуми педагогічних
працівників ЗП(ПТ)О області
№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Зміст роботи
Семінар викладачів історії
Тема:
«Формування
національної
свідомості на уроках історії та в
позаурочній роботі».
ДНЗ «Запорізький будівельний центр
професійно-технічної освіти»
Семінар-практикум
педпрацівників
електротехнічного та машинобудівного
напрямків
Тема: «Визначення педагогічних умов як
запоруки розвитку та формування
компетентностей учнів на уроках
професійно-теоретичної та професійнопрактичної підготовки».
ДНЗ «Запорізьке машинобудівне вище
професійне училище»
Семінар-практикум старших майстрів
ЗП(ПТ)О
Тема:
«Співпраця
ЗП(ПТ)О
з
роботодавцями:
інноваційні
шляхи
розвитку соціального партнерства».
ДНЗ «Дніпрорудненський
професійний ліцей»
Семінар викладачів іноземної мови
Тема: «Використання ІКТ на уроках
іноземної мови як засіб підвищення
мотивації навчання».
ДНЗ «Дніпрорудненський
професійний ліцей»
Семінар-практикум викладачів
фізики
Тема: «Реалізація компетентнісного
підходу на уроках фізики».
ДНЗ «Запорізьке вище професійне
училище «Моторобудівник»
Семінар-практикум
викладачів
інформатики,
комп’ютерних
дисциплін та з професій «Обліковець»,

Термін
Відповідальний
виконання
01 листопада Четверякова Л.І.

08 листопада

Тимченко Н.І.

15 листопада Немченко М.М.

20 листопада Четверякова Л.І.

22 листопада

Осіна Н.А.

листопад

Таран М.В.
Єговцев О.Д.

«Конторський
службовець»,
«Секретар керівника (організації,
підприємства,
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 як удосконалення
професійної компетентності педагога».
Brain Academy в Запоріжжі
ІІ. Конкурси, олімпіади та інші масові заходи
1.

ІІ (обласний етап) ІХ Міжнародного
мовно-літературного
конкурсу
учнівської та студентської молоді імені
Тараса Шевченка.
ДНЗ «Запорізький професійний ліцей
залізничного транспорту»

листопад

Четверякова Л.І.

IІІ. Навчання керівних та педагогічних кадрів
1.

2.

Форум
лідерів
учнівського 14 листопада Грищенко Н.П.
Головко Л.В.
самоврядування закладів професійної
(професійно-технічної)
освіти
Запорізької області
Тема: «Роль учнівського самоврядування
в життєдіяльності учнівського колективу
навчального закладу».
ДНЗ «Запорізький професійний ліцей
автотранспорту»
Майстер-клас
для
молодих 28 листопада Петерик С.М.
педпрацівників «Впровадження методу
проектів у навчально-виховний процес».
ІV. Вебінари

№
з/п
1.

Тема вебінару

Термін
виконання

Методика викладання
01
спеціальних
листопада
дисциплін у системі
ЗП(ПТ)О.
НМЦ ПТО у ЗО

Навчальний
закладспіворганізатор
ДНЗ «Запорізьке
вище професійне
училище моди і
стилю»

Категорія
слухачів
Педагогічні
працівники
ЗП(ПТ)О

2.

3.

4.

5.

Впровадження ІКТ з
14
використанням
листопада
компетентнісного
підходу
при
викладанні
спецпредметів
залізничних професій:
створення
мультимедійних
програм; створення
Web-квесту; розробка
уроку-квесту.
НМЦ ПТО у ЗО
Національно22
патріотичне
листопада
виховання
учнів
ЗП(ПТ)О.
НМЦ ПТО у ЗО
Впровадження
листопад
інформаційних
технологій
на
заняттях математики
у ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації.
НМЦ ПТО у ЗО
Компетентнісний
листопад
підхід до викладання
правознавства у ВНЗ
І-ІІ рівнів акредитації.
НМЦ ПТО у ЗО

ДНЗ
«Мелітопольський
багатопрофільний
центр професійнотехнічної освіти»

Педагогічні
працівники
ЗП(ПТ)О

ДНЗ «Запорізький
будівельний центр
професійнотехнічної освіти»

Педагогічні
працівники
ЗП(ПТ)О,
ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації
Педагогічні
працівники
ЗП(ПТ)О,
ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації

Запорізький
авіаційний коледж
ім. О.Г. Івченка

Запорізький
авіаційний коледж
ім. О.Г. Івченка

Педагогічні
працівники
ЗП(ПТ)О,
ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації

Обласні курсові заходи у грудні 2018 року
І. Семінари-практикуми педагогічних
працівників ЗП(ПТ)О області
з/п
1.

Термін
виконання
Семінар-практикум
викладачів 13 грудня
предмета «Фізична культура» та
керівників фізичного виховання
Тема: «Розвиток фізичних якостей учнів
під час проведення занять з теми
«Баскетбол».
ДНЗ «Запорізький професійний ліцей
автотранспорту»
Зміст роботи

Відповідальний
Четверякова Л.І.

ІІ. Конкурси, олімпіади та інші масові заходи
1.

2.

ІІІ (обласний) етап ХІХ Міжнародного грудень
конкурсу з української мови імені Петра
Яцика.
ДНЗ «Запорізьке машинобудівне вище
професійне училище»
ІІ
(обласний
етап)
ХVІІІ листопад Всеукраїнського конкурсу учнівської грудень
творчості.

Четверякова Л.І.

Четверякова Л.І.

ІІІ. Вебінари
№
з/п

Тема вебінару

Термін
виконання

1.

Шляхи розвитку й
удосконалення
професійної
компетентності
педагога.
НМЦ ПТО у ЗО
Роль бібліотеки у
формуванні
ключових
компетентностей
«Нової української
школи».
НМЦ ПТО у ЗО

05 грудня

2.

12 грудня

Навчальний
закладспіворганізатор
ДНЗ «Запорізьке
вище професійне
училище моди і
стилю»
ДНЗ
«Михайлівське
вище професійне
училище»

Категорія
слухачів
Педагогічні
працівники
ЗП(ПТ)О,
ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації
Бібліотекарі
ЗП(ПТ)О

