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План
захолiв Курахiвського професiйного лiчею,

присвячених ВсеукраiЪському тижню профосвiти

Згiдно плану реалiзацiТ заходiв на 2020,2027 роки iз запровадltення Концепцii реалiзацiТ

державноiполiтики у сферi професiйноI(професiйно-технiчноi) освiти "Сучасна професiйна (професiйно-

технiчна) ocBiTa", затвердженого розпорядженням Кабiнеry Miнicтpiв УкраiЪи вiд 29 квiтня 2020 р, Л!

50Е-р (гryнкг 26), передбачено здiйснення заходiв щодо професiйноi орi€нтацii та популяризачii

професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти iз заJlученням засобiв MacoBoi iяформачii', теле-, KiHo-,

радiокомпавiй серед дiтей, молодi, дорослих, планування професiйного розвитку та кар'сри здобувачiв

освiти.
З урахуванням Протокольноло рiшення вiд 06.09.2021 засiдаяня Ради з питань розвитку професiйноi

(професiйно-технiчноi) освiти, утвореноi вiдповiдно до Указу Президента Укра'iни вiд з0.03.202l Лр l30,

з 22 .lo 26 лястопада 2021 року проводиться Всеукраiнський тиждень професiйноi (професiйно-

технiчноi) освiти,
Метою зжоду с демонстацiя моrOTивостей професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти, ]Т

вая<ливосli лля економiки Укра-rни та повсяменного житlя. а також пiдвицення ]i престиж}.

Курахisський професiйяий лiцей до,туча€ться до проведення Всеукраiнського тижня професiйноi

(професiйно-технiчноi) освiти,

Датд Змiст/суть з!ходу Мiсце прове,lеflня

22.11-2o2l Проведевня ремонтних
робiт паркану навколо
футбольноm мiнiлоля
на терпторiI ЗЗСО Ns2,
(демонтаж,

рихтування, зачисвi

роботи, Фарбування,
моятаж та крiплення
хому,гами),

Захiд. який наочно

навички злобувачiв
освiти. якi вони
отримують пiл час
навчання
KypaxiBcbKoMy
лрофесiйному лiцеi та
сприяв змiцненню
зв'язку навчального
закладу з громаJlою,

МайсФи

здобувачiосвiти,

Терfiторiя ЗЗСО N92 KypaxiвcbKoi
отг

2з,l L202] ознайомлення з

вiртуального
тенажеру (Apolo

Це демонстрацiйниil
вiдео матерiал д,]rя

працiвникaв
здобувачiв освiти та
абiryрi€втiв з метою
отримання первиннпх

при
зварюванн, стикових

всiбажаючi htmý://www.voutube.com watch

?v-vdcmP7ФOQo&liSt:
PLylakcsmolGzl erzadqKuv
TLkK8cPjlGp&index-4

24.1l.202l Обласяий вебiнар з

елементамх Tpeнiнry:
(Ефективне
викоDистан я ошайн-

обмiн досвiдом
роботи з цифровими

педагогiчнi

здобувачi освiти,

Онлайн, платформа Zооm



ресурсу Gооglе Meel
lця вимадання
предметiв професiйно-
теоретичноi лiдготовки
професiй будiвельного

змiшаного навчання
при дистанцiйнiй
формi лроведення
ypoкiB професjйно-

працiвники
пiдпри€мств

24.11.2oz1 Онлайн-вiкторина на
нацiоямьному piвHi
(Професii в ceкTopi
енергоефективностi -
тренд сьогоднi i на

майбутн€!)

ГЪрегляяути siдео-
ролики в zoom
на тему

енергоеФективностi
та ощадлиаого
викорястання
приролних pecypclB
та вiдповiсти на
питанн, квiзу цодо
змiсry переглякутого
вiдео та стати
перемоr(цем i

отримати подарунки.

Зпба Артем тз
шаптала
Владислав.
Здобувачi освiти

Фупи Л!22 з
проФесil(Слюсар

конструкцiй,

ОЕпайн. п,lатформа Zoom,

14.1l.202l ознайомлення
порядком пiдготовки
(зачистка, розмiтка,
термiчне рiзання,
обробл€ння кромок,
контроль якостi)
Meтa,ry до зварюванш
стикових пластин.

Це демонстрацiйний
вiдео матерiал для

працiвникiв!
здобувач;в освiти та
абiтурi€нтiв з метою
отримання навхчок у
виконаяi послiдовних

операцiЙ з пiдготовки
метмy до зварюваннr,

всiбажаючi
т] PxGhxY45E&Ust=PLylak
cSmolGzl eгzadqKuvTLkK8c
РjlСр&iпdех:З

25,1I.202l Коякурс вiкторина
(ЗнавеUь сво€I
професii)

Захiд направлено на
виявлення найхращих
знавцiв серед
rдобувачjв освiти
проФесir (Маляр;
ШтYкатчDD

педагогiчний

Учнi з професii

Шryкаryр),
групп l{s l5,25,з5.

Курахiвський професiйний лiцей,

25,11,202l (Технологiя створення

праlсгичного простору
для ]добувачiв освiтп з

професii
(ЕлектрогазозварникD)

Обмiн досвiдом
роботи з цифровимп

навчання. моделями
змiшавого навчання
при дttстанцiйнiй
формi лроведення
ypoкiв професiйно-
пDактичноi пiдготовки

педагогiчнi

здобувачi ocвiти,
працiвники
пiллрисмств

Онлайн, плаформа zооm.
Кабiнет технологii зварювальних

робiт,

26,1 1,202l Влровадження
елемеятiв сучасн}i\

технологiЙ у навчально

- виробяичому процесi

обмiн досвiдом
роботи ] цифрвими

навчання. моделями
змiшавого навчання
при дистанчiйнiй
формi проведення
ypoKiB проФесiйно -
пDаrгпчноТ пiдготовки

педагогiчвиfi

Учнi з професiТ
(Ммяр.
Шryкаryр,

Онлайн, платфрма zооm-
Майстерня,

26,1].202l lmелектуальний
майстер для швидкого
пiдбору параметiв
Dежимч зваоювання

Це демонстрацiйнi
вiдео матерiали дlrя

працiвникiв,
здобувачiв освiтя та
абiтурiснтiв з метою

всiбажаючi
v=ppМ jecOA854&|bt:PLylak
cSmoICzl erzadqKuvTLkK8cPjl
Go&ind€x:l

вихонанвя зварюваняя

,]

v=6ЗjwKx75zvE&IЫ=PLylakc
smo!GzleгzadqKuvTLkK8cPilG



стикових пластин з
низьковугле цевоi стм i

у нижньому положеннi

(плавклм) електродом

(lз5iмАG/GмАW)

процесу зварювання та

мобiльних додаткiв
полегшення

пiдбору режимiв на

розумiння процесу
зварювання у peжiмi
KoHl\Tpcy

p&index:5

Проведеняя вiзуально-
оптичного i

?
ч:А l vWveYvKBO&list=PLylak
csmolGz l eгZadqKuvTLkK8cPjl
GD&iпdех=6

Конкурс найкрацого
вiрryального rварняка.
(Вt{знач cвoi
вiрryа,rьнi]нання та
вмiння в галузi
зварювання (стань
найкрацим у cBiTi))

v=uuZ5xxzLMwU&liSt:PLyIa
MkcSmo!Gz l erzadqKuvTLkK8c
Pjlcp&index:2

олена ЧоРНА


