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Планування та організація роботи Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Миколаївській області здійснюється з 

метою організації і забезпечення змісту та форм навчально-методичної роботи у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, 

створення нового освітнього середовища, умов для здійснення неперервної освіти керівних та педагогічних кадрів, інформаційного 

забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, вивчення, 

узагальнення та набуття педагогічного і виробничого досвіду роботи 
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ВСТУП 
 

Єдина методична проблема, над реалізацією якої продовжує працювати НМЦ ПТО у Миколаївській області (далі – НМЦ ПТО) –

 «Продуктивна освітня діяльність через створення системи неперервної педагогічної освіти». Вибір проблемної теми визначено на основі 

діагностичних досліджень методистів НМЦ ПТО та методичних служб закладів професійної (професійно-технічної) освіти й з урахуванням 

актуальності та практичного значення для підвищення рівня якості освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Її 

реалізація сприятиме росту творчого (продуктивного) потенціалу педагога та здобувача освіти, інтенсифікації неперервного освітнього процесу. 

Уся система методичної роботи НМЦ ПТО спрямована на вирішення проблемної теми «Продуктивна освітня діяльність через 

створення системи неперервної педагогічної освіти» та на реалізацію основних напрямів роботи: 

 Моніторинг змісту стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з професій, стану і розвитку професійної (професійно-

технічної) освіти, освітньої та професійно-кваліфікаційної структури педагогічних кадрів. 

 Удосконалення змісту комплектів навчально-методичної документації та приведення у відповідність до вимог стандартів професійної 

(професійно-технічної) освіти комплексно-методичного забезпечення предметів, професій. 

 Аналіз рівня педагогічної та фахової компетентності педагогічних працівників (в розрізі атестації). 

 Визначення якості професійної підготовки здобувачів професійної освіти. 

 Організація неперервного розвитку професійної компетентності педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти в системі 

післядипломної освіти (курсове підвищення кваліфікації, внутрішньо училищні та обласні форми роботи, самоосвітня діяльність). 

 Стажування педагогів з метою оволодіння новітніми виробничими і педагогічними технологіями. 

 Інформаційне забезпечення педагогічних кадрів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (випуск обласного інформаційно-

методичного журналу «Професіонал», розробка методичних рекомендацій, написання аналітичних матеріалів тощо). 

Щоденна практична реалізація зазначених напрямів науково-методичної роботи здійснюється через групові та індивідуальні 

форми роботи: 

▫ конференції, семінари, конкурси, олімпіади, обласні методичні секції, об’єднання, творчі/робочі групи, Школи молодого фахівця та  

педагогічних знань, консультативні пункти, майстер-класи з проблем, вирішення яких потребує методичного супроводу, тематичні та 

індивідуальні консультації тощо; 

▫ комплексне та тематичне вивчення стану освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної) освіти згідно з вимогами 

Закону України «Про професійно-технічну освіту», нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України; 

▫ педагогічні дослідження, які оптимально поєднують комплекс наукових і аналітичних методів, що забезпечує отримання різнобічних 

відомостей про розвиток колективу, особистості. 

Систематизація напрацьованого досвіду роботи дала змогу визначитись із необхідним змістом роботи, направленим на: 

- удосконалення професійної компетентності керівних та педагогічних кадрів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, у тому 

числі цифрової грамотності; 

- інформаційне забезпечення та здійснення організаційно-методичної допомоги у розвитку педагогічної творчості; 

- здійснення експериментальної, науково та навчально-дослідницької роботи; 

- визначення ефективності педагогічної діяльності; 

- моніторинг якості освіти; 
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- узагальнення, вивчення і поширення перспективного досвіду роботи; 

- удосконалення роботи із розробки та видання друкованих й електронних навчальних (науково)-методичних матеріалів. 

НМЦ ПТО організовується робота з підвищення кваліфікації педагогічних працівників та їх стажування. Для цього систематично 

відслідковується й аналізується якісний склад педагогічних працівників. Методистами НМЦ ПТО щорічно розробляється графік курсового 

підвищення та стажування педагогів і направляється в ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (в тому числі, для керівних кадрів 

ЗПО при Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти й педагогічних працівників професійного циклу при Білоцерківському 

інституті неперервної професійної освіти). Здійснюється консультативний супровід підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

загальноосвітнього циклу на базі Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Окрім системи післядипломної освіти велика увага приділяється інформаційному забезпеченню педагогічних працівників та необхідності 

створення рівних умов для доступу до інформації, адже інформаційне забезпечення – чинник підвищення ефективності навчання, забезпечення 

високого рівня підготовки кваліфікованих робітничих кадрів.  

В організації процесу інформування педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти області визначено 

низку шляхів: 

1. Випуск інформаційно-методичного журналу «Професіонал» (в тому числі електронний аналог друкованого видання) та методичного 

вісника. 

2. Розробка методичних рекомендацій, написання аналітичних матеріалів тощо. 

3. Моніторинги та моніторингові дослідження. 

4. Використання електронних засобів навчального призначення. 

5. Створення електронної бази методичних розробок інноваційних уроків із предметів професійно-теоретичної підготовки у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти; кращих методичних розробок та кращого перспективного досвіду педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти, що потребує, насамперед, виявлення, вивчення, узагальнення матеріалів, організації експериментальної 

перевірки й апробації виявлених ППД та інновацій, створення експериментальних майданчиків, опорних закладів професійної (професійно-

технічної) освіти, організації висхідного потоку матеріалів про ППД, інноваційну та експериментальну діяльність, підготовки статистичної й 

аналітичної інформації. 

