Теоретична підготовка
№п/п

Зміст роботи

1.

Внести зміни у робочі навчальні
програми та поурочно – тематичні
плани з предметів професійно –
теоретичної з урахуванням
регіональної компоненти з професій
- Електрозварник ручного
зварювання, водій
автотранспортних заходів
(категорія «С»)
- Кухар
- Слюсар з ремонту автомобілів
водій автотранспортних заходів
(категорія «С»)
Розробити робочі програми згідно із
стандартом ДСПТО 8331.А.01.50 2016 з професії Тракторист –
машиніст с/г виробництва (категорії
А1.А2.В1)
Розробити та поновити існуючі
комплексні кваліфікаційні завдання
для проведення проміжної
кваліфікаційної атестації з професії:
 слюсар з ремонту с/г машин та
устаткування - ІІ розряд
- ІІІ розряд
- ІУрозряд

2

3

 тракторист – машиніст
сільськогосподарського
виробництва
категорії «А1»
категорії «А2»
категорія «В1»
 електрозварник ручного
зварювання
- ІІ розряд
- ІІІ розряд
 слюсар з ремонту автомобілів
- ІІ розряд (ТУ)
- ІІІ розряд (ТУ)
- ІУ розряд (ТУ)
 кухар (ІІІ розряд)
(ІУрозряд)

Дата
виконання
до
1.09.2017р

До
1.09.2017р

відповідальний
викладачі

Гарбуз В.Л.
Милько А.В.
Єрко А.П.
Корявець Т.В.

до
1.03.2018
1.06.2018
1.10.2017

Гарбуз В.Л.
Милько А.В.
Пінчук І.А.

1.06.2018
15.11.2017
1.06.2018

Гарбуз В.Л
Милько А.В.

1.01.2018
15.03.2018

Гарбуз В.Л.

1.01.2018
1.04.2018
1.10. 2017
1.11.2017
1.01.2017

Милько А.В.
Грінченко В.В.
Карпенко Н.І.

Відмітка про
виконання
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Розробити тестові завдання з
предметів
 Основи безпеки дорожнього
руху
- Основи керування
автомобілем
- Безпека дорожнього руху
- дтп і профілактика
аварійності
Виготовити роздатковий матеріал з
предмета
 Правила дорожнього руху
- Проїзд регульованих
перехресть
- Проїзд нерегульованих
перехресть
 Розробити тематичні тестові
завдання для перевірки знань з
предмета «Трактори»
 Наповнити матеріалами
тематичні папки з предмета
«Трактори» по темах
- Допоміжне обладнання
- Робоче обладнання
- Електрообладнання
- Двигуни
 Виготовити роздадковий
матеріал та мультимедійну
презентацію з теми
- Особливості будови та
роботи тракторів ХТЗ
- Дугове різання
 Наповнити матеріалами
тематичні папки з предмета
«Спецтехнологія» по темах
- Дугове різання
- Зварювання кольорових
металів
 Виготовити мультимедійні
презентації по темах
- Комбайнові
ґрунтообробні агрегати
- Обладнання для
діагностування
автомобіля
- Ремонти системи
живлення дизельного
двигуна

до
01.12.2017
15.02.2018

Пінчук І.А.

25.02.2018

10.10.2017
10.11.2017

До
01.10.2017

01.10.2017
Гарбуз В.Л

19.10.2017
12.10.2017

01.10.2017

До
01.10.2017
Милько А.В.
01.11.2017

01.12.2017
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- Роторні комбайни
- Трансмісія автомобіля
 Поновити інструктивно –
технологічні карти для
виконання лабораторних робіт з
предмета «Спецтехнологія»
(будова автомобіля)
 Виготовити навчальні
відеофільми по темах
- Сучасна с/г техніка
- Технології обробки
грунту
- Обладнання для
тваринницьких ферм
 Розробити завдання для
конкурсу знавців української
мови
 Розробити тестові завдання з
української літератури та мови
з теми
- Література рідного краю
- Читання мовчки текстів
різних типів, стилів,
жанрів»
- Аудіювання текстів
різних стилів, жанрів
 Створити папку по творчості
- Валер’яна Підмогильного
- Григора Тютюника
 Виготовити опорні конспекти з
фізики по розділах
- Механіка
- Молекулярна фізика і
термодинаміка
- Електродинаміка
 Підготувати методрозробку
уроку з використанням
мультимедійної презентації з
теми
- Теплові двигуни
Підготувати доповідь на тему
- Використання дидактичної гри під
час узагальнення матеріалу з теми
«Атомна і ядерна фізика»
 Виготовити роздатковий
матеріал з Англійської мови та
Зарубіжної л-ри з тем
- Скільки країни – стільки
звичаїв

