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І. Вступ 

 

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Полтавській області 

у 2019 році планує продовжити роботу над єдиною науково-методичною проблемою 

«Підвищення професійної компетентності педагогів у контексті сучасних освітніх 

технологій». 

НМЦ ПТО спрямовує свою діяльність на забезпечення реалізації державної 
політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та керується у своїй 

роботі Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-

технічну освіту», Указом Президента «Про додаткові заходи щодо вдосконалення 

професійно-технічної освіти в Україні», Положенням про навчально-методичний 

(науково-методичний) центр (кабінет) професійно-технічної освіти, наказом 

Міністерства освіти і науки України від 12.12.2000 №582 «Про удосконалення 

методичної роботи в системі професійно-технічної освіти» та іншими нормативно-

правовими документами. 

Виходячи з цього, визначено пріоритетні напрями діяльності НМЦ ПТО у 2019 

році: 

1. Методичний супровід модернізації освітнього процесу у світлі 

новоприйнятих законодавчих і нормативних актів. 

2. Методичний супровід реалізації робочих навчальних планів відповідно до 

вимог документів про організацію проведення зовнішнього незалежного оцінювання 
знань учнів ЗП(ПТ)О. 

3. Розробка та впровадження стандартів професійної (професійно-технічної) 

освіти, заснованих на компетентнісному підході. 

4. Методичне забезпечення упровадження елементів дуальної форми навчання. 

5. Вивчення, узагальнення та впровадження інноваційного педагогічного і 

виробничого досвіду та новітніх педагогічних технологій у освітній процес. 

6. Ефективне використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій в 

управлінській, освітній, профорієнтаційній діяльності ЗП(ПТ)О. 

7. Впровадження моделі виховної роботи на засадах патріотизму з врахуванням 

громадянських та державницьких аспектів.  

8. Формування безпечного освітнього середовища. 
 

Кількісні та якісні показники кадрового складу НМЦ ПТО  

у Полтавській області  
 

Станом на 02.01.2019 року за штатним розписом загальна кількість працівників 

навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Полтавській області 

складає 16 осіб. 

Директор НМЦ ПТО у Полтавській області — Чайка Оксана Анатоліївна.  

Заступник директора НМЦ ПТО у Полтавській області – Гриженко Віктор 

Васильович. 

Т.в.о. головного бухгалтера — методист Гріненко Юлія Вікторівна. 

У навчально-методичному центрі працюють 11 методистів, які мають 

кваліфікаційні категорії: 

«Спеціаліст вищої категорії» — 4. 
«Спеціаліст першої категорії» — 2. 

«Спеціаліст другої категорії» — 2. 

«Спеціаліст» — 3. 
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ІІ. Організаційно-методична діяльність НМЦ ПТО 

 

2.1. Тематика засідань навчально-методичної ради центру (НМР) 

З метою координації науково-методичної та навчально-методичної роботи у 

закладах професійної (професійно-технічної) освіти області організовано роботу 

навчально-методичної ради (наказ навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Полтавській області від 11.09.2017 № 23).  
На 2019 рік заплановано 4 засідання НМР: 

Засідання №1 (січень 2019 року) 

1. Про участь у Десятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» та 

Дев’ятій міжнародній виставці освіти за кордоном «World Edu». 

2. Про підготовку інформаційно-аналітичного збірника «Професійна 

(професійно-технічна) освіта Полтавщини – 2018».  

3. Перспективне планування роботи НМЦ ПТО у Полтавській області на 2019 

рік. 

4. Про проведення експериментальної роботи на базі НМЦ ПТО на тему 

«Системний підхід до створення електронних засобів навчального призначення 

педагогічними працівниками ПТНЗ області». 

5. Про організацію роботи обласних шкіл передового педагогічного досвіду, 

педагогічної майстерності, експериментальної діяльності. 

6. Про стан замовлення та доставки у ЗП(ПТ)О області підручників для 10 класу 
відповідно до результатів вибору їх електронних версій. 

7. Затвердження методичних напрацювань педагогічних працівників ЗП(ПТ)О та 

методистів НМЦ ПТО у Полтавській області.  
Засідання №2 (березень 2019 року) 

1. Про стан упровадження новітніх виробничих технологій у навчально-

виробничий процес ЗП(ПТ)О металообробного профілю.. 

2. Про виконання заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді у ЗП(ПТ)О області у 2018/2019 н.р. 

3. Про стан підготовки учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

області до ДПА та ЗНО у 2018/2019 н.р. 

4. Про методичний досвід атестації педагогічних працівників ДПТНЗ 

«Професійний аграрний ліцей» м. Кобеляки (з досвіду роботи).  

5. Про здійснення методичного супроводу інклюзивної освіти у ЗП(ПТ)О 

Полтавської області. 

6. Про підготовку до проведення всеукраїнських конкурсів фахової майстерності 
серед учнів ЗП(ПТ)О. 

Засідання №3 (червень 2019 року) 

1. Про діяльність навчально-практичних центрів на базі ЗП(ПТ)О Полтавської 

області. 

2. Про результати впровадження елементів дуальної форми навчання у ЗП(ПТ)О 

області протягом 2018/2019 н.р.  

3. Про результати роботи з обдарованими учнями ЗП(ПТ)О у 2018/2019 н.р. 

(результати конкурсів фахової майстерності, олімпіад тощо). 

4. Затвердження методичних напрацювань педагогічних працівників ЗП(ПТ)О та 

методистів НМЦ ПТО у Полтавській області. 

5. Про стан вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду у 

ЗП(ПТ)О області. 
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Засідання 4 (вересень 2019 року) 

1. Затвердження складу навчально-методичної ради та плану роботи НМР 

навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Полтавській області на 

2019/2020 н.р. 

2. Підсумки методичної роботи у ЗП(ПТ)О Полтавської області за 2018/2019 н.р. 

та завдання на новий навчальний рік. 

3. Про підсумки реалізації єдиної методичної проблеми НМЦ ПТО у Полтавській 
області «Підвищення професійної компетентності педагогів у контексті сучасних 

освітніх технологій». 

4. Про стан розробки стандартів професійної (професійно-технічної) освіти та 

робочих навчальних планів ЗП(ПТ)О. 

 

2.2. Тематика засідань обласних методичних секцій  

Відповідно до наказу НМЦ ПТО у Полтавській області від 18.10.2018 № 20 

організовано роботу 23 обласних методичних секцій, тематика засідань яких наведена 

у таблиці: 

 
№ 

з/п 
Тема, форма проведення Термін  Категорія учасників Відповідальний  

1. 

«Створення інклюзивного 
освітнього середовища у 

ЗП(ПТ)О – крок до 
гуманізації суспільства». 
Семінар 

січень 

викладачі та майстри 
виробничого навчання 

з професії «Садовод. 
Озеленювач» 

Коцюба О.А. 

2. 

«Формування соціальних і 
громадянських 
компетентностей учнів на 

уроках історії».  
Засідання круглого столу 

лютий викладачі історії Булочнікова О.О. 

3. 

«Моделювання виховної 

системи закладу професійної 
(професійно-технічної) 

освіти». Практикум 

березень 

заступники 

директорів з виховної 
роботи, які працюють 
на займаній посаді 

менше 3 років 

Левада Л.М. 

4. 
«Оновлення змісту, форм і 
методів навчання іноземної 

мови у ЗП(ПТ)О». Семінар 

березень 
викладачі іноземної 

мови 
Короп Т.С. 

5. 

«Методи і прийоми 
формування позитивної 

мотивації та активізації 
навчально-дослідницької 
діяльності учнів». Диспут 

березень 
викладачі фізики та 

математики 
Булочнікова О.О. 

6. 

«Формування професійних 

компетентностей учнів 
засобами комп’ютерних 

технологій навчання. 
Діджиталізація освіти». 
Семінар-практикум 

квітень 

викладачі с/д та 
майстри в/н з 
професій 

будівельного 
напрямку 

Кононенко А.Ю. 

7. 

Тренінг з військово-

патріотичного виховання 
 

 

квітень 
викладачі предмета 
«Захист Вітчизни» 

Левада Л.М. 
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8. 

«Електронний освітній 
ресурс як інструмент 
здійснення інтеграції змісту 

освіти за новими 
технологіями навчання». 

Засідання круглого столу 

квітень 
викладачі 

інформатики 
Булочнікова О.О. 

9. 

«Шляхи підвищення фахової 
компетентності педагогів 
ЗП(ПТ)О (удосконалення 

культури мовлення та 
медіакультури)».  

