
 



1.   про організацію методичної роботи; 

 про роботу методичних комісій; 

 про призначення завідувачів кабінетів, 

лабораторій, майстерень; 

 про затвердження правил прийому 

слухачів; 

 про склад комісії ДКА 

   

2.  Складати розклад занять навчальних груп та 

графіки консультацій з предметів 

професійно-теоретичного навчання 

Відповідно до 

наказу МОН від 

30.05.2006 № 419  

Заступник 

директора з НМР, 

адміністратор 

бази даних 

 

3.  Здійснювати взаємодію з 

Дніпропетровським ОЦЗ та ОДА з метою 

просвітницької діяльності для ВПО, 

демобілізованих учасників АТО та членів їх 

сімей 

Протягом року Заступник 

директора з НВР, 

методисти, 

практичний 

психолог 

 

4.  

 

Укладати  угоди  з підприємствами та 

установами щодо  надання якісних робочих 

місць  для проходження  виробничої 

практики слухачів 

Протягом року Заступник 

директора з НВР,  

старший майстер 

 

5.  Підготувати та затвердити  графіки 

проведення:  

 освітнього процесу Дніпропетровського 

центру ПТО ДСЗ; 

 виробничої практики за професіями; 

 кваліфікаційних пробних робіт за 

професіями; 

 підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників; 

 атестації педагогічних працівників; 

 відкритих уроків; 

 взаємовідвідування уроків. 

Згідно з 

графіком 

формування 

груп, 

навчальними 

планами та 

виробничою 

необхідністю 

Заступники 

директора  з НВР 

та НМР, 

методисти, 

старший майстер  

 

6.   Здійснювати підготовку звітів щодо 

діяльності Центру 

Відповідно до 

встановлених 

норм та вимог 

Заступники   

директора, 

старший майстер, 

секретар н/ч 

(диспетчер) 

 

7.  Укладати  угоди  з регіональними та 

базовими центрами зайнятості, фізичними і 

юридичними особами щодо  підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації 

робітничих кадрів 

Протягом року Директор, 

заступники 

директора, 

головний 

бухгалтер, 

юрисконсульт 

 

8.  Оновлювати  інформаційну базу щодо 

основних тенденцій розвитку 

Дніпропетровського регіону та змін на 

ринку праці 

Протягом року Заступники 

директора з НВР, 

старший майстер 

 

 

9.  Провести  моніторинг  щодо якості освіти 

випускників Центру, їх працевлаштування 

та відповідності отриманих ними 

професійних навичок вимогам сучасності та 

Відповідно до 

плану (вимог) 

ДСЗ (ЦА)  

Заступники 

директора з НВР, 

НМР, методисти,  

практичний 

 



умовам праці на підприємстві  психолог 

10.  Впроваджувати у освітній процес  сучасні 

педагогічні технології  навчання дорослого 

населення, ІКТ, елементи дистанційного та 

дуального навчання, диференційований та 

індивідуальний підхід 

Постійно Адміністрація, 

методисти, 

викладачі, 

майстри в/н  

 

11.  

 

 

 

Брати участь в освітніх форумах, семінарах, 

науково-практичних конференціях, 

ярмарках вакансій ДОЦЗ та ДСЗ, 

міжнародних виставках тощо   

Протягом року Директор, 

заступники 

директора з НВР, 

НМР, методисти, 

практичний 

психолог 

 

12.  Продовжити співпрацю з Навчально-

методичним центром професійно-технічної 

освіти у Дніпропетровській області 

Протягом року  Директор, 

заступники 

директора з НВР, 

НМР, методисти 

 

13.  

 

Оновлювати та наповнювати сайт Центру 

актуальною інформацією щодо організації 

та здійснення освітнього процесу закладу 

Протягом року Заступник 

директора з НМР, 

інженер-

електронік 

 

14.  Провести конкурс професійної майстерності Листопад Заступники 

директора, 

методисти 

 

15.  

