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ПЛАН  РОБОТИ  ХАРКІВСЬКОГО ОРДЕНА «ЗНАК ПОШАНИ» 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО ТЕХНІКУМУ ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА 

НА 2013/2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

1. Акредитація спеціальностей.:  

 «Електропостачання»; 

 «Обслуговування та ремонт пристроїв електрозв'язку на 

транспорті»; 

 «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж»; 

 «Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем 

керування рухом на залізничному транспорті»; 

 «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і 

цивільних споруд». 

січень – квітень 

2014р. 

2. Національно-патріотичне виховання,формування національної  

свідомості і  відповідальності за долю України. 

Книжкові  виставки: 

 Україна - неповторна,єдина,свята; 

 Національне відродження-запорука міцної держави;  

 Харків - місто воїнської слави; 

 Сторінки історії:Харкову-360; 

 Голодомор в Україні-хлібна гільйотина 1932-1933р.р.; 

 Рідна мова-життя духовного основа; 

 Героїв стежина,від батька й до сина (До дня захисника Вітчизни); 

 ЄС і Україна-шлях до співпраці; 

 Сумна наша пам`ять Чорнобиль; 

 Подвигу-пам`ять,подвигу-слава(до дня визволення України); 

 Людина з серцем Прометея (до 200річчя від дня народження Т.Г. 

Шевченка. 

Бесіди,виховні години, «круглі столи»: 

 З Україною в серці;  

 Шевченкові  думки переживуть веки; 

 Вдивляється Кобзар в обличчя харків`ян; 

 Величне ім`я-захисник Вітчизни; 

 Подорож у козацькі часи; 

 Світочі рідної мови;  

 Слухайте голос  безсмертний Тараса. 

Інтелектуально-духовне виховання,розвиток пізнавального 

інтересу, творчої активності ,мислення. 

Книжкові  виставки: 

 Скарбниці мудрості людської ) до Всеукраїнського дня бібліотек); 

 Духовний світ молоді. 

Бесіди,виховні години, «круглі столи»: 

 Людина починається  з добра; 

 Виховання особистості –сходження до духовності; 

 Я і Харків через 50 років. 

Громадсько-правове виховання ,формування  політичної та 
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правової культури особистості, виховання поваги до Конституції 

України,законів України. 

 Людина.Право.Суспільство; 

 Я-громадянин України. 

Бесіди,виховні години, «круглі столи»: 

 Знай свої права та не забувай про свої обов`язки; 

 Особистість. Мораль. Виховання; 

 Огляд книжкових новинок. 

Морально-етичне  виховання,формуванння моральної  культури 

особистості,засвоєння моральних норм,принципів, 

ідеалів,категорій,ідеалів суспільства на рівні власних переконань. 

Книжкові  виставки: 

 Моральність-одна з сторін суспільної свідомості. 

Бесіди,виховні години, «круглі столи»: 

 Харків мій-доле моя; 

 Мати-символ добра на землі; 

 Моральні цінності сучасного студентства. 
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3. Проведення заходів присвячених: 

 Дню студента; 

 Дню працівника освіти; 

 8 Березня; 

 9 Травня. 

 
листопад 2013р. 

жовтень 2013р. 

березень 2014р. 

травень 2014р. 

4. Методична робота: 

Визначення напрямів навчально-методичної роботи на поточний 

навчальний рік; 

Розгляд і затвердження робочих програм навчальних дисциплін на 

2013-2014 навчальний рік; 

Удосконалення навчально-методичних комплексів з навчальних 

дисциплін; 

Контроль за станом методичної документації з усіх навчальних 

дисциплін в рамках підготовки до акредитації спеціальностей 

5.05010201, 5.05020203, 5.05020204, 5.05070103, 5.05070104; 

Атестація педагогічних працівників: 

 складання графіку атестації 

 складання графіку відкритих занять викладачів; 

 вивчення роботи викладачів, які атестуються; 

 відвідування відкритих занять викладачів і позанавчальних заходів; 

Підготовка документації для проведення атестації педагогічних 

працівників у 2013-2014 навчальному році; 

Організація та координація підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників; 

Розгляд результатів підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників; 

Проведення тижнів циклових комісій; 

Про участь педагогічних працівників технікуму у науково-методичній 

конференції педагогічних працівників вищих навчальних закладів І-ІІ 

рівнів акредитації Харківської області 21 лютого 2014 року; 

Узагальнення і розповсюдження заявленого передового педагогічного 

досвіду; 

Підготовка методичних доповідей та проведення науково-практичної 

конференції викладачів технікуму; 

Проведення засідань методичної ради; 
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Про стан підготовки до акредитації спеціальностей 5.05010201, 

5.05020203, 5.05020204, 5.05070103, 5.05070104; 

Участь у роботі Обласного методичного об'єднання; 

Розгляд звітів голів циклових комісій за 2013-2014 навчальний рік. 

Протягом року  

Січень 2014р. 

Протягом року 

Червень 2014р. 

5. Проведення днів відкритих дверей. За окремим 

графіком 

6. Проведення заходів кафедри фізичного виховання у 2014р.: 

 Першість Харківського ордена «Знак Пошани» електромеханічного 

технікуму транспортного будівництва з волейболу серед 

спеціальностей технікуму; 

 Чемпіонат Харківського ордена «Знак Пошани» 

електромеханічного технікуму транспортного будівництва з 

настільного тенісу; 

 Спортивний вечір, який присвячений Дню захисника Вітчизни; 

 Участь в першому Міжнародному харківському марафоні; 

 Проведення фіналу 50-ї спартакіади Харківського ордена «Знак 

Пошани» електромеханічного технікуму транспортного 

будівництва, яка присвячена дню перемоги в Великій Вітчизняній 

війні 

 

 

Березень 2014р.  

 

 

Лютий  2014р. 

 

Лютий 2014р. 

Квітень 2014р. 

 

Травень 2014р. 

7. Участь викладачів технікуму у міських методичних об’єднаннях. За окремим 

графіком 

8. Поточний ремонт навчально-допоміжних приміщень технікуму. Протягом року 

 
 

Заступник директора 

з навчальної роботи     В.О. Величко 

Заступник директора  

з навчально-виробничої роботи   Р.М. Корольова 

 

Завідувач відділенням    Т.О. Лагута 

Завідувач відділенням    І.В. Крюкова 

Методист      Н.М. Мартинова 

Керівник фізичного виховання   С.М. Волобуєв 

 