Семінар-практикум 

квітень 
викладачі української 

мови та літератури 
Короп Т.С. 

10. 

«Змінюємо зміст підготовки 
кваліфікованих робітників, 

починаючи з педагога». 
Вебінар 

квітень 
майстри в/н, 
викладачі с/д 

загальних професій 

Бойко Н.В. 

11. 

«Шляхи отримання 
очікуваних результатів 

навчально-пізнавальної 
діяльності учнів».  

Засідання круглого столу 

квітень 
викладачі хімії, 

біології та екології 
Маловічко Л.Ю. 

12. 

«Інноваційна складова в 
організації навчально-
методичної роботи у 

ЗП(ПТ)О».  
Засідання круглого столу 

травень 

заступники 
директорів з 

методичної роботи, 
методисти ЗП(ПТ)О 

Короп Т.С. 

13. 

«Роль старшого майстра в 

підвищенні професійної 
компетентності майстрів 
виробничого навчання». 

Семінар 

травень старші майстри Гриженко В.В. 

14. 

«Підсумки методичної 
роботи за 2018/2019 

навчальний рік та основні 
завдання на 2019/2020 

навчальний рік». 
Конференція 

вересень 

заступники 

директорів з 
методичної роботи, 

методисти ЗП(ПТ)О 

Короп Т.С. 

15. 

«Упровадження в освітній 
процес сучасних технологій 

виробництва у галузі 
зварювання».  

Семінар-практикум 

вересень 

викладачі с/д, 

майстри в/н 
зварювальних 

професій 

Пазич І.О. 

16. 

«Бібліотека ЗП(ПТ)О, як 
соціально-культурна 
система: проблеми, 

інновації, шляхи розвитку». 
Семінар 

вересень бібліотекарі Ярина О.Ю. 

17. 

«Підсумки виховної роботи 

за 2018/2019 навчальний рік 
та плани на майбутнє». 

Бінарне засідання 

вересень 
заступники 

директорів з виховної 
роботи 

Левада Л.М. 

18. 
«Єдність навчального і 
виховного процесу в умовах 

жовтень 
викладачі української 
мови та літератури 

Короп Т.С. 
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інноваційного підходу до 
формування компетентного 
учня». Семінар-практикум 

19. 

«Удосконалення 

комплексно-методичного 
забезпечення предмета – 

необхідна умова підготовки 
кваліфікованих робітників». 
Семінар-практикум 

жовтень 

викладачі с/д, 
майстри в/н з 
професій 

будівельного 
напрямку 

Кононенко А.Ю. 

20. 

«Порядок проведення 
внутрішнього контролю в 

ЗП(ПТ)О».  
Семінар-практикум 

жовтень 

педагогічні 
працівники з числа 
кадрового резерву на 

посаду керівників 
ЗП(ПТ)О 

Гриженко В.В. 

21. 

«Сучасні освітні технології в 

системі професійної 
(професійно-технічної) 
освіти».  

Засідання круглого столу 

жовтень 

викладачі с/д з 

професії 
«Тракторист-
машиніст с/г 

виробництва, слюсар з 
ремонту колісних 

транспортних засобів» 

Коцюба О.А. 

22. 

«Традиційні та інноваційні 
підходи у формуванні 
інформаційної 

компетентності при 
підготовці фахівців 

загальних професій». 
Семінар-практикум 

листопад 

майстри в/н, 

викладачі с/д 
загальних професій 

Бойко Н.В. 

23. 

«Педагогічна компетентність 
як інтегрований показник 

особистісно-діяльнісної 
сутності викладача». Тренінг 

грудень 
викладачі предмета 

«Охорона праці» 
Пазич І.О.  

 

2.3. Обласні  школи передового педагогічного досвіду  

На виконання наказу НМЦ ПТО у Полтавській області від 07.09.2018  №11 у 2019 

році заплановано роботу шкіл ППД: 
 

Назва школи ППД Відповідальні 

Обласна школа методиста-початківця 
Керівник – Короп Т.С., методист НМЦ 

ПТО у Полтавській області 

Обласна школа новітніх технологій 
будівельної галузі «Підвищення якості 
професійної підготовки майбутніх 

кваліфікованих робітників шляхом 
впровадження новітніх технологій 

будівельної галузі в навчально-виробничий 
процес» 

Координатор – Кононенко А.Ю., методист 
НМЦ ПТО у Полтавській області 

«Активізація пізнавального інтересу учнів 

шляхом використання комп’ютерних 
технологій на уроках охорони праці» 

Керівник – Рябко І.П., викладач 

Полтавського професійного ліцею, 
координатор – Пазич І.О., методист НМЦ 
ПТО у Полтавській області 
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2.4. Творчі, робочі групи 

На 2019 рік у НМЦ ПТО у Полтавській області заплановано роботу таких 

творчих (робочих) груп: 

 
№ 

з/п 
Назва групи Відповідальні 

1. Творча група з розроблення та впровадження освітніх 
стандартів професійної освіти на компетентнісній 

основі 

Керівник – Бойко Н.В.., 
методист НМЦ ПТО у 

Полтавській області 

2. Творча група з оптимізації профорієнтаційної роботи 
у ЗП(ПТ)О області 

Керівник – Левада Л.М., 
методист НМЦ ПТО у 

Полтавській області 

3. Робоча група зі створення методичного посібника для 
викладачів ЗП(ПТ)О щодо проведення бінарних 

уроків 

Керівник – Булочнікова О.О., 
методист НМЦ ПТО у 

Полтавській області 

4. Робоча група щодо розроблення завдань для 
проведення щорічного моніторингу рівня навчальних 
досягнень учнів першого року навчання із предметів 

природничо-математичного циклу 

Керівник – Булочнікова О.О., 
методист НМЦ ПТО у 
Полтавській області 

5. Творча група зі створення сайту викладачів-філологів 
ЗП(ПТ)О області «Живе слово» 

Керівник – Короп Т.С., 
методист НМЦ ПТО у 

Полтавській області 

6. Робоча група з розробки навчально-методичного 
забезпечення підготовки кваліфікованих робітників за 

професіями «Швачка», «Кравець», «Закрійник»  

Керівник – Дмитренко Т.В., 
методист НМЦ ПТО у 

Полтавській області 

7. Робоча група з питань розробки завдань та 
обговорення умов проведення ІІ (обласного) етапу 
Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності 

серед здобувачів професійної (професійно-технічної) 
освіти з професії «Кухар» 

Керівник – Дмитренко Т.В., 
методист НМЦ ПТО у 
Полтавській області 

8. Робоча група з питань розробки завдань та 

обговорення умов проведення ІІ (обласного) етапу 
Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності 
серед здобувачів професійної (професійно-технічної) 

освіти з професії «Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування» 

Керівник – Пазич І.О., 

методист НМЦ ПТО у 
Полтавській області 

9. Робоча група з питань розробки завдань та 

обговорення умов проведення ІІ (обласного) етапу 
Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності 

серед здобувачів професійної (професійно-технічної) 
освіти з професії «Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва» 

Керівник – Коцюба О.А., 

методист НМЦ ПТО у 
Полтавській області 

10. Робоча група з питань розробки завдань та 

обговорення умов проведення ІІ (обласного) етапу 
Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності 

серед здобувачів професійної (професійно-технічної) 
освіти з професії «Офіціант» 

Керівник – Дмитренко Т.В., 

методист НМЦ ПТО у 
Полтавській області 

11. Робоча група з питань розробки завдань та 
обговорення умов проведення ІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності 
серед здобувачів професійної (професійно-технічної) 

освіти з професії «Маляр» 

Керівник – Кононенко А.Ю., 
методист НМЦ ПТО у 

Полтавській області 
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12. Творча група щодо укладання збірки фрагментів 
уроків професійно-теоретичної та професійно-
практичної підготовки будівельного напряму, під час 

яких застосовуються  інтерактивні методи навчання 

Керівник – Кононенко А.Ю., 
методист НМЦ ПТО у 
Полтавській області 

13. Творча група з питань впровадження STEM-освіти в 
ЗП(ПТ)О 

Керівники: 
Булочнікова О.О., 

Кононенко А.Ю., 
Пазич І.О., методисти НМЦ 
ПТО у Полтавській області 

14. Творча група з укладання збірника матеріалів на 
допомогу викладачам охорони праці ЗП(ПТ)О  

Керівник – Пазич І.О., 
методист НМЦ ПТО у 
Полтавській області 

 

ІІІ. Методичне забезпечення освітнього процесу  

у закладах професійної  (професійно-технічної) освіти 
 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

3.1. Методичні листи, рекомендації 

1. Методичний лист «За підсумками проведення 
обласного-огляду конкурсу електронних засобів 
навчального призначення професійної спрямованості 

«Мультимедійний простір профільної освіти» 

січень Бойко Н.В. 