6. Створення електронної бази даних різнорівневих тестів для контролю знань здобувачів освіти зі спеціальних дисциплін. 

7. Поповнення веб-сайту НМЦ ПТО у Миколаївській області інформаційними матеріалами. 

З метою своєчасного організованого та продуктивного процесу інформування педагогічних працівників закладів професійної (професійно-

технічної) освіти області та інших регіонів функціонує веб-сайт НМЦ ПТО у Миколаївській області (адреса веб-сайту: httр://metodcenter.at.ua). 

Із метою пошуку нових теоретичних і методологічних рішень у професійній підготовці та посилення уваги до методики викладання 

дисциплін загальноосвітнього і професійного циклів з використанням інформаційних технологій організовуються заходи щодо реалізації 

Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки, здійснюється організоване навчання педагогічних кадрів основам цифрової 

грамотності, проводяться з педагогічними працівниками тренінги, майстер-класи, курси підвищення кваліфікації викладачів та майстрів 

виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти в online режимі (при Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за очно-дистанційного формою).  

НМЦ ПТО організовуються заходи, спрямовані на удосконалення роботи веб-сайтів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 

сприяють осучасненню комплексно-методичного та дидактичного забезпечення предметів (професій), дають можливість для створення 

інформаційного банку даних кращого педагогічного досвіду педагогічних працівників. З цією ж метою НМЦ ПТО здійснюється робота щодо  
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вивчення рівня володіння педагогічними працівниками закладів професійної (професійно-технічної) освіти області інформаційно-комунікаційними 

технологіями, інтернет-застосунками тощо.  

Враховуючи, що компетентність педагогічного працівника ґрунтується на володінні ним сучасним науковим потенціалом, визначено 

першочергове завдання для педагогічних працівників  удосконалення навчально-методичного забезпечення та приведення у відповідність до 

вимог стандартів професійної (професійно-технічної) освіти навчально-матеріальної бази з професій по кількості сучасного обладнання, 

інструменту, комплексно-методичного забезпечення предмета, дидактичних засобів навчання та їх корегування з метою відпрацювання змісту 

програм навчальних предметів професійно-теоретичного циклу і лабораторно-практичних робіт; забезпечення відповідності плану роботи 

навчального кабінету потребам навчально-виробничого та виховного процесів, організація виробничої практики за новим робочим навчальним 

планом. 

Із цією метою НМЦ ПТО здійснюється робота щодо організації обласних конкурсів на кращі навчальні кабінети, лабораторії та навчальні 

майстерні, оскільки за період проведення конкурсів навчальні кабінети, лабораторії й майстерні поповнюються новими засобами навчання: 

стендами, планшетами, моделями, технологічною документацією, дидактичними матеріалами різнопланового характеру для учнів (тестами, 

творчими завданнями, технічною документацією щодо нових технологій навчання тощо), відеофільмами, сучасними робочими та контрольно-

вимірювальними інструментами і приладами, електронними засобами навчання тощо. 

НМЦ ПТО протягом кожного навчального року комплексно і тематично здійснює вивчення стану освітньої діяльності з підготовки 

кваліфікованих робітників, окремих напрямів освітнього процесу. З цією метою відвідуються уроки теоретичного і виробничого навчання, 

аналізується рівень навчальних досягнень здобувачів освіти як за підсумками відвіданих уроків, так і за результатами ЗНО, державної 

кваліфікаційної атестації. Навчально-методична Рада НМЦ ПТО координує діяльність педагогічних колективів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти, здійснює систематичний аналіз освітнього процесу з метою оновлення змісту освіти з урахуванням динамічних змін у галузях 

економіки, техніки, технологіях. 

НМЦ ПТО планує свою роботу з урахуванням можливостей для реалізації плану заходів та завдань Програми розвитку освіти 

Миколаївської області на 2017-2021 роки, Закону України «Про освіту» (стаття 18. Освіта дорослих, стаття 75. Наукове і методичне забезпечення 

освіти), Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 672 

«Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників», Концепції розвитку педагогічної освіти, затвердженої наказом Міністерства 

освіти і науки України від 16.07.2018 № 776 «Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти», Концепції державної системи 

професійної орієнтації населення, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 № 469-р, та інших соціально значущих 

програм. 

Наукова та навчально-методична робота з педагогічними кадрами закладів професійної (професійно-технічної) освіти проводиться на 

основі врахування їх потреб та реального рівня професійної компетентності у відповідності до основних завдань методичної роботи. 

В умовах осучаснення професійної (професійно-технічної) освіти значно зростає роль щодо оновлення змісту освіти, інформаційного та 

методичного забезпечення освітнього процесу, впровадження нових технологій, форм і методів професійної підготовки здобувачів освіти, 

розповсюдження перспективного педагогічного та виробничого досвіду. Цільовий підхід до організації освітнього процесу відповідно до 

програмних цілей закладів професійної (професійно-технічної) освіти і визначив тематику проведення обласних заходів для керівних та 

педагогічних кадрів закладів професійної (професійно-технічної) освіти Миколаївської області. 

