ПЛАН РОБОТИ
НМЦ ПТО у Луганській області на тиждень з 30.03.2020р. по 03.04.2020р.
№
з/п

Методичні заходи

Місце проведення

Дата

Відповідальний за
виконання

СПІЛЬНІ ЗАХОДИ
1.

Апаратна онлайн-нарада; розподіл доручень серед методистів кабінетів

2.

Виконання доручень, робота поза планом

3.

Планування роботи на тиждень

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

1.

Дистанційно
Дистанційно
Дистанційно

Щоденно
Протягом
тижня
02.04.2020

Дерев`янко В.;
методисти
Методисти
Методисти

КАБІНЕТ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Збір пропозицій від ЗП(ПТ)О до проєкту Стандарту професійної (професійноДистанційно
01.04 Лимар О.,
технічної) освіти з професії «Токар»
02.04.2020 методистка
Робота щодо узагальнення та формування пропозицій до проєкту Стандарту
Дистанційно
03.04.2020 Лимар О.,
професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Токар»
методистка
Методична допомога щодо корегування робочих навчальних планів з професії
Дистанційно
01.04 Лимар О.,
5169 «Командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту»
02.04.2020 методистка
(для ліцензування)
Розробка дистанційного курсу для майстрів виробничого навчання ЗП(ПТ)О за
Дистанційно
Протягом Сімова Л.,
темою «Конкурс професійної майстерності майстрів виробничого навчання
тжня
методистка
ЗП(ПТ)О» (складання програми, напрацювання матеріалу для презентації)
Консультативна робота (у телефонному та електронному режимах) з викладачем
Дистанційно
Протягом Сімова Л.,
спецдисциплін Стахурською Л.А. (ДНЗ «Сєвєродонецький професійний ліцей»)
тижня
методистка
щодо вивчення інноваційного досвіду її роботи за темою: «Електронний контент
дидактичного забезпечення професії «Перукар» (розробка електронних мініпосібників з предмету «Перукарська справа»
Моніторинг ресурсів дистанційного навчання ЗП(ПТ)О (платформи, сайти, блоги
Дистанційно
01.04Волкова Є.,
тощо) та надання консультативної допомоги педагогічним працівникам
03.04.2020 методистка
Робота щодо створення сторінки е-дайджест «Корисні Інтернет-ресурси»
Дистанційно
02.04 –
Волкова Є.,
03.04.2020 методистка
КАБІНЕТ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ТА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Організаційна робота щодо замовлення документів про освіту державного зразка
Дистанційно.
Протягом Підгайко С.,
для ЗП(ПТ)О, відділів освіти та ЗЗСО Луганської області
тижня
Мищенко Т.,
методисти

Прим.

2.

3.

4.

5.

6.
1.

2.

3.

4.
5.

Супровід та надання методичних рекомендацій щодо реєстрації на дистанційному
курсі «GOOGLE-сервіси в навчальній діяльності викладачів». Опрацювання
відповідей та підготовка видачі сертифікатів учасникам, які успішно пройшли
дистанційний курс
Розробка сторінки для дистанційного навчання та опрацювання матеріалів до
освітньої програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О на
платформі сервісу ZOOM «Використання сервісу ZOOM для проведення
дистанційних занять»

Дистанційно

Протягом
тижня

Підгайко С.,
Ярмонова І.,
методисти

Дистанційно

Протягом
тижня

Підгайко С.,
Ярмонова І.,
методисти

Обласний вебінар за темою: «Особливості замовлення документів про освіту та
Дистанційно
03.04.2020 Підгайко С.,
учнівських квитків державного зразка у 2020 році» для ЗП(ПТ)О
методист
Консультаційна робота з питання отримання ліцензії на розширення провадження
Дистанційно
Протягом Лебединська О.,
освітньої діяльності у сфері П(ПТ)О. Попередній розгляд та перевірка документів,
тижня
методистка
що додаються до заяви про отримання ліцензії від закладів П(ПТ)О області:
- ДНЗ «Сєвєродонецький професійний будвельний ліцей»;
- ДПТНЗ «Сватівський професійний аграрний ліцей»;
- ДНЗ «Сєвєродонецький професійний ліцей»;
- Марківський професійний аграрний ліцей
Підбір матеріалів для інформаційного вісника НМЦ ПТО у Луганській області
Дистанційно
Протягом Лебединська О.,
«Професійна освіта Луганщини» (до випуску №2 – 2020)
тижня
методистка
КАБІНЕТ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ, СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ТА ВИХОВНОЇ РОБОТИ
Узагальнення матеріалів від ЗП(ПТ)О та інформування Директорату професійної
Дистанційно
01.04 Чіхладзе Л.,
освіти МОНУ про проведення закладами П(ПТ)О профорієнтаційних тренінгів зі
02.2020
методистка
здобувачами освіти ЗЗСО на виконання Указу Президента України від 08.11.2019
№ 837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» в
лютому 2020 р.
Підбір матеріалів щодо розробки дистанційного курсу «Новий український
Дистанційно
01.04 –
Чіхладзе Л.,
правопис» для підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О
03.04.2020 методистка
Луганської області
Підбір матеріалів до всеукраїнського вебінару на тему: «Формування та розвиток у
Дистанційно
Протягом Михайлюк А.,
здобувачів освіти екологічної свідомості та активної життєвої позиції через
тижня
методистка
упровадження наскрізної змістової лінії Нової української школи «Екологічна
безпека та сталий розвиток»
Організаційна робота щодо створення творчої групи для підбору матеріалів до
Дистанційно
Поотягом Михайлюк А.,
електронного лепбуку з хімії
тижня
методистка
Реєстрація та початок навчання на дистанційному курсі «GOOGLE-сервіси в
Дистанційно
01.04 –
Михайлюк А.,
навчальній діяльності викладачів» НМЦ ПТО у Луганській області з метою
03.04.2020 Черняк І.,
підвищення цифрової грамотності
Чіхладзе Л.,
Донченко В.,
методисти

Збір та узагальнення інформації від ЗП(ПТ)О області щодо проведення
фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів у ЗП(ПТ)О області
протягом І кварталу 2020 р.
7. Збір та узагальнення інформації від ЗП(ПТ)О області про учнів (слухачів), які є
внутрішньо переміщеними особами з Луганської та Донецької областей за І квартал
2020 р.
8. Складання інформаційного листа для Департаменту освіти і науки ЛОДА щодо
проведення закладами професійної (професійно-технічної) освіти заходів щодо
реалізації Регіональної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та
спорту на 2017-2020 роки
9. Участь в освітніх вебінарах «Карантин: онлайн сервіси для вчителів» державної
платформи «Цифрова освіта»
10. Підготовча робота до проведення обласної методичної секції викладачів української
мови та літератури, зарубіжної літератури на тему: «Підвищення якості та
результативності уроку шляхом упровадження сучасних освітніх технологій»
6.

Заступник директора з НМР,
в. о. директора НМЦ ПТО
у Луганській області

Дистанційно

01.04.2020

Донченко В.,
методист

Дистанційно

01.04.2020

Донченко В.,
методист

Дистанційно

02.04.2020

Донченко В.,
методист

Дистанційно

Протягом
тижня
Протягом
тижня

Черняк І.,
методистка
Черняк І.,
методистка

Дистанційно

Валентина Дерев`янко

