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ПЛАН РОБОТИ

НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНОГО ЦЕНТРУ 

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

(за професією
„Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. 
Електромонтажник силових мереж та електроустаткування”)

СВАЛЯВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО БУДІВЕЛЬНОГО ЛІЦЕЮ

НА 2020 РІК



№
з/п Зміст заходу Відповідальний Термін

виконання Примітка

1 2 3 4 5
1. Підтримувати зв’язки з 

промисловими підприємствами 
регіону: ТзОВ «Форшнер Україна», 
ТзОВ «МІГР», ТДВ «ММЗ», 
Свалявський РЕМ ПАТ 
«Закарпаттяобленерго» для 
отримання інформації з новітніх 
прогресивних технологій 
електромонтажних робіт і 
впровадження їх у освітній процес.

Дирекція
навчального

закладу

Постійно

2 Створити вебсторінку на сайті 
закладу професійної освіти про НПЦ

Заступник 
директора з 
НВР
методист,
інженер
електронни
к

Січень

3 Організувати та провести семінар- 
практикум на тему :
«Особливості експлуатації сучасних 
альтернативних джерел енергії» для 
педагогічних працівників 
електротехнічних професій

Заступник 
директора з 

НВР, 
ст. майстер, 
методист, 
викладачі 

професійно- 
теоретичної 
підготовки, 

майстри в/н.

Згідно
плану

4. Провести на базі НПЦ конкурс 
професійної майстерності серед 
здобувачів освіти випускних груп 3 
професії електромонтажник з 
освітлення та освітлювальних 
мереж, електромонтажник силових 
мереж та електроустаткування

заступник 
директора з 

НВР, 
старший 
майстер

Березень

5. Розробити програми для проведення 
стажування на базі НПЦ 
педпрацівників ЗП(ПТ)0 з професій 
електромонтажник з освітлення та 
освітлювальних мереж, електромон
тер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування та електромо
нтажник силових мереж та електро
устаткування

Заступник 
директора з 

НВР, 
ст. майстер, 
методист, 
зав. НПЦ

Червень



7. Провести тематичне засідання мето
дичної комісії викладачів та 
майстрів виробничого навчання 
електротехнічних професій на тему: 
«Удосконалення навчально- 
методичного забезпечення НПЦ 
електротехнічних технологій»

Заступник 
директора з 

НВР, 
методист, 

голова МК, 
старший 
майстер

Червень

8. Ознайомити учнів І курсу з 
основними принципами роботи з об
ладнанням, матеріалами та техно
логіями електромонтажних робіт

старший
майстер,
завідувач

НПЦ

Вересень -  
листопад

9 Підготувати відеоролик з 
проведення майстер-класу майстер- 
клас на тему: «Сучасні методи 
керування електричними 
споживачами» та розмістити на 
вебсторінці НПЦ

Заступик 
директора з 

НВР, 
методист, 

голова МК, 
старший 

майстер, зав.
НПЦ 

майстри в/н, 
викладачі ПТП

Вересень

10. Здійснювати заходи з профорієн
таційної роботи серед учнів шкіл, 
дорослого населення щодо здій- 
нення ПТН, брати участь у ярмарках 
професій, виставках, інших 
профорієнтаційних заходах тощо.

старший
майстер,
завідувач

НПЦ

Лютий-  
травень

11. Висвітлювати на сайті закладу 
освіти основні події та матеріали 
про роботу НПЦ

Заст. директора 
з НВР, 

ст. майстер, 
методист, 
зав. НПЦ

Протягом
року

12 Розробити:
-  навчальний посібник для 
вивчення теми: «Виконання простих 
робіт під час монтажу та демонтажу 
простих апаратів та приладів» (для 
здобувачів освіти та педагогічних 
працівників)
-  ІТК з професії електромонтажник 
силових мереж та електроустатку
вання

Методист, 
голова МК 
викладачі, 

майстри в/н

Листопад

13. Підготувати звіт про роботу НПЦ за 
2020 рік та план роботи на 2021 рік

Заст. директора 
з НВР, 

ст. майстер, 
методист, 
зав. НПЦ

Грудень