Продуктивність в роботі педагогічних працівників – показник якісної педагогічної діяльності. 
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№з/п Захід 
Дата 

проведення 

Місце 

проведення 

Орієнтовна 

кількість 

учасників 

Відповідальна 

особа 

І. Організаційно-управлінська діяльність 

1.1. Засідання навчально-методичної Ради 

1. 

1. Про здійснення науково-методичної діяльності в 

міжатестаційний період Белоусової Т. П., 

викладача ДНЗ «Миколаївське вище професійне 

училище технологій та дизайну», та Фоменка М. С., 

викладача Миколаївського професійного ліцею 

будівництва та сфери послуг, які атестуються на 

відповідність раніше присвоєному педагогічному 

званню «викладач-методист». 

2. Про проблеми методичного менеджменту та 

шляхи їх розв’язання у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти (Вознесенський 

професійний аграрний ліцей). 

3. Про тематику друкованих науково-, навчально-

методичних матеріалів. 

4. Інше 

Березень НМЦ ПТО 15 

Шаповалова Н. В., 

методисти 

відповідного профілю 
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2. 

1. Про проблеми методичного менеджменту та 

шляхи їх розв’язання у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти (Арбузинський 

професійний аграрний ліцей). 

2. Про результати апробації навчального посібника 

в структурно-логічних схемах з предмета 

«Технологія приготування страв» професії Кухар 

(проміжний етап апробації) 

(авт. Мотрунько В. В., викладач Кривоозеського 

професійного аграрного ліцею). 

3. Про тематику друкованих науково-, навчально-

методичних матеріалів. 

4. Інше 

Червень НМЦ ПТО 15 

Шаповалова Н. В., 

методисти 

відповідного профілю 

3. 

1. Про стан забезпечення якості професійної 

підготовки в закладах професійної (професійно-

технічної) освіти області: 

 Миколаївський професійний ліцей, Державний 

навчальний заклад «Южноукраїнський 

професійний ліцей» з професії Слюсар з ремонту 

колісних транспортних засобів; 

 Вище професійне училище суднобудування 

м. Миколаєва, Новоодеський професійний 

аграрний ліцей з професії Кухар; 

 Державний навчальний заклад «Баштанський 

професійний ліцей» з професій будівельного 

профілю. 

2. Про стан забезпечення, доступності та 

використання ІКТ у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти області, рівня 

цифрової грамотності педагогічних працівників. 

3. Про тематику друкованих науково-, навчально-

методичних матеріалів. 

4. Інше 

Вересень НМЦ ПТО 15 

Шаповалова Н. В., 

методисти 

відповідного профілю 
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4. 

1. Про стан організації житлово-побутових умов та 

задоволення освітніх потреб здобувачів освіти в 

гуртожитку (за результатами обласного конкурсу 

гуртожитків закладів професійної (професійно-

технічної) освіти «Краща організація житлово-

побутових умов та задоволення освітніх потреб 

здобувачів освіти в гуртожитку»). 

2. Про виконання рішень навчально-методичної 

Ради, ухвалених протягом 2021 року. 

3. Про розгляд та затвердження звіту про роботу 

НМЦ ПТО у Миколаївській області за 2021 рік, 

схвалення структури та змістовного наповнення 

інформаційно-аналітичних матеріалів щодо 

результатів діяльності закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти регіону за 2021 рік. 

4. Про розгляд та затвердження плану роботи НМЦ 

ПТО у Миколаївській області на 2022 рік. 

5. Про розгляд та затвердження плану спільної 

діяльності НМЦ ПТО у Миколаївській області та 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

на 2022 рік. 

6. Про тематику друкованих науково-, навчально-

методичних матеріалів. 

7. Інше 

Грудень НМЦ ПТО 15 

Шаповалова Н. В., 

методисти 

відповідного профілю 

1.2. Закріплення методистів НМЦ ПТО  
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1. 

З метою надання постійної методичної допомоги та 

коригування освітнього процесу закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти у 

2021 році закріпити методистів: 
 

Шаповалова Н. В.: 

ВПУ № 21 м. Миколаєва, Миколаївський ПЛ Б та СП,  

Казанківський ПАЛ; 

Дячковська Л. К.: 

ДНЗ «Южноукраїнський ПЛ», 

Миколаївський ППЛ, Новоодеський ПАЛ, 

Березнегуватський ПЛ, Кривоозерський ПАЛ; 

Куликова Т. О.: 

ДНЗ «Баштанський ПЛ», Миколаївський ПЛ, 

Снігурівський ПЛ, НЦ № 83, ЗП(ПТ)О І атестаційного 

рівня; 

Лагутіна В. В.: 
ДНЗ «Миколаївське ВПУ технологій та дизайну», 

Вознесенський ПАЛ, ПТУ № 42, відділення 

Надбузького ПАЛ; 

Матвійчук К. О.: 

Надбузький ПАЛ, Маринівський ПАЛ, філія 

Маринівського ПАЛ, Єланецький ПАЛ; 

Савчук І. В.: 

ПТУ № 17, Вознесенський ПЛ, 

Миколаївський ПЛТ та РС, Арбузинський ПАЛ; 

Ромашевська Г. А.: 

ВПУС м. Миколаєва, 

Миколаївський ПСЛ, Миколаївський ПМЛ, 

ДНЗ «Первомайський ППЛ», філія Надбузького ПАЛ 

   Методисти 
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1.3. Співпраця з освітніми закладами, науковими установами, 

громадськими організаціями та об’єднаннями роботодавців, засобами масової інформації 

1. 