 

 

 

Провести  атестацію навчального закладу за 

професією 7215 «Стропальник» та 

здійснити заходи щодо отримання свідоцтва 

Відповідно до 

наказу ДОН 

ОДА  

Заступники  

директора з НВР, 

НМР, старший 

майстер, 

методисти 

 

16.  Розробити план заходів до 10 річчя 

Дніпропетровського центру ПТО ДСЗ 

Січень  Заступники 

директора з НВР 

та НМР, 

методисти 

 

17.  Провести заходи до 10 річчя 

Дніпропетровського центру ПТО ДСЗ 

Протягом року, 

відповідно до 

плану заходів 

Адміністрація  

18.  Завершити роботу з підготовки пакету 

документів для підтвердження результатів 

неформального професійного навчання за 

професією Продавець непродовольчих 

товарів 

Січень Заступник  

директора з НВР, 

методисти 

 

19.  Організувати роботу з підготовки пакетів 

документів для підтвердження результатів 

неформального професійного навчання за 

професіями Електрогазозварник та 

Молодша медична сестра по догляду за 

хворими 

Протягом року Заступник  

директора з НВР, 

методисти 

 

ІІ. Теоретична підготовка 

1.  Здійснювати удосконалення  та оновлення 

навчально-плануючої документації  з 

професійно-теоретичної та 

загальнопрофесійної підготовки  

Протягом року Заступники 

директора з НВР, 

НМР, методисти, 

голови 

методичних 

 



комісій, 

викладачі 

2.  Проводити  зі слухачами додаткові заняття 

та консультації  з предметів теоретичного та 

виробничого навчання у випадку їх 

відсутності на заняттях з поважних причин 

та низького рівня засвоєння знань 

Згідно з 

графіками 

консультацій та 

додаткових 

занять   

Викладачі, 

майстри в/н 

 

3.  Проводити роботу з розробки дидактичних 

матеріалів, методичних посібників, 

електронних посібників навчального 

призначення, наочних матеріалів, тестових 

та контрольних завданнь 

Протягом року Заст. директора з 

НМР, методисти, 

викладачі, 

майстри в/н 

 

4.  Забезпечувати  необхідними навчальними 

посібниками слухачів Центру згідно з 

вимогами  чинного законодавства 

Протягом року Адміністрація, 

бібліотекар  

 

5.  Забезпечити  організацію та проведення  

Державної кваліфікаційної атестації 

відповідно до вимог чинного законодавства 

Відповідно до 

робочих 

навчальних 

планів та 

графіку 

навчального 

процесу 

Заступники 

директора  з НВР, 

НМР, старший 

майстер, 

методисти, 

викладачі, 

майстри в/н 

 

6.  Вивчати професійний рівень викладачів та 

методики викладання, впровадження 

передового педагогічного досвіду  

Протягом року Заступники 

директора з НВР, 

НМР,  методисти, 

керівники МК 

 

7.  Впроваджувати  нетрадиційні форми і 

методи роботи: інтерактивні лекції, 

семінари, консультації, диспути, заліки, 

уроки-змагання, квест-уроки,  конкурси 

тощо 

Протягом року Заступники 

директора з НВР, 

НМР  методисти, 

викладачі, 

майстри в/н 

 

8.  Розробляти, удосконалювати та оновлювати   

робочі навчальні плани та програми,   

погоджувати їх з роботодавцями відповідно 

до чинного законодавства 

Протягом року Заступники 

директора з НВР, 

НМР,  методисти, 

керівники МК, 

куратори груп 

 

9.  Провести аналіз  потреб роботодавців, 

внести в навчальні програми відповідні 

зміни та доповнення, узгодити  їх з 

роботодавцями та затвердити на засіданні 

методичних комісій 

До початку 

навчання груп, 

згідно графіку  

Заступники 

директора з НВР, 

НМР,  методисти, 

керівники МК 

 

ІІІ. Професійно-практична підготовка 

1.  