2. Методичний інструментарій щодо проведення 
Всеукраїнської учнівської он-лайн конференції до Дня 

охорони праці  

січень-
квітень 

Пазич І.О. 

3. Методичний лист «Щодо оформлення матеріалів для 
збірника «На допомогу викладачам охорони праці» 

лютий Пазич І.О. 

4. Методичний лист щодо неформальної освіти 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 
лютий Пазич І.О. 

5. Методичні рекомендації щодо роботи приймальної 
комісії ЗП(ПТ)О у 2019 році 

лютий Левада Л.М. 

6. Методичні рекомендації «Упровадження хмарних 

технологій в освітній процес» 
квітень  Короп Т.С. 

7. Методичні рекомендації щодо створення та 
оформлення інструкційно-технологічних карт травень 

Дмитренко Т.В., 
Кононенко А.Ю.,  
Коцюба О.А. 

8. Методичний лист «Щодо звітів з методичної роботи за 

2018/2019 н.р. та планів роботи на 2019/2020 н.р.» 
травень  Короп Т.С. 

9. Методичні рекомендації «Щодо особливостей 
викладання загальноосвітніх предметів у 

2019/2020н.р.» 

серпень 
Короп Т.С., 

Булочнікова О.О. 

10. Методичні рекомендації щодо організації та 
проведення Першого уроку 

серпень Левада Л.М. 

11. Методичний лист «Щодо організації виховної роботи 

у ЗП(ПТ)О області у 2019/2020 н.р.» 
серпень Левада Л.М. 

12. Методичний лист «Щодо організації та проведення 
діагностичних контрольних робіт («вхідний 

контроль») для учнів І року навчання у ЗП(ПТ)О» 

вересень 
Короп Т.С., 

Булочнікова О.О. 

13. Методичні рекомендації «Вивчення рівня професійної 
компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у 
міжатестаційний період»  

жовтень 
Короп Т.С. 

14. Розпорядження НМЦ ПТО про направлення щомісяця Ярина О.Ю. 



10 

 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О області на курси 
підвищення кваліфікації 

15. Індивідуальні плани-графіки курсів підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ області 

на 2020 рік 

грудень Ярина О.Ю. 

16. Методичний лист «Щодо планування та проведення 
педагогічних читань» 

грудень Левада Л.М. 

3.2. Розробка навчально-плануючої документації 

1. Методичний супровід розробки робочих навчальних 

планів за СП(ПТ)О, заснованих на компетентнісному 
підході, у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти області 

постійно Бойко Н.В. 

2. Методичний супровід розробки навчальних програм з 
предметів та виробничого навчання, поурочно-

тематичних планів, переліків навчально-виробничих 
робіт, детальних програм, переліків тем дипломних 
робіт, критеріїв оцінювання 

постійно  методисти 

3. Методична допомога щодо формування пакетів 

навчально-програмної документації за новими 
СП(ПТ)О, з яких запланована підготовка у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти області 
протягом 2018/2019 навчального року 

серпень - 

вересень 

Бойко Н.В. 

3.3. Консультативно-методична допомога з окремих питань  

1. Організація реєстрації та участі учнів ЗП(ПТ)О у 
зовнішньому незалежному оцінюванні 

лютий-
травень 

Короп Т.С. 
 

2. 
Планування роботи методичних комісій у ЗП(ПТ)О  травень  

 
Короп Т.С. 

 

3. Адресна консультативно-методична допомога 

методистам ЗП(ПТ)О з питань підготовки звіту з 
курсового підвищення кваліфікації та стажування 

педпрацівників ЗП(ПТ)О області 

червень, 
грудень 

Ярина О.Ю. 

4. Розробка завдань для проведення І етапу конкурсів та 
олімпіад із загальноосвітніх предметів 

за 
потребою  

Короп Т.С., 
Булочнікова О.О. 

5. Розробка програм стажування та підвищення 

кваліфікації на базі навчально-практичних центрів з 
підготовки робітників за професією «Швачка. 
Кравець. Закрійник» 

протягом 
року 

Дмитренко Т.В. 

6. 
Розробка завдань для проведення І та ІІ етапів 
Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед 
здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти 

за 
потребою  

Дмитренко Т.В., 

Кононенко А.Ю., 
Коцюба О.А.,  

Пазич І.О. 

7. 
Розробка комплексних кваліфікаційних завдань  

за 
потребою  

методисти 
НМЦ ПТО 

8. Систематизація та оптимізація комплексно-

методичного забезпечення  

протягом 

року 

методисти 

НМЦ ПТО 

9. 
Атестація педагогів: підготовка і проведення 

за 
потребою  

методисти 
НМЦ ПТО 

10. Адресна консультативно-методична допомога 
заступникам директорів ЗП(ПТ)О з питань 

формування державної статистичної звітності за 
формою №1 (профтех) «Про підсумки роботи 

професійно-технічних навчальних закладів за 

ІІІ квартал Ярина О.Ю. 
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2018/2019 н.р.» (розділ «Підвищення кваліфікації») 

11. Адресна консультативно-методична допомога 
методистам ЗП(ПТ)О щодо формування державного 
замовлення на підвищення кваліфікації 

педпрацівників закладу на 2019 рік 

ІІ-ІІІ 
квартал 

Ярина О.Ю. 

12. Надання консультацій методистам ЗП(ПТ)О про 
порядок організації навчання майстрів в/н на базі 

профільних ЗП(ПТ)О, визначених МОН України 

протягом 

року 
Ярина О.Ю. 

13. Оформлення пакету документів навчально-
практичних центрів, які є структурними підрозділами 

ЗП(ПТ)О області  

протягом 
року 

методисти 
НМЦ ПТО 

14. Вивчення, узагальнення, поширення передового 
педагогічного досвіду  

за 
потребою  

методисти 
НМЦ ПТО 

15. Проведення інструктажів з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності 

за 

потребою 
Пазич І.О. 

3.4. Методичне забезпечення планування та організації  

заходів змагальницького характеру 

1. Методичний супровід участі учнів ЗП(ПТ)О у ІV 
Всеукраїнському конкурсі «Прорив легкої 

промисловості України» 

січень-

березень 
Дмитренко Т.В. 

2. Методичний супровід участі учнів ЗП(ПТ)О у 
Всеукраїнському конкурсі «Змагаймось за нове 

життя!», присвяченому Лесі Українці 

лютий  Короп Т.С. 

3. Методичний лист «Щодо якісної організації і 
проведення І та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу 

фахової майстерності серед здобувачів професійної 
(професійно-технічної) освіти з професії «Кухар» 

лютий Дмитренко Т.В. 

4. Методичний лист «Щодо якісної організації і 
проведення І та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу 

фахової майстерності серед здобувачів професійної 
(професійно-технічної) освіти з професії «Офіціант» 

лютий Дмитренко Т.В. 

5. Методичний лист «Щодо якісної організації і 

проведення І та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу 
фахової майстерності серед здобувачів професійної 
(професійно-технічної) освіти з професії «Маляр» 

лютий Кононенко А.Ю. 

6. Методичний лист «Щодо якісної організації і 
проведення І та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу 
фахової майстерності серед здобувачів професійної 

(професійно-технічної) освіти з професії 
«Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування» 

лютий Пазич І.О. 

7. Методичний лист «Щодо якісної організації і 
проведення І та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу 
фахової майстерності серед здобувачів професійної 

(професійно-технічної) освіти з професії «Тракторист-
машиніст сільськогосподарського виробництва» 

лютий Коцюба О.А. 

8. Методичні рекомендації «Щодо підготовки матеріалів 

для участі у Всеукраїнському конкурсі для 
педагогічних працівників професійно-технічної освіти 
на кращий електронний освітній ресурс «ПЛАНЕТА 

IT» 

березень Бойко Н.В. 

9. Методичний супровід участі учнів ЗП(ПТ)О у ІІІ-му 
Полтавському кулінарному конкурсі на базі Вищого 

квітень Дмитренко Т.В. 
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навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі» 

10. Розробка завдань ІІІ (обласного) етапу Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка 

листопад-

грудень  
Короп Т.С. 

11. Розробка завдань ІІІ (обласного) етапу Міжнародного 
конкурсу з української мови імені Петра Яцика 

листопад-
грудень  

Короп Т.С. 