Співпраця з Миколаївською обласною організацією 

роботодавців «Промисловці та підприємці 

Миколаївщини» щодо участі у розробці стандартів 

професійної (професійно-технічної) освіти, 

проведенні обласних заходів 

Протягом 

року 

НМЦ ПТО, 

ЗП(ПТ)О області 
 

Шаповалова Н. В., 

методисти 

2. 

Співпраця з НМЦ ПТО у Херсонській області, НМК 

ПТО у Івано-Франківській області та педагогічними 

працівниками закладів професійної (професійно-

технічної) освіти Херсонської, Івано-Франківської 

областей, які здійснюють підготовку 

кваліфікованих робітників з професій Лаборант 

хіміко-бактеріологічного аналізу, Продавець 

продовольчих товарів, Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних, в частині апробації 

електронних навчальних посібників, зазначених в 

підпунктах 1-3 пункту 7.7 розділу VІІ плану роботи 

НМЦ ПТО на 2021 рік.  

Мета: незалежна оцінка змісту електронного 

контенту, спрямованого на забезпечення навчально-

методичного супроводу проведення уроків 

предметів професійно-теоретичної підготовки 

зазначених професій; обмін досвідом щодо 

розробки електронних освітніх ресурсів як елемента 

удосконалення КМЗ освітнього процесу 

Протягом 

року 

НМЦ ПТО у 

Херсонській 

області, 

НМК ПТО в Івано-

Франківській 

області, 

ЗП(ПТ)О  

Херсонської та 

Івано-

Франківської 

областей 

Відповідно 

до наданих 

заявок 

Савчук І. В. 

3. 
Співпраця з об’єднаннями роботодавців, 

Миколаївським обласним центром зайнятості 

Протягом 

року 

НМЦ ПТО, 

ЗП(ПТ)О області 
 

Шаповалова Н. В., 

методисти  
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4. 

Співпраця з Науковою установою «Інститут 

професійно-технічної освіти» НАПН України, 

Білоцерківським інститутом неперервної 

професійної освіти Державного вищого 

навчального закладу «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України 

Протягом 

року 

НМЦ ПТО, 

ЗП(ПТ)О області 
 

Шаповалова Н. В., 

методисти 

5. 

Співпраця з Міжнародною організацією з міграції, 

Миколаївським міським центром соціальної служби 

для сім’ї, дітей та молоді, відділенням медичної 

допомоги підліткам та молоді «Клініка, дружня до 

молоді» міської дитячої поліклініки № 4, обласним 

благодійним фондом «Доброта і довіра», 

громадською організацією «Миколаївська обласна 

організація товариства сприяння обороні України», 

Всеукраїнською громадською організацією 

«Ініціатива заради життя», Миколаївською 

обласною бібліотекою для юнацтва, Головним 

управлінням національної поліції в Миколаївській 

області, Головним управлінням Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській 

області 

Протягом 

року 

НМЦ ПТО, 

ЗП(ПТ)О області 
 

Шаповалова Н. В., 

методисти 
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6. 

Співпраця з Миколаївським обласним інститутом 

післядипломної педагогічної освіти, науково-

методичним центром управління освіти 

Миколаївської міської ради, Херсонським 

регіональним центром оцінювання якості освіти, 

Миколаївським національним аграрним 

університетом, Чорноморським національним 

університетом імені Петра Могили, Національним 

університетом кораблебудування імені адмірала 

Макарова, Миколаївським Національним 

університетом імені В. О. Сухомлинського, 

ВП «Миколаївська філія Київського національного 

університету культури і мистецтв», Миколаївським 

інститутом права Національного університету 

«Одеська юридична академія», Українським 

науково-методичним центром практичної 

психології і соціальної роботи Національної 

академії педагогічних наук 

Протягом 

року 

НМЦ ПТО, 

ЗП(ПТ)О області 
 

Шаповалова Н. В., 

методисти 

1.4. Реалізація проєкту «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України» 

1. 

Участь у Всеукраїнських заходах (тематичні 

семінари, наради, навчання тощо) щодо реалізації  

проєкту «EU4Skills: Кращі навички для сучасної 

України» 

Протягом 

року 

НМЦ ПТО, 

ЗП(ПТ)О області 
До 100 осіб 

Шаповалова Н. В., 

методисти 
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2. 

Організаційно-методичний супровід проведення 

обласних заходів (в offline та оnline форматі) з 

реалізації напрямку підвищення рівня цифрових 

компетентностей керівних та педагогічних кадрів 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 

зокрема: 

 організація освітнього процесу з 

використанням онлайн-інструментів Microsoft 

(формат MS Teams), робота в онлайновому 

середовищі за допомогою застосунку Zoom та у 

хмарному сервісі Google; 

 застосування технологій змішаного і 

дистанційного навчання при підготовці 

кваліфікованих робітників, самоорганізація та 

самоосвіта дорослих 

Протягом 

року 

НМЦ ПТО, 

ЗП(ПТ)О області 
До 100 осіб 

Шаповалова Н. В., 

методисти 

3. 