01.02.2018
01.03.2018

15.09.2017

Милько А.В.

01.03.2018
01.04.2018
01.05.2018
До
01.10.2017
Герасименко Т.І.
01.02.2018

01.12.2017
01.03.2018

01.05.2018

До
01.12.2017
01.03.2018
01.06.2018
Павлюк Г.В.

01.01.2018

До
01.10.2017
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- Світ навколо нас
- Твори зарубіжних
письменників на екрані
 Систематизувати матеріали
тематичних папок
- Мистецтво
- Канікули
- Подорож літаком
- Лексико – граматичні
вправи
 Скласти різнорівневі завдання
до тематичного оцінювання та
підготовки до ДПА з
англійської мови
 Підібрати завдання до
внутріліцейної олімпіади з
англійської мови
 Створити поурочні папки та
мультимедійні презентації з
теми
- Координати і вектори
 Розробити нові тестові завдання
для перевірки і контролю знань
з усіх розділів геометрії
 Створити нові навчальні
презентації до уроків з
предмета «Інформаційні
технології»
 Підготувати роздатковий
матеріал до лабораторних робіт
- Харчові добавки
- Синтетичні миючі засоби
 Розробити тестові завдання до
уроків з теми
- Органічні сполуки та
здоров’я людини
 Виготовити презентацію до
уроків
- Синтетичні лікарські
препарати
- Нафта: склад,
властивості, переробка
 Підібрати відеоматеріали до
теми
- Природні органічні
сполуки
Створити блог викладача хімії

01.11.2017
01.12.2017
Гарбуз О.В.

01.01.2018
01.02.2018
01.03.2018
01.04.2018

01.04.2018

01.01.2018

До
Деркач Л.М.
10.06. 2018

01.06.2018
01.02.2018

15.10.2017

КорявецьТ.В.
20.11.2017

15.02.2018

14.09.2017
30.09.2017
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 Виготовити роздадковий
матеріал з тем
- Загальний план будови
клітини
- Цитоплазма клітини
- Закономірності
мінливості
 Поновити інструкції для
проведення лабораторних робіт
- 2 курс
- Для проведення
практичних робіт 3курс
 Сформувати тематичні папки
- Позакласна робота
- Індивідуальний розвиток
організмів
 Підібрати відеоматеріали до
уроків з теми
- Основні напрямки
сучасної біотехнології
 Виготовити презентації з
предмета «Правознавство» до
тем
- Основи держави і права
- Кримінальне право
- Трудове право
- Адміністративне право
 Провести відкритий уроку із
використанням інформаційних
технологій з теми «Стрілецька
зброя»
 Створити презентації з
географії по темах
- Японія
- Китай
 Поповнити новим
інформаційним та
ілюстративним матеріалом
тематичні папки
- Наш край – Чернігівщина
- Ілюстрована історія
- Навколо світу
- Історія сіл Куликівського
району
 Розробити завдання для
проведення ДПА з історії
України

до
20.10.2017
15.03.2018
20.05.2018
до
15.12.2017

Гарбуз Л.І.

20.01.2018
20.09.2017
20.04.2018

20.04.2018
До
Гломозда М.І.
01.03.2018

Квітень
20118р
До
01.03.2018
Мороз Т.С.
Протягом
навчально
го року

01.02.2018
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116

Внести зміни у паспорти комплексно
– методичного забезпечення
предметів та картотек
Привести у відповідність до вимог та
систематизувати навчально –
методичні матеріали

до
1.09.2016

викладачі

до
1.09.2016

викладачі