 

Оновити та удосконалити   навчально-

плануючу документацію  з професійно-

практичної підготовки, затвердити  її  

відповідно до чинного законодавства 

Відповідно до 

графіку 

посадки груп 

Заступник 

директора з НВР 

старший майстер, 

майстри в/н  

 

2.  Складати  плани  проходження виробничої 

практики за професіями 

Відповідно до 

навчально-

плануючої 

документації та 

графіку 

посадки груп 

Старший 

майстер, майстри 

в/н 

 



3.  Завершити роботу з підготовки пакету 

документів для підтвердження результатів 

неформального професійного навчання за 

професією Продавець непродовольчих 

товарів 

Січень Згідно окремого 

наказу 

 

4.  Розробити пакети документів для 

підтвердження результатів неформального 

професійного навчання за професіями 

Електрогазозварник та Молодша медична 

сестра по догляду за хворими 

Протягом року Згідно окремого 

наказу 

 

5.  Проводити роботу щодо вдосконалення  

виробничого навчання шляхом інтегрування 

занять виробничого навчання і 

спецдисциплін та використання 

міжпредметних зв’язків 

Протягом року Заступник  

директора з НВР, 

старший майстер, 

майстри в/н, 

викладачі  

 

6.  Розробити комплексні кваліфікаційні 

завдання для проведення  атестації професії 

7215 «Стропальник»   

Відповідно до 

плану атестації 

Заступники  

директора з НВР, 

НМР, старший 

майстер, 

методисти, 

майстр в/н, 

викладачі  

 

7.  Проводити роботу щодо розробки 

тематичних папок, наочних посібників, 

електронних посібників навчального 

призначення, карток-завдань, інструкційних 

карток тощо 

Протягом року Заступник  

директора з НВР, 

старший майстер, 

методисти, 

майстри в/н 

 

8.  Здійснювати перевірку щодо дотримання 

вимог до робочих місць проходження 

виробничої практики, виконання програми 

виробничої практики слухачами.   

Протягом року Заступник 

директора з НВР 

старший майстер, 

майстри в/н 

 

9.  Вивчати новітні виробничі  технології та 

впроваджувати їх у навчальний процес 

Протягом року Заступник 

директора з НВР, 

старший майстер, 

методисти, 

майстри в/н 

 

ІV. Виховна  робота та психологічна підтримка слухачів 

1.  Під час навчання слухачів приділяти увагу 

питанням 

 виховання  поваги до територіальної 

цілісності держави, Конституції України, 

державної символіки; 

 формування національної свідомості, 

любові до рідної землі, свого народу, 

бажання працювати задля розквіту 

держави, готовності її захищати; 

 розвитку індивідуальних здібностей 

слухачів, забезпечення умов для їх  

реалізації 

Постійно Педагогічні 

працівники 

Центру 

 

2.  Організовувати та проводити заходи до 

державних, професійних свят та пам’ятних 

дат 

Постійно 

за планом 

роботи 

Голова 

профспілки, 

бібліотекар, 

 



бібліотеки  педпрацівники 

Центру 

3.  Організовувати та проводити тематичні 

літературні виставки-огляди та інші творчі 

виставки  

Протягом року, 

за планом 

роботи 

бібліотеки 

Адміністрація, 

бібліотекар 

 

4.  Проводити зустрічі керівництва Центру, 

кураторів навчальних груп і практичного 

психолога зі слухачами кожної нової групи 

щодо  умов навчання та дотримання Правил 

внутрішнього розпорядку Центру 

Перший день 

занять  

Адміністрація 

Центру, 

практичний 

психолог, куратор 

групи 

 

5.  Проводити  тренінги, лекції, консультації 

слухачів з метою соціальної адаптації,  

надання  психологічної допомоги у 

формуванні мотивації навчання та  

особистісної  професійної реалізації 

Згідно з планом 

роботи 

практичного 

психолога  

Практичний 

психолог, 

куратори груп 

 

6.  Проводити анкетування слухачів щодо умов 

та якості навчання 

Протягом року Практичний 

психолог,  

куратори груп 

 

7.  Запровадити зустрічі слухачів з передовими 

фахівцями підприємств та організацій за 

ліцензованими професіями, відвідування 

тематичних виставок, музеїв тощо 

Протягом року Адміністрація, 

куратори груп 

 

8.  