Організаційно-методичний супровід участі закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти області в 

заходах з реалізації напрямів та завдань, визначених 

проєктом «EU4Skills: Кращі навички для сучасної 

України»  

Протягом 

року 

НМЦ ПТО, 

ЗП(ПТ)О області 
До 100 осіб 

Шаповалова Н. В., 

методисти 

ІІ. Розроблення, апробація та впровадження стандартів професійної (професійно-технічної) освіти 

1. 

Участь у роботі обласних та всеукраїнських 

творчих/робочих груп щодо розробки проєктів 

стандартів професійної (професійно-технічної) 

освіти з робітничих професій 

Протягом 

року 
ЗП(ПТ)О області  

Шаповалова Н. В., 

методисти 

відповідного профілю 
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2. 

Участь у забезпеченні організаційно-методичного 

супроводу впровадження стандартів професійної 

(професійно-технічної) освіти з робітничих 

професій у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти області 

Протягом 

року 
ЗП(ПТ)О області  

Шаповалова Н. В., 

методисти 

відповідного профілю 

ІІІ. Робота з керівними кадрами та педагогічними працівниками 

3.1. Комплексне та тематичне вивчення 

1.  
День контролингу в закладі професійної 

(професійно-технічної) освіти 

Протягом 

року 

За окремим 

графіком 
 

Шаповалова Н. В., 

методисти 

відповідного профілю 

3.2. Колегія департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації 

1. 

Про пріоритетні напрямки і завдання щодо 

підготовки робітничих кадрів для економіки 

Миколаївської області 

Грудень   
Шаповалова Н. В., 

методисти 

3.3. Всеукраїнські вебінари 
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1. 

Організація державної (поетапної) кваліфікаційної 

атестації відповідно до вимог стандартів 

професійної (професійно-технічної) освіти з 

професій будівельної галузі 

ІІІ декада 

червня 
 

Педагогічні 

працівники 

ЗП(ПТ)О І, ІІ, 

ІІІ атестаційних 

рівнів, 

НМЦ ПТО, 

НУ «Інститут 

професійно-

технічної освіти» 
НАПН України 

(за згодою) 

Куликова Т. О. 

3.4. Обласні педагогічні читання 

1.  
«Естафета педагогічних знахідок» 

(в оnline режимі) 
Лютий Online режим 100 Шаповалова Н. В. 

3.5. Обласні семінари 

1.  

Семінар заступників директорів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти області з 

навчально-методичної роботи, методистів 

«Сучасні моделі підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників. Проєктування 

індивідуальної траєкторії розвитку педагога» 

Березень 

Online режим 

(або ДНЗ 

«Миколаївське 

вище професійне 

училище 

технологій та 

дизайну») 

35 Дячковська Л. К. 

2.  

Семінар заступників директорів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти області з 

навчально-виробничої роботи «Управління 

освітньою діяльністю закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти – запорука 

продуктивних змін» 

Березень 

Online режим (або 

Вище професійне 

училище № 21 

м. Миколаєва) 

28 Шаповалова Н. В. 
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3.  

Семінар заступників директорів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти області з 

навчально-виховної роботи «Організація роботи з 

превентивного виховання в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти. Сучасні підходи до 

вирішення проблем» 

Квітень 

Online режим (або 

Миколаївський 

професійний 

промисловий 

ліцей) 

30 Ромашевська Г. А. 

4.  

Семінар практичних психологів та соціальних 

педагогів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти області «Роль психологічної 

служби закладів професійної (професійно-

технічної) освіти у вирішенні проблем підліткової 

сексуальності» 

Квітень 

Online режим 

(або Надбузький 

професійний 

аграрний ліцей) 

30 Матвійчук К. О. 

5.  

Семінар заступників директорів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти області з 

навчально-виробничої роботи «Моніторинг як 

складова управління якістю освіти» 

Жовтень 

Online режим (або 

Вище професійне 

училище № 21 

м. Миколаєва) 

28 Шаповалова Н. В. 

6.  

Семінар заступників директорів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти області з 

навчально-методичної роботи, методистів 

«Моніторингова діяльність як інструмент 

управління якістю освіти. Проєктування 

пріоритетних напрямків в організації методичної 

роботи» 

Жовтень 

Online режим 

(або Вище 

професійне 

училище № 21 

м. Миколаєва) 

35 Дячковська Л. К. 
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7.  

Семінар практичних психологів та соціальних 

педагогів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти області «Формування та розвиток 

життєвих навичок стресостійкості у здобувачів 

професійної (професійно-технічної) освіти» 

Жовтень 

Online режим (або 

Миколаївський 

професійний 

машинобудівний 

ліцей) 

30 Матвійчук К. О. 

8.  

Семінар старших майстрів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти області «Формування 

освітнього середовища з професійно-практичної 

підготовки у закладі професійної (професійно-

технічної) освіти за викликами сьогодення» 

Жовтень Online режим 30 Куликова Т. О. 

9.  

Семінар заступників директорів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти області з 

навчально-виховної роботи «Нові вимоги до 

компетентностей заступника директора закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти з 

навчально-виховної роботи. Організація самоосвіти 

як шлях до підвищення  професіоналізму» 

Листопад 

Online режим (або 

Вище професійне 

училище 

суднобудування 

м. Миколаєва) 

30 Ромашевська Г. А. 

3.6. Обласні методичні секції, методичні об’єднання 

1.  

