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ПЛАН РОБОТИ
Березівеького ВПУ ОНПУ з проведення дослідно-експериментальної 

роботи Всеукраїнського рівня за темою: “Система підготовки кваліфікованих 
робітників сфери послуг в умовах євроінтергнаційних процесів” 

на 2016 рік ( формувальний ) етап

№
з\п

Заходи Термін
виконання

Примітка

1.
Проведення засідання педагогічної ради училища з 
порядком денним:
1. Завдання дослідно - експериментальної роботи 
Всеукраїнського рівня на базі Березівеького ВПУ 
ОНПУ за темою: “Система підготовки кваліфікованих 
робітників сфери послуг в умовах євроінтеграційних 
процесів ” на період II (формувального) етапу - 
201 брік.
2.Затвердження “Концепції розвитку міжнародної 
діяльності Березівеького вищого професійного 
училища Одеського національного політехнічного 
університету ”

1 декада 
березня

2. Розробити план діяльності творчої групи за 
напрямками на 2016 рік щодо завдань ДЕР

2 декада 
лютого

3.
Здійснення синтезу накопиченого досвіду 3 
досліджуваної проблеми. Затвердження Концепції 
міжнародної діяльності Березівеького ВПУ ОНПУ. 
Розроблення основних заходів щодо реалізації 
експерименту

січень-
червень

4. Вивчення професійно - технічної освіти Австрії II квартал

5.
Визначення потреби іноземних експертів на 2016 
рік (орієнтовно: Австрія, Г.Фаргель - II квартал; 8Е8: 
Г.В.Фішер, Г.І.Еертенбах - III квартал; експерт - 
перукар -  IV квартал)

березень-
квітень

6.
Робота над проведенням мозкового штурму ” творчої 
робочої групи щодо виявлення критеріїв 
ефективності міжнародної співпраці в аспекті 
підвищення якості професійної підготовки майбутніх 
кваліфікованих робітників сфери послуг

червень-
липень

, 7. Формування банку даних міжнародних партнерів - 
експертів та фахівців

вересень

8.
Розроблення критеріїв ефективності міжнародного 
співробітництва в аспекті підвищення якості 
професійної підготовки та конкурентоспроможності 
майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг

жовтень



9. Обгрунтування організаційно - педагогічних умов 
ефективності міжнародної співпраці ПТНЗ

листопад

10. Реалізація на базі навчального закладу системи 
підготовки кваліфікованих робітників сфери послуг в 
умовах євроінтеграційних процесів

протягом
року

11. Підведення підсумків експериментальної діяльності 
та підготовка звіту за 2016 рік

листопад-
грудень

12. Організація висвітлення діяльності навчального 
закладу у ЗМІ та ТБ. соціальних мережах

постійно V

♦


