Професійно – практична підготовка
№п/п

1

Зміст роботи

Дата
виконання

 Внести зміни до робочих
навчальних програм з
урахуванням сучасних
досягнень виробництва,
впровадження інформаційних
технологій (освоєння сучасного
устаткування, дотримання норм
технологічного процесу)
можливостей регіонального
до
ринку праці:
01.09.2017
- Організації і проведенні
виробничого навчання з будови
і ремонту автомобілів
01.09.2017
- технічного обслуговування
тракторів і автомобілів
01.09.2017
- при проведенні
електрозварювальних робіт

2

 Майстрам виробничого
навчання розробити програми
виробничої практики та
поурочно – тематичні плани
виходячи з нових Державних
стандартів, з урахуванням
матеріально – технічного
забезпечення підприємств,
організацій, установ де учні
проходять практику з професій:

Товстоліс В.Б.
Гавриленко П.І.
Гринюк С.І.
Гарбуз Л.А.
Кузьмнко А.О.
Кузьменко М.М.
Глоба Ю.П.
Купріян Р.А.

01.09.2017

Сніжок Т.М.
Грінченко В.В.
Карпенко Н.І.

01.09.2017

Коляда В.Д.
Майстри в/н

- організації і проведенні в/н з
професії кухар
 Розробити робочі програми з
виробничого навчання з
професії
- тракторист – машиніст с/г
виробництва (категорії
А1,А2,В1)

відповідальний

Майстри в/н

01.10.2017

Глоба Ю.П.
Кузьменко А.О.
Кузьменко М.М.

Відмітка
про
виконання

- Слюсар з ремонту с/г машин та
устаткування 2,3,4 розрядів
01.12.2017
- Тракторист – машиніст (кат А1)
01.05.2018
01.12.2017

Беда В.М.
Кисіль М.В.
Кузьменко А.О.
Кузьменко М.М.
Глоба Ю.П.
Гринюк С.І.
Гарбуз Л.А.

- Тракторист – машиніст (кат А2)
- Тракторист – машиніст (кат В1)
- Слюсар з ремонту автомобілів
2розряд (ТУ)
3 розряд (ТУ)
4 розряд
- Кухар
3 розряд
4 розряд
3

01.12.2017
01.04.2018
01.10.2017

Товстоліс В.Б.
Гавриленко П.І.

01.10.2017
01.12.2017

Грінченко В.В.
Карпенко Н.І.

 Визначити об’єкти виробничої
практики та укласти договори
на проходження виробничої
до
практики учнями згідно з
професіями:
- Слюсар з ремонту с/г машин та
20.02.2018
устаткування
- 2,3розряд
01.10.2017
- 4 розряд
01.05.2018
- Тракторист – машиніст (кат А1)

Беда В.М.
Кисіль М.В
Кузьменко А.О.
Кузьменко М.М.
Глоба Ю.П.

01.11.2017
- Тракторист – машиніст (кат А2) 01.05.2018
- Тракторист – машиніст (кат В1)

Гринюк С.І.
Гарбуз Л.А.

- Слюсар з ремонту автомобілів
2розряд (ТУ)
3 розряд (ТУ)
4розряд (ТУ)
- Кухар
3 розряд
4 розряд

01.12.2017
01.04.2018
15.09.2018

Товстоліс В.Б.
Гавриленко П.І.

01.10.2017
01.12.2017

Грінченко В.В.
Карпенко Н.І.

01.12.2017
15.02.2018

Купріян Р.А.

- Електрозварник ручного
зварювання
2 розряд
3 розряд

4

5

6

7

8

 Створити мультимедійну
презентацію з теми: «Технічне
обслуговування автомобіля»
 Поновити інструкційно –
технологічні картки з професії
слюсар з ремонту автомобілів

до

 Поновити учбові маршрути з
практичного керування
транспортним засобом

1.09.2017

 Поновити інструкційно –
технологічні карт для
проведення виробничого
навчання для тракторів
категорії А1
 Скласти та встановити робочий
двигун ВАЗ – 2101для
регулювання клапанів.
Розробити інструкційно –
технологічну карту
 Розробити інструкційно –
технологічну карту та
креслення для виготовлення
совка
 Поновити інструкційно –
технологічні карт для
проведення виробничого
навчання
 Створити мультимедійні
презентації з тем
- Десерти
- Виготовлення прикрас із
мастики
- Підбір посуду для подачі страв
 Поповнити тематичну папку
«Спеції» різними зразками
 Підготувати питання для
експрес опитування з теми
- Технологія приготування
холодних страв і закусок
- Технологія приготування
солодких страв і напоїв
 Розробити комплексні

01.10.2017

Товстоліс В.Б.
Гавриленко П.І.

01.09.2017

1.10.2017

Кузьменко М.М.

1.01.2018

24.10..2017 Кузьменко А.О.

15.10.2017

до
Сніжок Т.М.
01.04.2018
Сніжок Т.М.
10.10.2017

01.11.2017

05.03.2018

Карпенко Н.І.

9




10



-

11



12





контрольні завдання для
перевірки знань учнів з професії
«Кухар» (4 розряд)
Розробити матеріали для
тематичного оцінювання з тем
Торгівельна частина закладів
ресторанного господарства
Посуд, столові прибори та
столова білизна ля закладів
ресторанного господарства
Поповнити архів електронних
документів ля супроводу уроків
з предмета «Організація
виробництва та обслуговування
з тем
Шведський стіл
Банкет - фуршет
Розробити тестові завдання для
перевірки знань учнів із теми
Ремонт та експлуатація
трактора
Розробити інстукційно –
технологічні карт з теми
Технічне обслуговування
тракторів
Розробити навчально –
плануючу документацію,
створити робочі місця,
розробити інструкційно –
технологічні картки для
проведення виробничого
навчання в лабораторії
«Технічного обслуговування»
Розробити завдання на
виконання пробних
кваліфікаційних робіт для
зварювальників ручного
зварювання
2 розряду
3 розряду
Поновити інструкційно –
технологічні картки для
проведення виробничого
навчання

До
Грінченко В.В.
01.01.2018

01.03.2018

До
01.11.2017

Беда В.М.
Кисіль М.В.

1.01.2018
До
10.09.2017

Глоба Ю.П.

Купріян Р.А.

20.12.2017
10.04.2018
10.10.2017
15.09.2017