Засідання методичної секції викладачів предмета 

«Захист України» закладів професійної (професійно-

технічної) освіти області  

«Особливості організації освітнього процесу з 

використанням технологій дистанційного та 

змішаного навчання» 

Лютий Online режим 30 Шаповалова Н. В. 
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2.  

Засідання методичної секції викладачів предмета 

«Охорона праці» закладів професійної (професійно-

технічної) освіти області  

«Використання Інтернет-ресурсів у роботі викладача» 

Лютий Online режим 30 Шаповалова Н. В. 

3.  

Засідання методичної секції викладачів та майстрів 

виробничого навчання з професій Перукар (перукар-

модельєр), Візажист; Манікюрник, Педикюрник, 

Фотограф (фотороботи) закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти області  

«Якість професійної освіти та виклики впровадження 

компетентнісного підходу» 

Лютий 

Online режим 

(або ДНЗ 

«Миколаївське 

вище професійне 

училище технологій 

та дизайну») 

20 Лагутіна В. В. 

4.  

Засідання методичного об’єднання викладачів та 

майстрів виробничого навчання з професій механічної 

обробки металу та професії Слюсар з ремонту 

колісних транспортних засобів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти області 

«Компетентнісний підхід до проведення уроків 

професійної підготовки як умова якісної підготовки 

сучасного конкурентоспроможного фахівця» 

Лютий 

Online режим (або 

Миколаївський 

професійний ліцей) 

20 Ромашевська Г. А. 

5.  

Засідання методичного об’єднання викладачів та 

майстрів виробничого навчання 

сільськогосподарського профілю закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти області  

«Комплексний підхід до формування професійної 

компетентності і мобільності майбутніх фахівців 

сільськогосподарського профілю» 

Березень 

Online режим 

(або Новоодеський 

професійний 

аграрний ліцей) 

55 Лагутіна В. В. 
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6.  

Засідання методичної секції викладачів та майстрів 

виробничого навчання професій громадського 

харчування та ресторанного сервісу закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти області 

«Упровадження стандартів професійної (професійно-

технічної) освіти: питання й відповіді» 

Квітень 

Online режим (або 

Миколаївський 

професійний 

промисловий ліцей) 

25 Матвійчук К. О. 

7.  

Засідання методичної секції викладачів та майстрів 

виробничого навчання будівельних професій закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти області 

«Формування освітнього середовища  професійної 

підготовки будівельників у закладі професійної 

(професійно-технічної) освіти за викликами 

сьогодення» 

Травень 

Online режим 

(або Миколаївський 

професійний ліцей) 

20 Куликова Т. О. 

8.  

Засідання обласної методичної секції педагогічних 

працівників з підготовки кваліфікованих робітників на 

виробництві  

«Організація освітнього процесу в закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти 

І атестаційного рівня  у зоні особливих викликів» 

Травень Online режим 20 Куликова Т. О. 

9.  

Засідання обласної методичної секції викладачів та 

майстрів виробничого навчання закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти області, що здійснюють 

підготовку робітничих кадрів з професій 

бухгалтерського профілю,  

«Розвиток інформаційної культури педагогічних 

працівників закладів професійної (професійно-

технічної) освіти» 

Травень Online режим 12 Шаповалова Н. В. 
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10.  

Засідання методичної секції педагогічних працівників 

з професій Водій авто-, мототранспортних засобів 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

області  

«Фактори розвитку професійної компетентності 

педагогічних працівників. Концепція безпеки руху» 

Травень 

Online режим 

(або Миколаївська 

зразкова 

автомобільна школа 

ТСО України) 

60 Лагутіна В. В. 

11.  

Засідання методичного об’єднання викладачів та 

майстрів виробничого навчання з професій сфери 

торгівлі та професії Лаборант хіміко-бактеріологічного 

аналізу закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти області  

«Проєктування траєкторії власного професійного 

розвитку – необхідна складова в системі якісної 

організації освітнього процесу в умовах інтеграції 

форматів навчання» 

Травень 

Online режим 

(або Вознесенський 

професійний ліцей) 

15 Савчук І. В. 

12.  

Засідання методичної секції викладачів хімії, біології і 

екології закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти області  

«Шляхи запровадження екологічного виховання як 

одного із способів виховання свідомості, 

відповідальності, соціальної адаптації. Методика 

використання технологій вітагенного навчання при 

викладанні хімії, біології ї екології» 

Вересень Online режим 25 Дячковська Л. К. 

13.  

Засідання методичної секції викладачів української 

мови і літератури закладів професійної (професійно-

технічної) освіти області  

«Компетентнісно-діяльнісний підхід до уроків 

української мови і літератури» 

Вересень 

Миколаївський 

професійний ліцей 

будівництва та 

сфери послуг  

23 Шаповалова Н. В. 
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14.  

Засідання методичної секції викладачів та майстрів 

виробничого навчання закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти області, що здійснюють 

підготовку робітничих кадрів з професій, пов’язаних з 

наданням послуг в офісі,  

«Упровадження сучасного дидактичного 

інструментарію в освітній процес»  

Вересень  

ДНЗ «Миколаївське 

вище професійне 

училище технологій 

та дизайну» 

20 Шаповалова Н. В. 

15.  