 

Проводити індивідуальні психологічні 

консультації слухачів  (за потребою) 

Протягом року Практичний 

психолог 

 

9.  Здійснювати психолого-андрагогічний  

коучінг слухачів, які мають статус учасника 

АТО, ВПО та членів їх сімей 

Протягом року Практичний 

психолог 

 

V. Контроль за організацією навчально-виробничого процесу 

1.  Здійснювати функціонування внутрішньої 

систему забезпечення якості освіти 

відповідно до вимог Закону Про освіту від 

05.09.2017 № 2145-VIII 

Протягом року Директор, 

заступники 

директора з НВР, 

НМР 

 

2.  Здійснювати постійний контроль за 

звітністю, наявністю та веденням  

документації  з планування навчально-

виробничого процессу 

Протягом року заступники 

директора з НВР, 

НМР, старший 

майстер 

 

3.  

 

Відвідувати уроки теоретичного та 

виробничого навчання   

Протягом року Адміністрація, 

методисти, 

голови МК 

 

4.  Організувати взаємовідвідування уроків 

педагогами Центру 

Протягом року Адміністрація, 

методисти, 

голови МК 

 

5.  Здійснити аналіз стану викладання 

предметів загальнопрофесійної, професійно-

теоретичної та професійно-практичної 

підготовки з професій 5220 «Продавець 

непродовольчих товарів» та 5132 «Молодша 

медична сестра з догляду за хворими»  

Протягом року Адміністрація, 

методисти, 

голови МК 

 

6.  Здійснювати контроль за станом виконання 

навчальних планів і програм 

Протягом року Заступники  

директора з НВР, 

НМР, методисти 

 



7.  Здійснювати контроль за санітарним станом 

навчальних кабінетів і майстерень 

Протягом року Завідуючі 

кабінетами, 

лабораторіям,  

майстернями 

 

8.  Здійснювати контроль за веденням журналів 

теоретичного і виробничого навчання, 

результати обговорювати на інструктивно-

методичних нарадах 

Протягом року Заступники 

директора, 

старший майстер, 

методисти 

 

9.  

 

 

Здійснювати контроль за якістю надання 

освітніх послуг та станом викладання 

предметів загальнопрофесійної та 

професійно-теоретичної підготовки, 

проведення  виробничого навчання та 

проходження виробничої практики 

слухачами  

Протягом року Заступники 

директора, 

методисти, 

старший майстер 

 

10.  Здійснювати контроль за якісною 

організацією та   проведенням Державної 

кваліфікаційної атестації  

Згідно з 

навчальними 

планами 

Заступники  

директора з НВР, 

НМР, старший 

майстер 

методисти  

 

11.  Проводити інструктивно-тематичні наради 

при директорі (орієнтовні питання): 

 взаємодія  Центру з  відділом організації 

профнавчання безробітних ДОЦЗ; 

 ліцензування професій та атестація 

навчального закладу; 

 фронтальний контроль роботи 

педагогічного колективу; 

 профорієнтаційна робота; 

 робота юридичної служби, кадрового 

відділу, господарської частини; 

 робота бухгалтерії; 

 робота комітету конкурсних торгів; 

 ведення нормативно-ділової 

документації Центру; 

 стан ОП та ЦЗ 

Протягом року Заступники  

директора з НВР, 

НМР 

 

12.  
 

Проводити інструктивно-тематичні наради 

при заступнику директора з НВР (орієнтовні 

питання): 

 готовність навчальних приміщень   до 

початку навчального процесу; 

 стан охорони праці під час виробничого 

навчання та виробничої практики; 

 якість підготовки звітної документації та 

дотримання строків її надання; 

 якість навчання слухачів на базі міських, 

міськрайонних та районних ЦЗ; 

 атестація педагогічних працівників 

навчального закладу; 

 забезпеченість підручниками, 

навчальними посібниками, періодичними 

Протягом року Заступники  

директора з НВР, 

НМР, старший 

майстер 

 



виданнями; 

 дотримання режиму роботи Центру; 

 відвідування занять слухачами; 

 інформаційне забезпечення навчального 

процесу; 

 матеріально-технічне забезпечення 

навчального процесу; 

 кадрове забезпечення навчального 

процесу; 

 рівень викладання  предметів 

теоретичного навчання за професіями; 

 організація проведення виробничого 

навчання та  виробничої практики 

 

VI. Методична робота 

1.  Продовжити  роботу педагогічного 

колективу над методичною проблемою: 

«Формування сучасних професійних 

компетенцій майбутнього кваліфікованого 

робітника через інформаційно-освітнє 

середовище в освіті дорослих»  

Протягом року  Заступник 

директора з НМР, 

методисти, 

голови МК 

 

2.  

