
 
 

№ 

з/п 
Зміст, тематика заходів 

 

Дата, місце 

проведення 

Відповідальні 

1. Участь в організації та проведенні заходів міжнародного,  

всеукраїнського рівнів 

1. 
Щомісячна Інтернет-нарада 

директорів НМЦ ПТО 

Згідно з планом 

МОН України 
І. Закапко 

2. 

Підготовка до участі в Одинадцятій 

міжнародній виставці „Сучасні 

заклади освіти” та виставці освіти за 

кордоном „World Edu” 

Протягом місяця 

В.Гриженко, 

методисти  

 

2. Організація та проведення заходів обласного рівня 

1. 

Круглий стіл щодо діяльності 

навчально-практичних центрів 

(спільно з Департаментом освіти і 

науки Полтавської ОДА) 

 

II декада січня 

Департамент 

освіти і науки  

І. Закапко, 

В.Гриженко, 

методисти  

2. 

Профорієнтаційний тренінг 

„Рекламно-інформаційна діяльність 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти у соціальних 

мережах. Анатомія Instagram” 

14.01.2020 

ДНЗ 

„Полтавський 

центр професійно-

технічної освіти 

державної служби 

зайнятості” 

Л. Левада 

3. 

Семінар для відповідальних осіб за 

організацію інклюзивного навчання у 

ЗП(ПТ)О. 

15.01.2020 

(перенесено з 

грудня) 

Зала засідань 

ДОН 

Л. Левада 

4. 
Формування пропозицій щодо 

розроблення СП(ПТ)О у 2020 році 
До 15.01.2020 Н.Бойко 



5. 

Вебінар «Естафета новітніх 

педагогічних ідей (з досвіду роботи 

працівників ЗП(ПТ)О)» 

16.01.2020 
І. Закапко, 

методисти  

6. 

Засідання робочої групи з питань 

розробки завдань та обговорення 

умов проведення інтелектуального 

квесту серед учнів „Безпека-BEST” 

21.01.2020 

НМЦ ПТО 

у Полтавській 

області 

І. Пазич 

7. 

Заняття Школи методиста-початківця 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти на тему 

„Методичний супровід підготовки 

педагогічних працівників до чергової 

атестації. Створення портфоліо 

педагога” 

 

28.01.2020 

ВПУ №7  

м. Кременчука Т. Короп 

8. 

Літературна світлиця до дня пам’яті 

видатного земляка, прозаїка Панаса 

Мирного (100 років з дня смерті) 

29.01.2020 

Полтавська 

обласна 

універсальна 

наукова 

бібліотека імені 

І.П. Котляревсь-

кого 

Л. Левада 

9. 

Інформаційно-методична година для 

адміністрації та методистів ЗП(ПТ)О 

(в онлайн-режимі) III декада січня 

І. Закапко, 

В. Гриженко, 

методисти  

10. 

Тренінг для педагогічних 

працівників будівельного напряму 

„Використання можливостей 

сучасних відеоредакторів для 

створення відеороліків професійного 

призначення” 

ІІІ декада січня А.Кононенко 

3. Співпраця з організаціями, установами освіти 

1. 

Заключення угоди про співпрацю з 

Полтавською державною  аграрною 

академією 

 

ІІ декада січня І.Закапко 

2. 

Узагальнення інформації для 

Департаменту освіти і науки щодо 

виконання заходів Програми 

зайнятості населення Полтавської 

області на 2018-2020 роки за ІV 

квартал 2019 року 

16.01.2020 Л. Левада 



4. Організація та проведення заходів змагальницького характеру  

1. 

Подання на затвердження в юстиції 

„Положення про проведення І та ІІ 

етапів обласного огляду-конкурсу  

електронних засобів навчання 

професійної спрямованості 

„Мультимедійний простір 

профільної освіти”  

Протягом  

місяця 
Н. Бойко 

2. 

Підготовка до проведення І та ІІ 

етапів конкурсів фахової 

майстерності серед здобувачів 

професійної освіти 

 

Протягом  

місяця 

В.Гриженко, 

методисти  

5.Проєктна, дослідницько-експерементальна робота 

1. 

Методичний супровід реалізації 

обласного творчого проєкту 

„Охорона праці в моїй професії”  
До 10. 01.2020 І. Пазич 

2. 