Засідання методичної секції викладачів фізики і 

астрономії закладів професійної (професійно-

технічної) освіти області  

«Створення умов для формування життєвих та 

фахових компетентностей XXІ століття. Методика 

використання технологій вітагенного навчання при 

викладанні фізики і астрономії» 

Жовтень Оnline режим 25 Дячковська Л. К. 

16.  

Засідання методичної секції викладачів зарубіжної 

літератури закладів професійної (професійно-

технічної) освіти області  

«Реалізація міжпредметних зв’язків на уроках 

зарубіжної літератури як дидактична умова 

підвищення ефективності освітнього процесу»  

Жовтень 

Вище професійне 

училище 

суднобудування 

м. Миколаєва 

23 Шаповалова Н. В. 

17.  

Засідання обласної методичної секції викладачів 

математики закладів професійної (професійно-

технічної) освіти області 

«Оновлення методики викладання математики з 

використанням нових інноваційних технологій. Вплив 

інформаційних технологій на результативність 

вивчення математики. Методика використання 

технологій вітагенного навчання при викладанні 

математики» 

Жовтень Оnline режим 25 Дячковська Л. К. 
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18.  

Засідання методичної секції викладачів та майстрів 

виробничого навчання з професій легкої 

промисловості закладів професійної (професійно-

технічної) освіти області  

«Комплексний підхід до формування професійної 

компетентності і мобільності майбутніх фахівців 

легкої промисловості» 

Жовтень 

Вознесенський 

професійний 

аграрний ліцей 

20 Лагутіна В. В. 

19.  

Засідання методичної секції викладачів історії закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти області 

«Використання краєзнавчого матеріалу на уроках 

історії»  

Жовтень 

Миколаївський 

професійний 

промисловий ліцей 

23 Шаповалова Н. В. 

20.  

Засідання методичної секції викладачів іноземної мови 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

області «Інноваційні підходи до формування 

граматичних навичок при вивченні іноземної мови» 

Жовтень 
Миколаївський 

професійний ліцей 
23 Шаповалова Н. В. 

21.  

Засідання методичної секції викладачів предметів 

«Інформатика» та «Інформаційні технології» закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти області 

«Інформаційна гігієна як складова успішності 

сучасного педагога» 

03 листопада 

Вище професійне 

училище № 21 

м. Миколаєва 

25 Шаповалова Н. В. 

22.  

Засідання методичної секції викладачів та майстрів 

виробничого навчання з професій медичного та 

соціального обслуговування (Соціальний робітник, 

Нянька, Молодша медична сестра з догляду за 

хворими, Гувернер, Покоївка) закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти області «Робота над 

розробленням електронного комплексно-методичного 

забезпечення як засіб удосконалення цифрової 

компетентності педагогічних працівників» 

Листопад 

Надбузький 

професійний 

аграрний ліцей 

10 Матвійчук К.О. 
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23.  

Засідання методичної секції голів методичних комісій 

з професій сільськогосподарського, швейного 

профілів та сфери послуг закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти області «Формування 

готовності педагога до професійного 

самовдосконалення як умова підвищення професійної 

компетентності» 

Листопад 

Єланецький 

професійний 

аграрний ліцей 

55 Лагутіна В. В. 

24.  

Засідання методичної секції викладачів та майстрів 

виробничого навчання професій зварювального 

напрямку закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти області «Формування професійної 

компетентності майбутніх кваліфікованих робітників 

шляхом вдосконалення форм та методів навчання» 

Листопад 

Державний 

навчальний заклад 

«Южноукраїнський 

професійний ліцей» 

20 Ромашевська Г. А. 

25.  

Засідання методичного об’єднання голів методичних 

комісій класних керівників та вихователів гуртожитку 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

області «Сутність і зміст виховної роботи в епоху 

інформаційного суспільства» 

Листопад 

Вище професійне 

училище 

суднобудування 

м. Миколаєва 

30 Ромашевська Г. А. 

26.  

Засідання методичної секції бібліотекарів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти області 

«Новий функціонал бібліотеки закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти»  

Листопад 

Миколаївська 

обласна бібліотека 

для юнацтва 

30 Шаповалова Н. В. 

27.  

Засідання методичної секції викладачів та майстрів 

виробничого навчання з електротехнічних професій 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

області «Формування енергоефективної 

компетентності учнів у ході освітньої діяльності» 

Листопад 

Вознесенський  

професійний 

аграрний ліцей 

22 Шаповалова Н. В. 
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3.7. Школи молодого фахівця, педагогічних знань  

1. 

Школа молодого фахівця (для новопризначених 

заступників директорів з навчально-виробничої, 

навчально-методичної роботи та методистів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти області) 

Червень, 

листопад 
  

Дячковська Л. К., 

Лагутіна В. В. 

2. 

Школа педагогічних знань (з досвіду роботи 

педагогічних працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти області) 

(в тому числі в online режимі) 

За 

потребою 

НМЦ ПТО, 

ЗП(ПТ)О області 
 

Шаповалова Н. В., 

Василін В. В., 

методисти 

відповідного профілю 

3.8. «Круглі столи» 

1. 

У рамках обласних методичних заходів 

(тематика визначається при складанні програми роботи 

засідань заходів) 

Протягом 

року 

ЗП(ПТ)О області, 

НМЦ ПТО 
 

Шаповалова Н. В., 

методисти 

відповідного профілю 

3.9. Майстер-класи 

1. 