12. Методичний супровід підготовки до Всеукраїнського 

конкурсу фахової майстерності серед здобувачів 
професійної (професійно-технічної) освіти з професії 

«Кухар» 

згідно з 

графіком 
проведен-

ня 
конкурсу 

Дмитренко Т.В. 

13. Методичний супровід підготовки до Всеукраїнського 
конкурсу фахової майстерності серед здобувачів 

професійної (професійно-технічної) освіти з професії 
«Офіціант» 

згідно з 
графіком 

проведен-
ня 

конкурсу 

Дмитренко Т.В. 

14. Методичний супровід підготовки та проведення ІІІ 
етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності 

серед здобувачів професійної (професійно-технічної) 
освіти з професії «Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування» 

згідно з 

графіком 

Чайка О.А., 

Гриженко В.В., 
Пазич І.О. 

15. Методичний супровід підготовки до Всеукраїнського 

конкурсу фахової майстерності серед здобувачів 
професійної (професійно-технічної) освіти з професії 

«Маляр» 

згідно з 

графіком 
проведен-

ня 
конкурсу 

Кононенко А.Ю. 

 

ІV. Розроблення проектів та впровадження стандартів  

професійної (професійно-технічної) освіти, дуальної форми навчання  
 

№ 

з/п 
Форма роботи 

Назва  

заходу 

Орієнтовний 

місяць 

проведення 

Відповідальний 

1. 

Аналіз 
можливостей 

закладів 
професійної 

(професійно-
технічної) освіти 
області 

Вивчення можливості 
розроблення ОС ПО, 

заснованих на 
компетентнісному підході 

закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти 
області 

січень Бойко Н.В. 

2. Вебінар  

Методичні основи 

розроблення проектів ОС ПО 
на компетентнісному підході 

закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти 
області  

лютий Бойко Н.В. 

3.  

Індивідуальні 
консультації 

Методичний супровід 

розроблення ОС ПО, 
заснованих на 

компетентнісному підході 

січень - 
квітень 

Бойко Н.В. 

4. Індивідуальні 
консультації 

Основні моменти розроблення 
робочих навчальних планів 

лютий, 
травень 

Бойко Н.В. 
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для підготовки кваліфікованих 
робітників у закладах 
професійної (професійно-

технічної) освіти області за ОС 
ПО, заснованих на 

компетентнісному підході 

5. 
Інформаційний 
лист 

Щодо термінів погодження 
робочих навчальних планів на 
2019/2020 навчальний рік 

березень Бойко Н.В. 

6. 

Індивідуальні 

консультації 

Перспективи впровадження 
ОС ПО на компетентнісному 
підході у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти 
з вересня 2019 року 

квітень Бойко Н.В. 

7. Адресна 

методична 
допомога при 
розробленні та 

погодженні 
робочих 

навчальних 
планів 

Погодження робочих 

навчальних планів для 
підготовки кваліфікованих 
робітників у закладах 

професійної (професійно-
технічної) освіти на 2019/2020 

навчальний рік 

травень-

червень 

Бойко Н.В. 

8. Методичні виїзди Надання методичної допомоги 
на місцях щодо формування 

пакетів навчально-програмної 
документації за новими 

професіями, з яких 
запланована підготовка у 
закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти 
області протягом 2019/2020 

навчального року 

серпень - 
вересень 

Бойко Н.В. 

9. Виступ під час 
засідання НМР 

Про стан розробки стандартів 
професійної (професійно-
технічної) освіти та робочих 

навчальних планів ЗП(ПТ)О 

вересень Бойко Н.В. 

10. Засідання творчої 
групи з 

розроблення та 
впровадження ОС 

ПО на 
компетентнісному 
підході 

 

Проблеми розроблення та 
впровадження ОС ПО на 

компетентнісному підході у  
закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти 
області 

1 раз на 
квартал 

Бойко Н.В. 

11. Моніторингове 
дослідження 

Стан впровадження ОС ПО у 
закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти 
області 

листопад Бойко Н.В. 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 15.05.2018 № 473 

«Про розширення переліку закладів професійної (професійно-технічної) освіти для 

впровадження елементів дуальної форми навчання» з січня 2019 року  на базі Вищого 

професійного училища №7 м. Кременчука продовжується підготовка кваліфікованих 
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робітників з числа осіб, які мають базову загальну середню освіту, з професії 7219 

«Зварник» за спеціалізаціями: ручне дугове зварювання покритим електродом (Е1), 

механізоване дугове зварювання плавким металевим електродом (Е2), ручне дугове 

зварювання неплавким металевим електродом в інертних газах (Е3), рівні 

кваліфікації: 3 рівень Е1, 3 рівень Е2, 3 рівень Е3, терміном навчання 2 роки 10 

місяців (56 учнів). 
 

V. Участь у реалізації проектів всеукраїнського, регіонального рівнів  
 

№ 
з/п 

Зміст роботи 
Термін 
реалізації 

Відповідальні 

1. 
Обласний проект «Професійна компетентність 

педагогів і сучасні виробничі технології» 
2018-2020рр. Дмитренко Т.В. 

2. 
Обласний проект «Системний підхід до створення 
електронних засобів навчального призначення 
педагогічними працівниками ПТНЗ області» 

2017-2019рр. 
 

Бойко Н.В. 

3. Обласний проект «Формування превентивного 

виховного середовища закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти» (антибулінгова 

кампанія) 

2019-2020рр. Левада Л.М. 

 

У 2019 році продовжується експериментальна робота на тему «Системний 

підхід до створення електронних засобів навчального призначення педагогічними 

працівниками професійно-технічних навчальних закладів області». 
 

№ 
з/п 

Форма роботи Назва заходу 
Орієнтовний 

місяць 
проведення 

Відповідальні 

1. 
Методичний 

лист 

Підсумки  проведення 
обласного-огляду конкурсу 
електронних засобів 

навчального призначення 
професійної спрямованості 

«Мультимедійний простір 
профільної освіти» 

січень Бойко Н.В. 

2. 
Доповідь під час 

засідання НМР 

«Про проведення 
експериментальної роботи на 

базі НМЦ ПТО на тему 
«Системний підхід до 

створення електронних засобів 
навчального призначення 
педагогічними працівниками 

ПТНЗ області» 
 

січень Бойко Н.В. 

3. 
Освітні 

майстер-класи 

«Електронні засоби навчання: 

від простого до складного» №2 
лютий Бойко Н.В. 

«Електронні засоби навчання: 
від простого до складного» №3 

березень Бойко Н.В. 

4. 
Індивідуальне 
консультування 

Доопрацювання електронних 

засобів навчального 
призначення професійної 
спрямованості для подальшого 

затвердження на різних рівнях 

січень-лютий 
Бойко Н.В., 
педагогічні 
працівники 
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5. 
Індивідуальне 
консультування 

Подання на експертну раду 
НМР НМЦ ПТО у Полтавській 
області електронних засобів 

навчального призначення та 
електронних посібників, 

розроблених педагогічними 
працівниками закладів 
професійної (професійно-

технічної) освіти 

лютий - 
березень 

Бойко Н.В., 
педагогічні 

працівники 

6. 
Доповідь на 
обласній секції 

Аналіз результатів проведення 
обласного-огляду конкурсу 

електронних засобів 
навчального призначення 
професійної спрямованості 

«Мультимедійний простір 
профільної освіти» 

березень Бойко Н.В. 

7. 
Індивідуальне 
консультування 

Подання на отримання грифу 

МОН електронних засобів 
навчального призначення та 

електронних посібників, 
розроблених педагогічними 
працівниками закладів 

професійної (професійно-
технічної) освіти 

квітень - 
жовтень 

Бойко Н.В., 

педагогічні 
працівники 

8. 
Участь у 
конкурсі 

Участь у Всеукраїнському 

конкурсі на кращий 
електронний освітній ресурс  
«ПЛАНЕТА ІТ» 

червень - 
жовтень 

Бойко Н.В., 

педагогічні 
працівники 

9. Огляд-конкурс 

Обласний огляд-конкурс 

електронних засобів 
навчального призначення 
професійної спрямованості 

«Мультимедійний простір 
профільної освіти» 

грудень 

Департамент 

освіти і науки 
Полтавської 

ОДА, 
НМЦ ПТО 

у Полтавській 

області, 
педагогічні 

працівники 
ЗП(ПТ)О 

 

VІ. Упровадження сучасних освітніх, інформаційно-комунікаційних та 

виробничих технологій у освітній процес ЗП(ПТ)О 
 

Один із напрямків роботи НМЦ ПТО у Полтавській області – здійснення 

методичного супроводу впровадження сучасних освітніх, інформаційно-

комунікаційних та виробничих технологій відбувається відповідно до Положення про 

порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (затвердженого наказом МОН 

України від 07 листопада 2000 року № 522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 26 грудня 2000 року за № 946/5167, у редакції наказу МОН від 31.03.2015 

№380).  