 

Спланувати  заходи щодо підвищення 

професійної майстерності педагогічних 

працівників Центру та впровадження 

нестандартних форм проведення уроків (за 

планом методичної роботи) 

Січень 2019 Заступник 

директора з НМР 

 

3.  Провести Педагогічний фестиваль 

відкритих уроків викладачів та майстрів 

виробничого навчання 

Січень-

березень 2019 

Заступник 

директора з НМР, 

методисти 

 

4.  Провести  засідання педагогічної ради 

(орієнтовні питання):  

 Аналіз роботи Дніпропетровського 

центру ПТО ДСЗ у 2018 році та 

пріоритетні напрями роботи на 2019 рік.  

План роботи Центру на 2019 рік. 

 Забезпечення конкурентоздатності та 

мобільності дорослого населення на 

ринку праці через інформаційно-освітнє 

середовище навчального закладу. 

 Стан викладання предметів 

загальнопрофесійної, професійно-

теоретичної та професійно-практичної 

підготовки з професій 5220 «Продавець 

непродовольчих товарів» та 5132 

«Молодша медична сестра з догляду за 

хворими». 

 Здійснення освітнього процесу на базі 

навчального відділення у м. Кам’янське 

та взаємодія з роботодавцями. 

 Підсумки проведення атестації Центру 

за професією «Стропальник». 

Протягом року 

(не рідше 1 разу 

на 2 місяці) 

Директор, 

заступники  

директора, 

старший майстер, 

методисти, 

голови МК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Впровадження елементів дуального 

навчання у освітній процес: реалії та 

перспективи. 

 Виконання робочих навчальних планів 

та навчальних програм. Організація та 

проведення виробничої практики: 

проблеми та шляхи їх вирішення 

5.  Проводити  інструктивно-методичні наради  

за орієнтовними темами:  

 Правила ведення журналів обліку 

теоретичного та виробничого навчання. 

 Атестація педагогічних працівників. 

 Комплексне методичне забезпечення 

навчально-виробничого процесу. 

 Організація навчально-виробничого 

процессу та дотримання чинного 

законодавства України. 

 Про порядок кваліфікаційної атестації та 

присвоєння кваліфікації особам, які 

здобувають професійно-технічну освіту. 

 Про підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників. 

 Робота куратора групи щодо якісної 

організації навчально-виробничого 

процесу. 

 Діяльність куратора групи щодо 

організації навчання слухачів та 

виконання Правил внутрішнього 

розпорядку. 

 Охорона праці та дотримання безпеки 

життедіяльності у ЦПТО ДСЗ. 

 Підсумки та аналіз роботи за рік 

Протягом року Заступники  

директора,  

методисти, 

психолог,  

старший майстер, 

голови МК, 

інженер з  

охорони праці, 

юрисконсульт 

 

6.  В межах загальної методичної проблеми 

педагогічного колективу організувати 

роботу міжпрофесійних методичних комісій 

над методичними проблемами:  

1. ММК Інформації, телекомунікації та 

переробної промисловості: 

«Впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій у навчально-

виробничий процес»; 

2.  ММК Торгівлі та обслуговування: 

«Нестандартні форми навчання як засіб 

розвитку творчої активності та 

самореалізації слухачів»; 

3. ММК Фінансових дисциплін: 

«Диферинціація навчання слухачів із 

використанням інформаційно-

комунікаційних технологій»  

Протягом року Заступник 

директора з НМР, 

голови 

методичних 

комісій, 

методисти 

 

7.  Аналізувати наявну  навчальну літературу, 

поповнювати  бібліотечний фонд 

Протягом року Бібліотекар,  

завідуючі 

 



необхідною навчальною і методичною 

літературою за ліцензованими  професіями 

та різними формами навчання слухачів, в 

тому числі дуального навчання. 

