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№ 
п/п 

Зміст заходу відповідальний Термін 
виконання 

примітка 

1 2 3 4 5 
1 Підтримувати зв'язки з 

промисловими 
підприємствами регіону: 
ПАТ «Мукачівський 
завод «Точприлад», ТзОВ 
«Форшнер Україна», ТДВ 
: «ММЗ», ТзОВ 
«СВАЛЯВА-
МІСЬКЬУД», 
Свалявський РЕМ ПАТ 
«Закарпатгяобленерго», 
"ФЛЕКСТРОНІКС 
ТЗОВ", для отримання 
інформації з новітніх 
прогресивних технологій 
електромонтажних робіт і 
впровадження їх у 
освітній процес. 

Дирекція закладу Постійно 

2 Продовжити розробку 
програм для проведення 
стажування на базі НПЦ 
педпрацівників ЗП(ПТ)0 з 
професій 
електромонтажник з 
освітлення та 
освітлювальних мереж, 
електромонтажник 
силових мереж та 
електроустаткування, 
слухачів інших 
навчальних закладів 

Заступник 
директора з НВР, 

ст. майстер, 
методист, зав. 

НПЦ 

Січень 

3 Провести заходи для 
забезпечення стажування 
майстрів виробничого 
навчання на базі НПЦ 
згідно з погодженим 
графіком НМЦ ПТО 

Заступник 
директора з 

НВР, методист, 
старший 
майстер 

Квіте нь-
травень 

4 Участь заходах у 
експерименті 
регіонального рівня за 
темою «Забезпечення 
якості майбутніх фахівців 
електротехнічного 
профілю в навчально-
практичних центрах 
ЗП(ПТ)0 по програмі 
«Енергоімпульс» 

Заступник 
директора з НВР, 

методист, ст. 
майстер, 
викладачі 

спеццисциплін, 
майстри в/н 

Протягом 
року 

Ф 



5 Розроблення програми 
короткострокової 
підготовки, пакети 
поурочно-тематичного 
планування та 
електронних 
демонстраційних 
матеріалів за навчальним 
модулем 
«електромонтажник з 
освітлення та 
освітлювальних мереж 
3(2-3) розряд» 

Заступник 
директора з НВР, 

методист, ст. 
майстер, 
викладачі 

спецдисциплін, 
майстри в/н 

Березень -
грудень 

6 Поповнити Інтернет 
сервіс навчально-
методичних матеріалів 
для організації 
дистанційного навчання 
слухачів за навчальним 
модулем 
«електромонтажник з 
освітлення та 
освітлювальних Мереж 
3(2-3) розряд» 

Заступник 
директора з НВР 

методист, 
ст. майстер, 

викладачі 
спецдисциплін, 

майстри в/н 

Березень-
грудень 

7 Провести конкурс 
професійної майстерності 
серед учнів 3-го курсу 
навчання . 

Заступник 
директора з НВР 

методист, 
ст. майстер, 

зав.НПЦ, 
викладачі 

спецдисциплін, 
майстри в/н 

березень 

8 Розробити 
короткострокові курси 
серед ВПО з професії 
Електромонтажник з 
освітлення та 
освітлювальних мереж. 
Здійснювати рекламну 
компанію щодо 
можливостей НПЦ в 
наданні освітніх послуг 
населенню. 

Заступник 
директора з НВР 

методист, зав. 
НПЦ 

Протягом 
року 

ф 

9 Провести семінар-
практикум на тему: 
«Інноваційні методи 
керування освітлення, 
сучасні джерела світла» 
для педагогічних 
працівників 

Заступник 
директора з НВР, 

старший 
майстер, 

предстапник 
підприємства 

Вересень -
жовтень 



10 Провести підвищення 
кваліфікації для майстрів 
виробничого навчання на 
базі НПЦ 

Заступник 
директора з НВР. 
старший майстер 

Листопал-
грудень 

11 Розробка комплексного 
методичного 
забезпечення з професії: 
«Електромонтажник з 
освітлення та 
освітлювальних мереж» 
виробниче навчання 
(модуль ЕМООМ-4.2.). 
Професійио-теоретична 
підготовка Технологія 
електромонтажних робіт 
(модуль ЕМООМ-4.2). 