У 2019 році заплановано методичний супровід використання ЗП(ПТ)О області 

таких сучасних освітніх та інфолрмаційних технологій: 
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№ 
з/п 

Зміст роботи  Технології 

1. 

Виробниче навчання та виробнича практика 
здійснюється безпосередньо в умовах виробництва з 

використанням матеріально-технічної бази та 
кадрового потенціалу підприємства 

(Міжрегіональний центр професійної 
перепідготовки звільнених у запас 
військовослужбовців м. Хорол Полтавської області, 

професія «Кухар»; Вище професійне училище №7 
м. Кременчук, професія «Зварник») 

Дуальна форма навчання 

2. 

Посилення в навчальних програмах природничо-

наукового компоненту у поєднанні з інноваційними 
технологіями, що розвиває здібності учнів до 

дослідницької, аналітичної роботи, 
експериментування та критичного мислення 

STEM-освіта 

3. 
Навчання учнів з особливими освітніми потребами 
шляхом включення їх у загальне освітнє середовище  

Інклюзивне навчання 

4. 

Майстер-класи щодо впровадження елементів 

«перевернутого навчання» у освітній процес 
ЗП(ПТ)О (викладачі Вищого професійного училища 

№7 м. Кременчука) 

«Перевернуте навчання» 

5. 
Розробка дистанційних курсів для учнів ЗП(ПТ)О з 
базових предметів (методисти НМЦ ПТО) 

Дистанційне навчання 

6. 

Використання проектних технологій у навчанні 

майбутніх кваліфікованих робітників (педагоги 
ЗП(ПТ)О області) 

Проектне навчання 

7. 
Одночасне використання методу проектів та 
Інтернет-ресурсів у освітньому процесі (педагоги 

ЗП(ПТ)О області) 

Веб-квести 

8. 

Використання під час занять смартфонів, планшетів 
(викладачі Вищого професійного училища №7        

м. Кременчука, Вищого професійного гірничо-
будівельного училища) 

Мобільне навчання 

9. 

Використання хмарних сервісів (Google Apps, 

Learning Apps, Prezi тощо) у роботі з педагогами 
області (методисти НМЦ ПТО) 

Хмарні технології 

10. 

Цілеспрямований процес здобування знань, набуття 
вмінь та навичок в умовах інтеграції аудиторної та 

поза навчальної діяльності суб’єктів освітнього 
процесу на основі впровадження і взаємного 

доповнення технологій традиційного, електронного, 
дистанційного та мобільного навчання 

Змішане навчання 

 

VІІ. Робота з педагогічними кадрами 
 

7.1. Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів ЗП(ПТ)О 

З метою формування нових професійних компетентностей у психолого-

педагогічній, методичній, організаційно-управлінській діяльності педагогічних 

працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти області заплановане 

курсове підвищення кваліфікації на 2019 рік: 

– на базі Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ 

«УМО» НАПН України для керівних та педагогічних працівників області — 39 осіб. 
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– на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ 

«УМО» НАПН України для старших майстрів ЗП(ПТ)О — 4 особи, викладачів 

професійно-теоретичної підготовки та майстрів виробничого навчання за кошти 

держбюджету — 214 осіб, на госпрозрахунковій основі — 28 осіб. 

– на базі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

ім. М.В.Остроградського для викладачів загальноосвітніх дисциплін та інших 

категорій педагогічних працівників — 138 осіб. 
– на базі КВНЗ «Гадяцький коледж культури і мистецтв                                     

ім. І.П.Котляревського» для бібліотекарів — 12 осіб. 

 

План підвищення кваліфікації педагогічних працівників  

Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти 

у Полтавській області  
 

№ 

п/п 
ПІП Посада 

Попереднє 
підвищення 

кваліфікації 
 

Наступне підвищення кваліфікації 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Чайка О.А. 
Директор 

 
2016   х   

2 Гриженко В.В. 
Заступник 
директора 

—  х    

3 Короп Т.С. 

Методист 

«Спеціаліст 
вищої 

категорії» 

2018     х 

4 Ярина О.Ю. 

Методист 

«Спеціаліст 
вищої 

категорії» 

2016   х   

5 Левада Л.М. 

Методист 
«Спеціаліст 

вищої 

категорії» 

2016   х   

6 Пазич І.О. 

Методист 
«Спеціаліст 

вищої 
категорії» 

2016   х   

7 Дмитренко Т.В. 

Методист 

«Спеціаліст 
першої 
категорії» 

 

2017    х  

8 Бойко Н.В. 

Методист 
«Спеціаліст 

першої 
категорії» 

2015  х    

9 Маловічко Л.Ю. 

Методист 

«Спеціаліст 
другої 

категорії» 

 

2017    х  
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10 Кононенко А.Ю. 

Методист 
«Спеціаліст 

другої 

категорії» 

— х     

11 Коцюба О.А. 
Методист 

«Спеціаліст» 
— х     

12 Булочнікова О.О. 
Методист 

«Спеціаліст» 
2018     х 

13 Гріненко Ю.В. 
Методист 

«Спеціаліст» 
—  х    

 

7.2. Методичний супровід атестації педагогічних кадрів ЗПО  
 

№ 

з/п 
Зміст роботи Термін  Відповідальний  

1. 
Адресна методична допомога педагогічним 
працівникам ЗП(ПТ)О у підготовці матеріалів до 

атестації, створенні професійного портфоліо 

протягом 
року 

методисти  
НМЦ ПТО 

2. 
Створення банку даних педагогічних 
працівників, які атестуються у 2019 році 

жовтень  
методисти  
НМЦ ПТО 

3. 

Методичний лист «Щодо підготовки 

атестаційних матеріалів педагогів ЗП(ПТ)О, які 
атестуються у 2019 році» 

жовтень Короп Т.С. 

 

7.3. Вивчення, впровадження та поширення перспективного педагогічного 

досвіду 

Досвід роботи, рекомендований для впровадження педагогічними 

працівниками ЗП(ПТ)О області (рішення навчально-методичної ради НМЦ ПТО         

у Полтавській області від 25.06.2018 протокол №4): 

 

№ Автор 

 

ЗП(ПТ)О Назва 

1. Бударова Л.В., 
викладач 

спецдисциплін 

Регіональний центр 
професійно-технічної 

освіти м. Зіньків 

«Впровадження в навчально-
виробничий процес інноваційної 

методики конструювання одягу 
при підготовці кваліфікованих 

робітників з професій «Кравець» 
та «Закрійник» 

2. Лісна І.В.,  
викладач 

спецдисциплін 

Полтавський професійний 
ліцей 

«Використання творчих вправ для 
формування пізнавального 

інтересу та підвищення 
зацікавленості учнів до вивчення 

предмета «Обладнання та 
технології зварювальних робіт» 

 

3. Рябко І.П.,  
викладач предмета 
«Охорона праці» 

Полтавський професійний 
ліцей 

«Активізація пізнавального 
інтересу учнів шляхом 

використання комп’ютерних 

технологій на уроках охорони 
праці» 

4. Бондаренко Т.А., 

Тютюнник М.Б., 
Чижевська Г.Г., 

ДНЗ «Гадяцьке вище 

професійне аграрне 
училище» 

Система виховної роботи 

навчального закладу на тему 
«Освічена молодь – запорука 
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викладачі, 
Кузьменко О.М., 

майстер в/н 

успішного майбутнього України» 

5. Кривенко Н.А., 

викладач фізики та 
астрономії 

Вище професійне 

училище №7  
м. Кременчук 

«Ефективність застосування 

інноваційних технологій на 
платформі навчального сайту 

викладача у контексті сучасної 
методики «перевернутого» 

навчання» 

6. Манілова Т.В., 
майстер виробничого 

навчання  

Вище професійне 
училище №7  
м. Кременчука 

«Використання тестових 
технологій як засіб удосконалення 
контролю навчальних досягнень 

учнів при підготовці операторів 
комп’ютерного набору, обліковців 

з реєстрації бухгалтерських 
даних» 

7. Кабаченко І.Г., 
викладач 

професійно-
теоретичної 

підготовки 

Вище професійне 
училище №7  

м. Кременчука 

«Співпраця викладача та учнів як 
засіб розвитку професійних 

компетентностей учнів» 

8. Лисенко С.В., 
майстер виробничого 

навчання 

Полтавський професійний 
ліцей 

«Використання сучасних 
матеріалів і технологій 

оздоблення кондитерських 

виробів на уроках виробничого 
навчання та при проведенні 

позаурочних заходів для учнів, які 
навчаються за професією «Кухар. 