Вивчення можливостей щодо 

організації проєктної діяльності 

Всеукраїнського рівня на тему 

„Системний підхід до створення 

електронних засобів навчального 

призначення педагогічними 

працівниками закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

області” 

 

До 20.01.2020 Н. Бойко 

3. 

Розробка плану реалізації 

експерименту регіонального рівня на 

тему „Використання дистанційної 

системи навчання MOODLE в 

педагогічній діяльності, як засіб 

комп’ютерного супроводу 

професійної підготовки 

кваліфікованих робітників у системі 

професійної (професійно-технічної) 

освіти” 

 

Протягом 

місяця 
Н. Бойко 

4. 

Узагальнення матеріалів обласного 

проєкту „Професійна компетентність 

педагогів і сучасні виробничі 

технології” 

 

Протягом місяця Т. Дмитренко 



6. Вивчення стану справ та надання методичної допомоги ЗП(ПТ)О області 

1. 

Опрацювання матеріалів 

педагогічного досвіду майстра 

виробничого навчання ДНЗ 

„Полтавський центр професійно-

технічної освіти” Л.Сакало 

 

 

Протягом місяця А. Кононенко 

2. 

Надання методичної допомоги 

ЗП(ПТ)О 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 

Протягом місяця Н. Бойко 

3. 

Методичні рекомендації щодо 

проведення ДПА-2020 у закладах 

професійної (професійно-технічної) 

освіти 

Протягом місяця 
Т. Короп, 

О. Булочнікова 

7. Організація та проведення курсової перепідготовки педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О області 

1. 

Збір інформації про педпрацівників 

ЗП(ПТ)О області, які будуть 

проходити підвищення кваліфікації 

на базі ПОІППО у 2020 році  

До 10.01.2020 О. Ярина 

2. 

Підготувати та направити 

розпорядження на курсову 

підготовку на базі ПОІППО на січень 

місяць 

 

До 10.01.2020 
О. Ярина 

3. 

Моніторинг курсового підвищення 

кваліфікації та стажування 

педпрацівників ЗП(ПТ)О області за ІІ 

півріччя 2019 року 

 

До 11.01.2020 
О. Ярина 

4. 

Організація курсової перепідготовки 

для груп викладачів спеціальних 

дисциплін та майстрів в/н із 

запрошенням лекторів з БІНПО на 

базі ВПГБУ (2 групи) (наказ, 

поіменні списки, розпорядження) – 

65 осіб 

 

 

13.01.2020-

17.01.2020 О. Ярина 

5. 

Організація курсової перепідготовки 

для заступників директорів з 

навчально-виробничої роботи, 

методистів ЗП(ПТ)О (І етап 

навчання) на базі ЦІПО м. Київ  

13.01.2020-

17.01.2020 
О. Ярина 



6. 

Збір інформації про організацію 

стажування майстрів в/н ЗП(ПТ)О, 

відповідно до наказу МОН України   

 

До 20.01.2020 О. Ярина 

7. 

Підготувати та направити 

розпорядження на курсову 

підготовку на базі ПОІППО на лютий 

місяць  

 

До 24.01.2020 
О. Ярина 

 

8. 

Провести зовнішній моніторинг 

якості курсів підвищення 

кваліфікації, які були проведені у 

2019 році БІНПО 

 

До 30.01.2020 
О. Ярина 

9. 

Здійснювати загальну координацію, 

облік та контроль за проходження 

курсової перепідготовки 

педпрацівниками ЗП(ПТ)О області 

на базі ПОІППО, ЦІПО, БІНПО 

 

 

Постійно О. Ярина 

8. Інформаційно-видавнича діяльність 

1. 

Підготовка матеріалів до 

інформаційно-аналітичного збірника 

2019 

До 15. 01.2020 В.Гриженко, 

методисти 

 

2. 
Випуск інформаційно-методичного 

вісника „Освітній простір” №4, 2019 

До 28.01.2020 
Н.Кругліковська 

3. 
Створення профорієнтаційного 

порталу (початковий етап) 

Протягом місяця Н.Кругліковська 

Ю.Гріненко 

4. 

Розміщення інформаційних та 

методичних матеріалів на 

офіційному сайті НМЦ ПТО у 

Полтавській області 

 

Протягом місяця 
Ю.Гріненко 

5. 

Висвітлення заходів НМЦ ПТО та 

ЗП(ПТ)О у соціальній мережі 

«Фейсбук» 

 

Протягом місяця Ю.Гріненко 

 

 

 

Заступник директора  

з методичної роботи   В. Гриженко 

 


