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ПЛАН РОБОТИ 1
Березівського ВПУ ОНПУ в рамках проведення дослідно-експериментальної 
роботи Всеукраїнського рівня за темою: “Система підготовки кваліфікованих 

робітників сфери послуг в умовах євроінтеграційних процесів” 
на2017рік(Ш узагальнюючий етап)

№
з\п Заходи

Термін
виконай

ня

Примітка

1 .

Засідання педагогічної ради навчального закладу за 
темою: “ Завдання III узагальнюючого етапу 
дослідно - експериментальної роботи на 2017рік; 
затвердження плану роботи.”

«

Березень

2. Продовження роботи із Службою Старших Експертів 
( 8Е8, м. Бонн, Німеччина) та австрійською стороною 
(Харальд Фаргель, ОАРА, м. Відень, Австрія) щодо 
проведення в 2017р. семінарів - практикумів з 
напрямків: перукарська справа, харчові технології, 
легка промисловість.

Протягом
року

3 .

Участь колективу училища в обласних, 
республіканських заходах професійного спрямування 
(конкурси, виставки, форуми, семінари; оособлива 
увага - міжнародна тематика).

Протягом
року

4. Продовження роботи (в рамках ДЕР) з волонтером 
Корпусу Миру- США в Україні Д.Т.Епплменом: 
вивчення розмовної англійської мови ( “Англійський 
клуб”), пропаганда здорового способу життя, вихід із 
кризових ситуацій, лідерство в колективі, навички з 
пошуку роботи в умовах ринку, екологія та т.п. 
Участь педагогів в регіональних та всеукраїнських 
заходах Корпусу Миру США в Україні; розроблення 
Проекту з отримання гранту від американської 
сторони для створення “ Лабораторії думок”.

Протягом
року

5.

Продовження співпраці із Гьоте - Інститутом 
(київський офіс) щодо підвищення кваліфікації 
викладачів німецької мови ( Баранова Н.Ю., 
Лупенко Н.М.)

Протягом
року

6 . Участь педагогів училища в науково - практичних 
конференціях, семінарах, круглих столах, з проблем 
ДЕР

Протягом
року

7. Створення інтерактивних віртуальних словників 
професійних термінів з німецької та англійської мов 
для професій з теми дослідження.

Весь
період



8.

Завершення роботи над методичними 
рекомендаціями щодо ефективної організації 
міжнародної співпраці в професійно-технічному 
навчальному закладі.

IV
квартал

9. Використання сайту училища для висвітлення участі 
навчального закладу в заходах різного рівня, 
проведення семінарів - практикумів зарубіжних колег 
на базі ВПУ ОНПУ, представлення виховних заходів 
з участю експертів та участь в міжнародних освітніх 
виставках.

Протягом
року

Ліщинська А.А, 
Шевченко Г.О, 
Маценко О.В., 
Павловський В. 
Шевченко М.Г.

10. Організація роботи з створення на базі навчального 
закладу Навчально-практичного центру інноваційних 
швейних технологій та дизайну.

І
півріччя

11. Співпраця з роботодавцями із використанням 
окремих елементів дуальної системи навчання 
майбутніх фахівців харчових технологій ( м. Одеса: 
харчоблок санаторія “Куяльник”, ресторани “ Свіча”, 
“Риба”).

Весь
період

12. Участь Театру Мод училища “Березівочка” в заходах 
євроінтеграційного спрямування різного рівня.

Весь
період

13. Висвітлення діяльності навчального закладу в рамках 
дослідної роботи через ЗМІ ( веб-сайт,преса, ТБ, 
соціальні мережі)

Весь
період

14. Моніторинг прогресивного педагогічного досвіду 
зарубіжних та вітчизняних колег щодо підготовки 
фахівців сфер послуг

Весь
період

15. Підведення підсумків дослідно -  експериментальної 
роботи за весь період, підготовка звіту з теми ДЕР за 
2015-2017р.р.

IV
квартал

Заступник директора з НМР 
та міжнародних зв’язків

І