кабінетами, 

лабораторіями, 

майстернями  

8.  Продовжувати роботу щодо розробки, 

оновлення та удосконалення  електронних 

комплектів наочності та дидактичного 

забезпечення, ППЗ, в тому числі для 

впровадження дуального та елементів 

дистанційного навчання. 

Протягом року Методисти, 

викладачі, 

майстри 

виробничого 

навчання 

 

9.  Продовжувати роботу педагогічних 

працівників Центру щодо використання у 

НВП електронних платформ та інтернет-

сервісів  

Протягом року Заступники  

директора з НВР, 

НМР 

 

10.  Проводити  теоретичні та практичні  

семінари з метою вивчення і впровадження 

передового педагогічного досвіду:  

 Формування сучасних професійних 

компетенцій майбутнього 

кваліфікованого робітника на замовлення 

роботодавців.  

 Впровадження елементів дуального 

навчання у систему підготовки 

кваліфікованих робітничих кадрів на 

замовлення роботодавців.  

 Впровадження елементів дистанційного 

навчання слухачів: проблеми та 

перспективи.  

 Формування інформаційно-цифрової 

компетентності майбутнього 

кваліфікованого робітника. 

 Впровадження прогресивних психолого-

педагогічних технологій у навчально-

виробничий процес  

Протягом року Заступники 

директора, 

методисти, 

викладачі,  

майстри в/н. 

 

11.  Проводити  засідання методичних комісій 

згідно з планами їх роботи 

Щомісяця за 

окремими 

планами 

Голови 

методичних 

комісій 

 

12.  Обговорювати взаємовідвідування занять 

викладачами та майстрами в/н на 

методичних нарадах 

Протягом року Заступник 

директора з НМР, 

методисти 

 

VIІ. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

1.  Створити  атестаційну комісію І рівня та 

затвердити її склад (щодо атестації 2020 

року) 

Вересень 2019 Заступник  

директора з НВР, 

методисти 

 

2.  Затвердити  списки педагогічних 

працівників, які атестуються, графік роботи 

атестаційної комісії відповідно до чинного 

законодавства 

Вересень 2019 Голова 

атестаційної 

комісії 

 

3.  Організувати проходження педагогами 

Центру курсів підвищення кваліфікації та 

стажування викладачів і майстрів в/н на 

виробництві. 

Згідно з 

графіком 

підвищення 

кваліфікації 

Заступники 

директора, 

методисти 

 



4.  Вивчати методики роботи, педагогічний 

досвід педагогічних працівників, які 

атестуються. 

Протягом року Заступники  

директора, 

методисти 

 

5.  

 

Оформити документацію щодо результатів 

атестації педагогічних працівників 

відповідно до чинного законодавства 

Відповідно до 

графіку роботи 

атестаційної 

комісії 

Заступники  

директора, 

методисти 

 

VIІІ.Охорона праці 

1.  Внести  відповідні зміни  до складу 

постійно діючої комісії з охорони праці 

Дніпропетровського центру ПТО ДСЗ 

Січень 2019 Адміністрація,  

провідний 

інженер з 

охорони праці 

 

2.  Розробити та затвердити Положення про 

організацію роботи з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності в 

Дніпропетровському центрі ПТО ДСЗ  

Січень 2019 Адміністрація,  

провідний 

інженер з 

охорони праці 

 

3.  Проводити  інструктажі  з охорони праці 

для працівників та  слухачів Центру 

Відповідно до 

чинного 

законодавства з 

ОП 

Провідний  

інженер з 

охорони праці, 

куратори груп 

 

4.  Забезпечити  проходження навчання з 

питань пожежної  та електробезпеки, 

охорони праці працівників 

Дніпропетровського центру  ПТО ДСЗ. 