Кондитер» 

9. Окара Л.М., 

викладач української 
мови і літератури 

Регіональний центр 

професійно-технічної 
освіти м. Зіньків 

«Виховання патріотизму та 

національної свідомості учнів на 
уроках української мови і 

літератури шляхом використання 
інноваційних технологій» 

10. Хайчіна Ю.М., 

викладач 
професійно-
теоретичної 

підготовки 

Вище професійне 

училище №7  
м. Кременчука 

«Методичні аспекти 

впровадження системи навчання 
енергозбереженню та 

енергоефективності в освітній 

процес ВПУ №7  
м. Кременчука Полтавської 

області» 
 

Запланований до вивчення педагогічними працівниками ЗП(ПТ)О області 

педагогічний досвід:  
 

№ 
з/п 

Автор Адреса досвіду Тема досвіду 

Всеукраїнський рівень 

1. Рябко І.П., 

викладач охорони 
праці 

Полтавський професійний 

ліцей 

«Активізація пізнавального 

інтересу учнів шляхом 
використання комп’ютерних 
технологій на уроках охорони 

праці» 
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Регіональний рівень 

1. Вовк Н.М.,  
викладач 

математики 

ДПТНЗ «Професійний 
аграрний ліцей» 
м. Кобеляки 

«Професійне спрямування уроків 
математики» 

2. Руда Н.Л.,  
майстер 

виробничого 

навчання 

ДНЗ «Полтавське вище 
міжрегіональне професійне 

училище» 

«Формування професійних 
компетентностей учнів шляхом 

впровадження сучасних 

виробничих та освітніх 
технологій» (із досвіду роботи) 

3. Бутко О.І.,  

викладач 
професійно-
теоретичної 

підготовки 

ДНЗ «Гадяцьке вище 

професійне аграрне 
училище» 

«Використання освітніх медіа та 

власних відеоматеріалів у 
педагогічній діяльності як засіб 

ефективної підготовки 

кваліфікованого робітника та 
становлення молодого педагога» 

4. Рой Н.В., 

викладач 
української мови  
та літератури 

ДНЗ «Гадяцьке вище 

професійне аграрне 
училище» 

«Шляхи підвищення фахової 

компетентності педагогів 
ЗП(ПТ)О (удосконалення 
культури мовлення та 

медіакультури)» 

5. Шаповал О.О., 
викладач біології і 

екології 

Полтавський професійний 
ліцей  

«Застосування технології розвитку 
критичного мислення на уроках 

біології» (із досвіду роботи) 
 

7.4. Проведення та участь у всеукраїнських та регіональних вебінарах, 

конкурсах педагогічної майстерності, майстер-класах тощо 
 

№ 
з/п 

Назва конкурсів, вебінарів тощо 
Дата, місце 
проведення 

Відповідальні 

1. 

Он-лайн конференція «40-річний досвід Інституту 

по удосконаленню та розвитку професійної 
компетентності кадрів системи професійної освіти» 

лютий 

БІНПО 

Чайка О.А., 

Гриженко В.В. 

2. 
Ювілейна Х Всеукраїнська Інтернет-конференція 
«Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки 

шляхів оновлення» 

квітень 

БІНПО 

Чайка О.А., 

Гриженко В.В., 
методисти НМЦ 

ПТО, 

педагогічні 
працівники 

ЗП(ПТ)О 

3. 
Регіональний науково-практичний семінар 
«Науково-методична діяльність педагога 

професійної школи» 

травень 

БІНПО 

Чайка О.А., 
Гриженко В.В., 
педагогічні 

працівники 
ЗП(ПТ)О 

4. 

Міжнародна науково-практична Інтернет-

конференція «Інноваційні технології при підготовці 
фахівців аграрного сектору» 

жовтень 

БІНПО 

Чайка О.А., 

Гриженко В.В. 

5. 
V Міжнародна науково-практична Інтернет-
конференція «Психолого-педагогічні аспекти 

навчання дорослих в системі неперервної освіти» 

листопад 
БІНПО 

Чайка О.А., 

Гриженко В.В., 
методисти НМЦ 
ПТО, педагогічні 

працівники 
ЗП(ПТ)О 
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6. 

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-
конференція «Розвиток науково-методичної 
компетентності педагогів професійної школи за 

інноваційними моделями у системі неперервної 
освіти» 

грудень 

БІНПО 

Чайка О.А., 
Гриженко В.В., 

методисти НМЦ 
ПТО 

7. 

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-

конференція, присвячена ювілею                             
І.П. Котляревського (250 років від дня народження) 

вересень Левада Л.М. 

8. 
Всеукраїнська учнівська Інтернет-конференція до 

Дня охорони праці 
квітень Пазич І.О. 

9. 
Обласний вебінар «Застосування сучасних 
технологій навчання в системі роботи викладача 
електротехніки» 

жовтень Пазич І.О. 

10. 
Всеукраїнський конкурс на кращий електронний 
освітній ресурс «ПЛАНЕТА ІТ» 

червень - 
жовтень 

Бойко Н.В., 

педагогічні 
працівники 

11. 

Всеукраїнський вебінар на тему «Створення 

електронних засобів навчального призначення та 
впровадження їх у освітній процес закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти. 
Проблеми та перспективи» 

травень Бойко Н.В. 

12. 

Обласний огляд-конкурс електронних засобів 
навчального призначення професійної 

спрямованості «Мультимедійний простір 
профільної освіти» 

грудень Бойко Н.В. 

 

VІІІ. Участь у конкурсах фахової майстерності,  

предметних конкурсах та олімпіадах 
 

№ 

з/п 
Назва Всеукраїнських конкурсів  

Термін 

проведен-
ня 

Відповідальний 

1. 

ІV Всеукраїнський конкурс «Прорив легкої 

промисловості України» 
 

березень Дмитренко Т.В. 

2. 
ІІІ Полтавський кулінарний конкурс на базі Вищого 
навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 

квітень Дмитренко Т.В. 

3. 

ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу 
фахової майстерності серед здобувачів професійної 

(професійно-технічної) освіти з професії «Кухар» 
 

згідно з 
графіком 

МОН 

 
Дмитренко Т.В. 

4. 

ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу 

фахової майстерності серед здобувачів професійної 
(професійно-технічної) освіти з професії «Офіціант» 

згідно з 

графіком 
МОН 

Дмитренко Т.В. 

5. 
ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу 
фахової майстерності серед здобувачів професійної 

(професійно-технічної) освіти з професії «Маляр» 

згідно з 
графіком 

МОН 

Кононенко А.Ю 

6. 

ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу 
фахової майстерності серед здобувачів професійної 

(професійно-технічної) освіти з професії 
«Тракторист-машиніст сільськогосподарського 
виробництва» 

згідно з 
графіком 

МОН 

Коцюба О.А. 
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7. 

ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу 
фахової майстерності серед здобувачів професійної 
(професійно-технічної) освіти з професії 

«Електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування» 

згідно з 
графіком 
МОН 

Пазич І.О. 

8. 

Всеукраїнський конкурс професійної майстерності 

WorldSkills Ukraine 

згідно з 

графіком 
МОН 

методисти 

НМЦ ПТО 

9. Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» березень Булочнікова О.О. 

10. Міжнародний конкурс з інформатики і 

комп’ютерної вправності «Бобер»  

листопад Булочнікова О.О. 

11. Міжнародний конкурс знавців української мови 
імені Петра  Яцика  

грудень-
лютий 

Короп Т.С. 

12. Міжнародний мовно-літературний конкурс 

учнівської та студентської молоді імені Тараса 
Шевченка 

лютий-

грудень 

Короп Т.С. 

13. Всеукраїнський конкурс «Змагаймось за нове 
життя!», присвячений Лесі Українці 

лютий Короп Т.С. 