Методист, 
старший 

майстер, голова 
МК, викладачі 
спеццисциплін. 

майстри в/н 

Березень-
грудень 

12 Підтримувати зв'язки з 
промисловими 
підприємствами регіону: 
ПАТ «Мукачівський 
завод «Точприлад»,ТзОВ 
«Форшнер Україна», ТДВ 
: «ММЗ», ТзОВ 
«СВАЛЯВА-
МІСЬКЬУД», 
Свалявський РЕМ ПАТ 
«Закарпатгяобленерго», 
"ФЛЕКСТРОНІКС 
ТЗОВ", для отримання 
інформації з новітніх 
прогресивних технологій 
електромонтажних робіт і 
впровадження їх у 
освітній процес. 

Дирекція закладу Постійно 

13 Відкрити на базі НПЦ 
кваліфікаційний центр з 
професії 
«Електромонтажник з 
освітлення та 
освітлювальних мереж 2-
3,4,5 розряду» 

Методист, 
старший 

майстер, голова 
МК, викладачі 
спеццисциплін. 

майстри в/н 

Протягом 
року 

14 Провести на базі НПЦ 
конкурс професійної 
майстерності серед 
майстрів виробничого 
навчання і з професії 
«Електромонтажник 
силових мереж та 
електроустаткування» 

Заступник 
директора з 

НВР,методист, 
старший 

майстер, голова 
МК. 

Травень 

» 

15 Підготувати відеоролик з 
проведення майстер-
класу на тему: 

Методист, 
старший 

Травень-
червень 



«Автоматична схема 
перемикання споживачів з 
мережі на резервне 
джерело живлення» та 
розмістити на веб-
сторінці НПЦ 

майстер, голова 
МК, майстри в/н 

16 Провести для учнів на 
базі НПЦ майстер - класи 
за темами «Альтернативні 
джерела енергії» та 
«Сучасні способи 
керування електричними 
двигунами» 

Методист, 
старший 

майстер, голова 
МК, викладачі 
спецдисциплін. 

майстри в/н 

Жовтень 

17 Співпрацювати з 
територіальними 
центрами зайнятості з 
метою професійно-
технічного навчання, 
професійної 
перепідготовки та 
підвищення професійної 
кваліфікації незайнятого 
населення. 

Заступник 
директора з НВР 

Постійно 

18 Організувати та провести 
профорієнтаційну роботу 
серед учнів району , де 
висвітлювати роботу 
НПЦ. 

Медпрацівники 
ліцею 

Протягом 
року 

19 Організовувати творчі 
виставки учнів та 
слухачів НПЦ. 

Методист, 
викладачі 

спецдисциплін. 
майстри в/н 

Протягом 
року 

20 Організувати екскурсію 
на підприємства ТзОВ 
«Форшнер Україна», 
«Мукачівський завод 
«Точприлад»ТзОВ 
Свалявський РЕМ ПАТ 
«Закарпатгяобленерго», 
"ФЛЕКСТРОНІКС 
ТЗОВ" для учнів , що 
навчаються по професії 
електромонтажник. 

Старший 
майстер, майстри 

в/н 

Квітень 

21 Висвітлювати на сайті 
закладу освіти основні 
події, новини в роботі 
НПЦ 

Методист, 
Зав.НМЦ 

Протягом 
року 

22 Підготувати звіт про 
роботу НПЦ за 2023 рік та 
план роботи на 2024рік 

Заступник 
директора з 

НВР,Методист, 
старший 

майстер, голова 

Грудень 



МК, викладачі 
спецдисциплін. 

майстри в/н 

Зав НПЦ Василь СМОЖАНИК 

* 