Протягом року 

(за окремим 

планом) 

Провідний  

інженер з 

охорони праці, 

інспектор з кадрів 

 

5.  Здійснювати перевірку знань працівників 

Центру з питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності за нормативними актами   

Протягом року Адміністрація, 

провідний 

інженер з 

охорони праці 

 

6.  Організувати та провести для педагогів, 

слухачів та співробітників закладу Дня 

цивільної оборони (за окремим планом)  

Травень 2019 Адміністрація 

провідний 

інженер з ОП 

 

7.  Проводити заходи та здійснювати контроль 

за дотриманням вимог охорони праці та 

забезпеченням безпеки життєдіяльності 

співробітників та слухачів Центру 

Протягом року Заступник  

директора з НВР, 

старший майстер,   

провідний 

інженер з 

охорони праці 

 

8.  Організувати проведення щоденних  

передрейсових  медичних оглядів водія 

Січень 2019 Завідувач  

господарства  
 

9.  Організувати та провести щорічний 

медичний огляд та диспансеризацію  

працівників Центру 

Травень – 

червень  2019  

Заступник 

директора з НВР, 

провідний 

інженер з ОП   

 

ІХ.Удосконалення навчально-матеріальної бази 

1.  Розширити та удосконалити матеріально-

технічну та навчально-методичну  базу 

навчальних кабінетів, лабораторій та 

майстерень Центру та навчального 

відділення у м. Кам’янське 

Протягом року Заступник 

директора з НВР, 

завідувач 

відділення, 

ст. майстер, 

викладачі, 

майстри в/н  

 

2.  Організувати підготовку проектно- Протягом року Директор,  



кошторисної документації на 

реконструкцію приміщень навчального  

відділення Центру у м. Кам’янське (за 

наявності кошторисних призначень) 

Заступник 

директора з НВР, 

завідувач 

відділення 

X. Робота з роботодавцями 

1.  Провести Ради роботодавців 

Дніпропетровського центру ПТО ДСЗ:   

 переробної сфери; 

 торговельної сфери (на базі 

навчального відділення у м. 

Камьянське). 

Квітень – 

травень  2019  

Заступники  

директора з НВР, 

НМР, завідувач 

відділення 

 

2.  Вивчати  потреби  ринку праці регіону та 

співпрацювати з роботодавцями за 

напрямами навчання безробітних на курсах 

цільового  призначення 

Протягом року Заступники  

директора з НВР, 

НМР 

 

3.   Продовжити співпрацю з роботодавцями 

щодо приведення робочих планів та 

програм у відповідність до сучасних 

технологій виробництва з урахуванням їх 

змін  

Протягом року Заступники 

директора з НВР, 

НМР,  методисти, 

ст. майстер 

 

4.   Продовжити співпрацю з роботодавцями 

щодо використання матеріально-технічної 

бази підприємств для професійної 

підготовки слухачів за дуальною формою 

навчання. 

Протягом року Заступники 

директора з НВР, 

ст. майстер 

 

5.   Залучати роботодавців до участі у 

проведенні Державної кваліфікаційної 

атестації 

Відповідно до 

робочих   

н/ планів  

Заступники 

директора з НВР, 

НМР 

 

6.   Укладати  угоди про співпрацю з 

роботодавцями щодо надання якісних 

робочих місць для проходження виробничої 

практики слухачів  

Протягом року  Заступник  

директора з НВР, 

ст. майстер 

 

7.   Організовувати співпрацю з роботодавцями 

щодо проходження стажування майстрів 

виробничого навчання та викладачів 

спецдисциплін  

Протягом року Заступник    

директора з НВР,   

ст. майстер 

 

8.  Залучити роботодавців до розробки пакетів 

документів для підтвердження результатів 

неформального професійного навчання за 

професіями Електрогазозварник та 

Молодша медична сестра по догляду за 

хворими 

Протягом року Директор, 

заступники   

директора,   

ст. майстер 

 

9.  Організувати проведення з роботодавцями 

спільних заходів та висвітлення їх 

результатів на сайті та  у ЗМІ 

Протягом року Заступники  

директора, 

інженер-

електронік 

 

ХІ.  Професійно-орієнтаційна робота 

1.  Брати участь у заходах ДОЦЗ, міських, 

міськрайонних та районних центрів 

зайнятості шодо професійної орієнтації 

безробітних 

Протягом року Практичний 

психолог, 

майстри в/н, 

методисти 

 

 



 