 

ІХ. Співпраця із закладами освіти, науковими установами, громадськими 

організаціями, об’єднаннями роботодавців 

 

У 2019 році продовжиться спільна робота з навчальними закладами, освітніми та 

науковими установами, громадськими організаціями, з якими укладено угоди про 

співпрацю. Перш за все, це: Департамент освіти і науки Полтавської ОДА, Інститут 

модернізації змісту освіти, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

ім. М.В.Остроградського, Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти 

ДВНЗ «УМО» НАПН України, Центральний інститут післядипломної педагогічної 

освіти ДВНЗ «УМО» НАПН України, Гадяцький коледж культури і мистецтв 

ім. І.П.Котляревського, Обласний молодіжний центр Полтавської обласної ради, 

Міський метод. кабінет Полтавського управління освіти, Полтавська обласна Мала 

академія наук учнівської молоді, Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека 

ім. І.П.Котляревського, Полтавська обласна бібліотека для юнацтва ім. Олеся 

Гончара, База-магазин «Освітатехпостач», Полтавський обласний центр естетичного 

виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради, Харківський регіональний 

центр оцінювання якості освіти, Полтавський обласний військовий комісаріат, 179 -й 
об’єднаний навчально-тренувальний центр військ Збройних Сил України, ТОВ 

Виставковий Центр «ТіС», Полтавський центр професійно-технічної освіти 

Державної служби зайнятості, «ФОП Іванов», Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ЕСТЕЛЬ УКРАЇНА», НМЦ ПТО України, Поліція ювенальної 

превенції Головного управління національної поліції в полтавській області, 

Полтавський обласний благодійний фонд «Громадське здоров’я», Вищий навчальний 

заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Громадська 

організація «ВОРОСКОП», Молодіжна громадська організація «Клуб юних 

десантників «Гвардія». 
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Х. Моніторингові дослідження якості професійної освіти регіону 
 

№ 
з/п 

Напрям моніторингу 
Періодич-
ність 

проведення 

Відповідальний  
Матеріали за 
наслідками 

дослідження 

1. Моніторинг рівня навчальних 
досягнень учнів за І та ІІ 
півріччя 2018/2019 н.р. за 

галузевим спрямуванням 

раз на рік 
методисти 
НМЦ ПТО 

лист 

2. Моніторинг стану 
забезпечення навчально-

практичних центрів та 
впровадження інноваційних 

виробничих технологій 

раз на рік 
методисти 
НМЦ ПТО 

лист 

3. Моніторинг результатів 
«вхідного контролю» учнів 
першого року навчання з 

базових загальноосвітніх 
предметів  

раз на рік Булочнікова О.О. лист 

4. Моніторинг рівня навчальних 

досягнень учнів за 2018/2019 
н.р. із з/о підготовки  

раз на рік 
Короп Т.С., 

Булочнікова О.О. 
лист 

5. Моніторинг якості курсів 
підвищення кваліфікації 

керівних кадрів та 
педагогічних працівників  

раз на рік Ярина О.Ю. лист 

6. Моніторинг курсового 

підвищення кваліфікації та 
стажування педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О області 

двічі на рік Ярина О.Ю. річний звіт 

7. Моніторинг потреби у 
проходженні курсів 
підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 
ЗП(ПТ)О області у 2020 році 

раз на рік Ярина О.Ю. листи 

8. Моніторинг стажування 

педагогічних працівників на 
базі профільних ЗП(ПТ)О 
України 

раз на рік Ярина О.Ю. лист 

9. Моніторинг результатів 
інвентаризації бібліотечних 
фондів навчальної літератури 

ЗП(ПТ)О після закінчення 
навчального року 

раз на рік Ярина О.Ю. лист 

10. Моніторинг передплати 

періодичних видань на 2019 
рік 

раз на рік Ярина О.Ю. лист 

11. Моніторинг фактичного 
контингенту учнів З ЗП(ПТ)О, 

які навчатимуться за 
програмою 10-11 класів 

раз на рік Ярина О.Ю. лист 

12. Моніторинг участі учнів 

ЗП(ПТ)О області у ЗНО з 

травень-

червень 

Короп Т.С., 

Булочнікова О.О. 
річний звіт 
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української мови та 
літератури, математики, історії 
України 

13. Вивчення кадрового складу 

вихователів учнівських 
гуртожитків та контингенту 

учнів-мешканців гуртожитків 

вересень Левада Л.М. лист 

14. Моніторинг охоплення учнів 
гуртковою та секційною 

роботою у 2019/2020н.р. 

жовтень Левада Л.М. річний звіт 

15. Моніторинг впровадження 
стандартів професійної 
(професійно-технічної) освіти 

в освітній процес ЗП(ПТ)О 

листопад Бойко Н.В. лист 

16. Моніторинг впровадження 
сучасних виробничих 

технологій при підготовці 
кваліфікованих робітників 

грудень  
методисти 

НМЦ ПТО 
лист 

17. Моніторинг публікацій 

педагогічних працівників 
ЗП(ПТ)О у засобах масової 
інформації 

грудень  Маловічко Л.Ю. річний звіт 

18. Моніторинг стану навчально-

матеріальної бази ЗП(ПТ)О 
області 

грудень  
методисти 
НМЦ ПТО 

інформаційно-

аналітична 
довідка 

 

 

ХІ. Інформаційно-аналітична діяльність НМЦ ПТО  
 

№ 

з/п 
Тематика досліджень 

Термін 

прове-
дення 

Відповідальний Результат 

1. 

Підготовка регіонального звіту в 

рамках Туринського процесу 
Європейського Фонду Освіти під 
егідою Міністерства освіти і науки 

України 

згідно з 
графіком 
МОН 

Чайка О.А., 
Гриженко В.В. 

інформаційно-
аналітичний 

збірник 

2. 
Аналіз стану функціонування та 
наповнення Web-сайтів ЗП(ПТ)О 

області 

протягом 
року 

методисти НМЦ 
ПТО 

інформаційно-
аналітичний 

лист 

3. 
Аналіз впровадження елементів 
дуальної форми навчання в освітній 
процес ЗП(ПТ)О 

протягом 
року 

методисти НМЦ 
ПТО 

інформаційно-
аналітична 
довідка 

4. 

Аналіз впровадження елементів 
дуальної форми навчання у 
професійну підготовку 

кваліфікованих робітників 

лютий, 

червень 
 

Дмитренко Т.В. 

інформаційно-
аналітичний 
лист на 

Департамент 
професійної 

освіти МОН 
України 

5. Аналіз стану методичної роботи 
ЗП(ПТ)О області у 2018/2019 н.р. вересень Короп Т.С. 

інформаційно-
аналітична 

довідка 
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6. Аналіз учнівського контингенту 
ЗП(ПТ)О за галузевим 
спрямуванням 

вересень  
методисти НМЦ 

ПТО 

річний звіт, 
інформаційно-
аналітична 

довідка 

7. Аналіз забезпечення учнів ЗП(ПТ)О 
навчальною літературою 

вересень  Маловічко Л.Ю. річний звіт 

8. Вивчення стану викладання і 

комплексно-методичного 
забезпечення української мови у 

ЗП(ПТ)О області 

вересень-
грудень 

 
Короп Т.С. 

аналітична 
довідка 

 

9. Вивчення стану впровадження 
інклюзивної освіти у ЗП(ПТ)О 
області 

листопад Левада Л.М. 
аналітична 
довідка 

 

10. Аналіз виявлення, впровадження та 

розповсюдження передового 
педагогічного досвіду у ЗП(ПТ)О 

області 

грудень  
методисти НМЦ 

ПТО 
план засідань 
шкіл ППД 

11. Аналіз стану впровадження STEM-
освіти у ЗП(ПТ)О грудень  

методисти НМЦ 
ПТО 

інформаційно-
аналітична 

довідка 

12. Аналіз дослідно-експериментальної 
роботи  ЗП(ПТ)О області грудень  

методисти НМЦ 
ПТО 

річний звіт 

 

ХІІ. Видавнича діяльність НМЦ ПТО, використання можливостей ЗМІ  

для популяризації професійної освіти регіону 
 

№ 
з/п 

Зміст роботи Термін Відповідальні  

Сайт НМЦ ПТО у Полтавській області  
Режим доступу: 

http://nmc-poltava.at.ua  

1. 
Оновлення, створення персональних блогів, 

сайтів методистів НМЦ ПТО 
протягом 
року 

методисти 
НМЦ ПТО 

2. 
Підготовка та розміщення матеріалів на сайті 

НМЦ ПТО за напрямами методичної роботи 
постійно 

методисти 

НМЦ ПТО 

3. 
Висвітлення на сайті НМЦ ПТО заходів до 
відзначення пам’ятних дат 

постійно Левада Л.М. 

4. 

Консультативна допомога системним 

адміністраторам ЗП(ПТ)О у підключенні до 
Інтернет-платформ із метою якісного 
проведення Інтернет-заходів 

протягом 
року 

Маловічко Л.Ю. 

5. 

