
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

НАКАЗ 
 

07.09.2017     м. Полтава         № 22 

 

Про організацію роботи  

обласних методичних секцій  

у 2017-2018 навчальному році 

 

 

 

Керуючись Положенням про навчально-методичний (науково-

методичний) центр (кабінет) професійно-технічної освіти, затвердженим 

наказом Міністерства освіти України від 27.06.2013 № 856, з метою оновлення 

змісту освіти, підвищення рівня організації та ефективності навчально-

виховного процесу, якості професійної освіти, рівня професійної 

компетентності педагогічних працівників професійно-технічних навчальних 

закладів області 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити перелік обласних методичних секцій на 2017-2018 

навчальний рік та призначити їх керівників (додаток).  

 

2. Керівникам обласних методичних секцій:  

до 15.09.2017 спланувати роботу на 2017-2018 навчальний рік; 

забезпечити якісний організаційно-методичний супровід роботи секцій. 

 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Директор       О.А.Чайка 

 

 

 

 



Додаток до наказу 

навчально-методичного центру  

професійно-технічної освіти  

у Полтавській області 

від 07.09.2017       № 22 

 

 

ПЕРЕЛІК 

обласних методичних секцій  

на 2017-2018 навчальний рік 

 

№ 

з/п 

Назва секції Керівник секції 

1. Секція заступників директорів з методичної роботи, 

методистів професійно-технічних навчальних 

закладів області 

Чайка О.А., 

Короп Т.С. 

2. Секція заступників директорів з навчально-виховної 

роботи професійно-технічних навчальних закладів 

області 

Левада Л.М. 

3. Секція резерву керівних кадрів професійно-

технічних навчальних закладів області 

Ярина О.Ю. 

4. Секція викладачів та майстрів виробничого навчання 

професій будівельного профілю та деревообробки  

Кононенко А.Ю. 

5. Секція викладачів та майстрів виробничого навчання 

слюсарних та верстатних професій  

Пазич І.О. 

6. Секція викладачів та майстрів виробничого навчання 

зварювальних професій  

Пазич І.О. 

7. Секція викладачів та майстрів виробничого навчання 

з професій електрорадіотехнічного профілю  

Пазич І.О. 

8. Секція викладачів та майстрів виробничого навчання 

з професій сільського та лісового господарства  

Коцюба О.А. 

9. Секція викладачів та майстрів виробничого навчання 

з професій автомобільного та залізничного 

транспорту  

Новак О.К. 

10. Секція викладачів та майстрів виробничого навчання 

з професій сфери торгівлі, громадського харчування 

та ресторанного сервісу  

Дмитренко Т.В. 

11. Секція викладачів та майстрів виробничого навчання 

з професій легкої промисловості та професій сфери 

послуг  

Дмитренко Т.В. 

12. Секція викладачів предметів «Інформатика» та 

«Інформаційні технології»  

Бойко Н.В. 

13. Секція викладачів предмета «Охорона праці»  Пазич І.О. 

14. Секція викладачів української мови та літератури  Короп Т.С. 



15. Секція викладачів іноземної мови та зарубіжної 

літератури  

Короп Т.С. 

16. Секція викладачів історії та суспільних дисциплін  Короп Т.С. 

17. Секція викладачів хімії і біології  Булочнікова О.О. 

18. Секція викладачів фізики і математики  Булочнікова О.О. 

19. Секція викладачів предмета «Захист Вітчизни»  Левада Л.М. 

20. Секція бібліотекарів Маловічко Л.Ю. 

 

 

 

 

 

Директор       О.А.Чайка 

 
 


