
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

НАКАЗ 
 

06.09.2017     м. Полтава     № 21 

 

Про організацію роботи  

творчих (робочих) груп  

у 2017-2018 навчальному році 

 

З метою подальшого підвищення рівня професійної компетентності 

працівників професійно-технічних навчальних закладів області, покращення 

якості навчально-виробничого, навчального і виховного процесів, 

популяризації передового педагогічного досвіду, розвитку традиційних та 

пошуку інноваційних технологій навчання  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. У 2017-2018 навчальному році продовжити роботу творчих груп:  

з розробки, апробації та впровадження освітніх державних стандартів 

професійно-технічної  освіти з конкретних робітничих професій (керівник 

групи – методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Полтавській області Бойко Н.В.); 

з розробки електронних  засобів навчального призначення (керівник 

групи – методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Полтавській області Ярина О.Ю.). 

 

2. У 2017-2018 навчальному році створити робочі групи: 

з розробки та виконання плану заходів щодо реалізації Концепції 

вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної 

інтеграції України у складі  

Левада Л.М. – методист навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Полтавській області, керівник групи, 

Богдан Н.П. – заступник директора з виховної роботи Полтавського 

професійного ліцею, 

Долга В.В. – заступник директора з виховної роботи 

Електрорадіотехнічного ліцею м. Полтави, 

Гринь Ю.О. – заступник директора з виховної роботи Полтавського 

центру професійно-технічної освіти, 

Кондратенко І. І. – заступник директора з виховної роботи Полтавського 



вищого міжрегіонального професійного училища ім. Бірюзова С.С.,  

Коба Г.М. – заступник директора з виховної роботи професійно-

технічного училища №31 м. Полтава, 

Бондаренко В.М. – заступник директора з виховної роботи Гадяцького 

вищого професійного аграрного училища, 

Шелест Л.Я. – заступник директора з виховної роботи Решетилівського 

професійного аграрного ліцею ім. І.Г. Боровенського; 

 

з укладання збірника завдань з предмета «Охорона праці» у складі 

Пазич І.О. – методист навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Полтавській області, керівник групи, 

Гречка В.О. – інженер з охорони праці Міжрегіонального центру 

професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців, 

Рябко І.П. – викладач Полтавського професійного ліцею, 

Пінчук Г.Г. – викладач вищого професійного училища №7 м. Кременчук, 

Рикова З.О. – викладач Лубенського професійного ліцею, 

Мартинова О.В. – викладач Полтавського професійного ліцею сфери 

послуг, 

Скірська О.В. – викладач професійно-технічного училища №26 

м.Кременчук. 

 

3. З метою якісної підготовки та організованого проведення конкурсів 

професійної і фахової майстерності, олімпіад створити робочі групи під 

керівництвом методистів навчально-методичного центру професійно-технічної 

освіти у Полтавській області. Склад груп затвердити наказами про організацію 

та проведення заходів змагальницького характеру. 

 

4. Керівникам творчих (робочих) груп розробити плани роботи на 2017-

2018 навчальний рік до 15.09.2017. 

 

5. Інформацію про роботу творчих (робочих) груп висвітлювати в 

інформаційно-методичному віснику «Освітній простір» та на сайті навчально-

методичного центру професійно-технічної освіти у Полтавській області. 

 

6. Адміністраціям професійно-технічних навчальних закладів області 

сприяти ефективній роботі творчих груп, підтримувати та заохочувати їх 

учасників. 

 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор       О.А.Чайка 

 