Сприяння створенню блогів, навчальних сайтів 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О як форми 
відстеження їх професійного педагогічного 

зростання в міжатестаційний період 

протягом 
року 

Методисти 
НМЦ ПТО 

6. 
Оновлення інформації щодо діяльності 

навчально-практичних центрів  
протягом 
року 

профільні методисти 

7. 
Оновлення інформації щодо впровадження 

елементів дуальної форми навчання  
протягом 
року 

Дмитренко Т.В. 

8. 
Оновлення інформації в розділі сайту «ЗНО-

2019»  
протягом 
року 

Короп Т.С. 

http://nmc-poltava.at.ua/
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9. 
Оновлення інформації в розділі сайту 

«Виховна робота» 
протягом 
року 

Левада Л.М. 

10. 
Оновлення інформації в розділі сайту 

«Охорона праці та безпека життєдіяльності» 
протягом 
року 

Пазич І.О. 

11. 
Наповнення блогу викладачів-філологів 

ЗП(ПТ)О «Живе слово» 
протягом 
року 

Короп Т.С. 

12. 
Створення і наповнення контентом сторінки 

«Проектна діяльність» 

протягом 

року 

методисти 

НМЦ ПТО 

Інформаційно-методичний вісник «Освітній простір» 
Режим доступу:  

http://nmc-poltava.at.ua/index/osvitnij_prostir/0-15 

1. 

Видання чергового номера інформаційно-
методичного вісника «Освітній простір»: 

– засідання редакційної колегії; 

– рубрикація матеріалів; 
– редагування, набір, коректура. 

щокварта- 

льно 

Чайка О.А., 
методисти 

НМЦ ПТО 

2. 
Стаття «Самоосвіта як основна форма 

підвищення педагогічної компетентності» 
березень  Булочнікова О.О. 

3. 
Стаття «Професійна компетентність майстра 
виробничого навчання як важлива складова 

ефективності освітнього процесу у ЗП(ПТ)О»  

березень  Кононенко А.Ю. 

4. Стаття «Особливості формування екологічної 
компетентності в учнів ЗП(ПТ)О» 

червень  Маловічко Л.Ю. 

5. 

Стаття «Дуальна форма навчання: становлення 
в країнах ЄС та стан впровадження у заклади 

професійної (професійно-технічної) освіти 
області» 

червень Дмитренко Т.В. 

6. 

Стаття «Компетентнісна складова STEM-

освіти як фактор підготовки учнів до 
успішного працевлаштування» 

червень  Гриженко В.В. 

7. 

Стаття «Підвищення фахової майстерності 

педагогічних працівників засобами 

інноваційних технологій навчання» 

вересень  Ярина О.Ю. 

8. 
Стаття «Застосування навчальних кейсів у 

процесі формування ключових 
компетентностей учнів» 

вересень  Короп Т.С. 

9. 
Стаття «І. Котляревський — Коперник 

українського слова» (до 250 річного ювілею 
видатного письменника) 

вересень  Левада Л.М. 

Розробка, укладання методичних посібників, збірників 

1. 

Редагування методичного посібника «Аналіз і 
оцінка навчального заняття у ЗП(ПТ)О. 

Методичні рекомендації». Укладач:      
Мельник Т.М., методист Державного 
навчального закладу «Гадяцьке вище 

професійне аграрне училище» 

січень Короп Т.С. 

2. 

Редагування посібника «Територія творчості 
методиста». Укладач: Корчукова М.Ю., 

методист Регіонального центру професійно-
технічної освіти № 1 м. Кременчука 

січень  Короп Т.С. 

http://nmc-poltava.at.ua/index/osvitnij_prostir/0-15
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3. 

Укладання збірника методичних рекомендацій 
з питань розробки навчально-плануючої та 
звітної документації професійно-практичної 

підготовки в ЗП(ПТ)О 

лютий  Пазич І.О. 

4. 
Укладання збірки методичних розробок уроків 
та позакласних заходів правової тематики 

березень  Короп Т.С. 

5. 
Укладання збірника «На допомогу викладачам 

охорони праці ЗП(ПТ)О» 
квітень Пазич І.О. 

6. 

Укладання методичного збірника фрагментів 
уроків професійно-теоретичної та професійно-

практичної підготовки, під час яких 
застосовуються інтерактивні методи навчання 

квітень Кононенко А.Ю. 

7. 
Укладання збірки задач професійного 
спрямування з математики 

травень Булочнікова О.О. 

8. 

Укладання методичного збірника «Поєднання 
традиційних та інноваційних технологій при 
підготовці фахівців загальних професій у 

ЗП(ПТ)О» 

травень Бойко Н.В. 

9. 
Укладання навчального посібника 
«Виготовлення поясних виробів» 

жовтень Дмитренко Т.В. 

10. 

Укладання методичного посібника для 

викладачів ЗП(ПТ)О по проведенню бінарних 
уроків 

грудень Булочнікова О.О. 

 

ХІІІ. Участь у масових заходах всеукраїнського,  

міжнародного та регіонального рівнів 
 

№ 

з/п 

Участь у масових заходах всеукраїнського та 

регіонального рівня 

Дата 

проведення 
Учасники 

1. 
Полтавський обласний фестиваль 
театралізованого вертепного дійства «Різдвяна 
феєрія» 

січень 
педагогічні 
працівники,  
учні ЗП(ПТ)О 

2. 
Х Міжнародна виставка «Сучасні заклади 

освіти – 2019» 
березень 

ЗП(ПТ)О, 

НМЦ ПТО 

3. 
Міжрегіональна виставка-презентація 
«Полтавський абітурієнт – 2019» 

квітень, 

травень 

педагогічні 
працівники,  

учні ЗП(ПТ)О 

4. 

Покладання квітів до вічного вогню (День 
пам’яті та примирення, День Перемоги) 

травень 

педагогічні 
працівники,  

учні ЗП(ПТ)О, 
НМЦ ПТО 

5. 
Обласне свято народної творчості 
«Решетилівська весна» 

травень НМЦ ПТО 

6. Парад вишиванок до Дня міста Полтави вересень 

педагогічні 
працівники,  
учні ЗП(ПТ)О, 

НМЦ ПТО 

7. Обласне свято до Дня працівників освіти жовтень НМЦ ПТО 

8. 
ХІ Міжнародна виставка «Інноватика в 
сучасній освіті» 

жовтень 
ЗП(ПТ)О, 
НМЦ ПТО 

9. 

Конкурс перукарського мистецтва «Снігова 

королева ESTEL» 
 

листопад учні ЗП(ПТ)О 
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10. 
Профорієнтаційний захід «Веселка робітничих 
професій» 

згідно з 
графіком 

педагогічні 
працівники,  
учні ЗП(ПТ)О, 

НМЦ ПТО 

11. 
Хресна скорботна хода «Запалімо свічу» до 
Дня пам’яті жертв голодоморів 

листопад 
ЗП(ПТ)О, 
НМЦ ПТО 

 

ХІV. Фінансово-господарська діяльність, зміцнення матеріально-технічної 

бази НМЦ ПТО у Полтавській області  
 

Фінансово-господарська діяльність здійснюється виключно в межах 

фінансування з державного бюджету.  

Відповідно до договору оренди нерухомого майна від 20.01.2014 №6/14 -б НМЦ 

ПТО у Полтавській області розміщений у приміщенні ДНЗ «Електрорадіотехнічний 
ліцей м. Полтави» за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 22. Загальна 

орендована площа складає 146,5 м
2
. 

На 2019 рік заплановано: 

1. Складання бюджетної та фінансово-господарської звітності відповідно до 

графіку та згідно з вимогами чинного законодавства (місячна, щоквартальна, річна). 

2. Звіт про кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування у 

зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (щоквартально). 

3. Укладання договорів на придбання матеріальних цінностей, отриманих послуг 

та наданих послуг з господарської діяльності, актів на списання матеріальних 

цінностей (за потребою). 

4. Складання бюджетної пропозиції на 2020 рік (червень). 

5. Придбання офісних меблів у кабінети №№1,2,3 для оснащення зручних 

робочих місць співробітників НМЦ ПТО (лютий). 

6. Організаційні та господарські роботи щодо підготовки приміщень НМЦ ПТО 
до роботи в зимовий період (жовтень). 

7. Проведення інвентаризації основних засобів НМЦ ПТО (листопад-грудень). 

8. Забезпечення працівників НМЦ ПТО товарами канцелярського та 

господарського призначення (за потребою). 

 

 

 

 

 

Директор НМЦ ПТО 

у Полтавській області        О.А.Чайка 
 