У рамках обласних методичних заходів (тематика 

визначається при складанні програми роботи 

засідань заходів) 

Протягом 

року 

ЗП(ПТ)О області, 

НМЦ ПТО 
 

Шаповалова Н. В., 

методисти 

відповідного профілю 

3.10 Творчі/робочі групи 

1.  

Робота обласних робочих груп з розроблення 

стандартів професійної (професійно-технічної) освіти 

з робітничих професій 

Протягом 

року 

ЗП(ПТ)О області, 

НМЦ ПТО 
 

Шаповалова Н. В., 

методисти 

відповідного профілю 
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2.  

Робота обласних робочих груп щодо впровадження 

стандартів професійної (професійно-технічної) освіти 

з робітничих професій  

Протягом 

року 

ЗП(ПТ)О області, 

НМЦ ПТО 
 

Шаповалова Н. В., 

методисти 

відповідного профілю 

3.  

Робота обласної творчої групи викладачів предмета 

«Зарубіжна література» з підготовки навчального 

посібника 

Протягом 

року 

ЗП(ПТ)О області, 

НМЦ ПТО 
 Шаповалова Н. В. 

4.  

Робота обласних творчих груп викладачів предметів 

природничо-математичного циклу з підготовки 

навчальних посібників з математики, хімії, біології 

Протягом 

року 

ЗП(ПТ)О області, 

НМЦ ПТО 
18 Дячковська Л. К. 

5.  

Робота обласної робочої групи щодо розроблення 

проєкту  освітньої програми стандарту професійної 

(професійно-технічної) освіти з професії «Бармен» 

Січень-лютий 
ЗП(ПТ)О області, 

НМЦ ПТО 
 Матвійчук К. О. 

3.11. Тренінги 

1. Тренінги для керівних кадрів та педагогічних працівників 

1.1. 

У рамках обласних методичних заходів (тематика 

визначається при складанні програми роботи 

засідань заходів) 

Протягом 

року 

ЗП(ПТ)О області, 

НМЦ ПТО 
 

Шаповалова Н. В., 

методисти 

відповідного профілю 

2. Тренінги для вихователів гуртожитків та голів методичних комісій класних керівників 
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2.1. 
У рамках обласних методичних заходів (тематика 

визначається при складанні програми заходів) 

Протягом 

року 

ЗП(ПТ)О області, 

НМЦ ПТО 
 

Шаповалова Н. В., 

методисти 

відповідного профілю 

3. Тренінги для практичних психологів та соціальних педагогів ЗП(ПТ)О 

3.1. 

У рамках обласних методичних заходів (тематика 

визначається при складанні програми заходів) за 

пропозиціями навчально-методичної лабораторії 

практичної психології, соціальної роботи та 

інклюзивного навчання МОІППО 

Протягом 

року 

ЗП(ПТ)О області, 

НМЦ ПТО 
 

Шаповалова Н. В., 

Матвійчук К. О. 

3.12. Конкурси професійної майстерності та огляди-конкурси 

1. 

Обласний конкурс гуртожитків закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти  

«Краща організація житлово-побутових умов та 

задоволення освітніх потреб здобувачів освіти в 

гуртожитку» 

Вересень-

листопад 
ЗП(ПТ)О області 

Відповідно 

до заявок 

ЗП(ПТ)О 

області 

Ромашевська Г. А. 

2. 

Обласні конкурси професійної майстерності серед 

майстрів виробничого навчання системи професійної 

(професійно-технічної) освіти з конкретних професій 

(за наказом Міністерства освіти і науки України) 

В терміни, 

визначені 

МОН України 

НМЦ ПТО 

Відповідно 

до заявок 

ЗП(ПТ)О 

області 

Методисти 

відповідного профілю 

3.13. Курсове підвищення кваліфікації методистів НМЦ ПТО, керівних та педагогічних кадрів ЗП(ПТ)О 

1. 

Керівних кадрів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти області на базі Центрального 

інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України 

За планом-

графіком 

УМО 

ЗП(ПТ)О області, 

НМЦ ПТО 
18 Куликова Т. О. 
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2. 

Педагогічних працівників професійного циклу при 

Білоцерківському інституті післядипломної 

професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України 

За планом-

графіком 

УМО 

ЗП(ПТ)О області, 

НМЦ ПТО 
142 Куликова Т. О. 

3. Методистів НМЦ ПТО 

За планом-

графіком 

НМЦ ПТО 

НМЦ ПТО, 

МОІППО 
7 Дячковська Л. К. 

4. 

Координація підвищення кваліфікації викладачів 

загальноосвітніх предметів, практичних психологів, 

керівників гуртків, бібліотекарів на базі МОІППО 

За планом-

графіком 

МОІППО 

ЗП(ПТ)О області, 

НМЦ ПТО 

МОІППО 

За потреби Дячковська Л. К. 

3.14. Стажування майстрів виробничого навчання 

1. 
Стажування майстрів виробничого навчання на 

робочих місцях на підприємствах 

За 

договорами 

ЗП(ПТ)О області, 

НМЦ ПТО 
80 Куликова Т. О. 

2. 

Стажування майстрів виробничого навчання у 

базових міжрегіональних навчальних центрах 

Міністерства освіти і науки України з опанування 

нових виробничих технологій 

За 

договорами 

ЗП(ПТ)О області, 

НМЦ ПТО 
 Куликова Т. О. 

ІV. Робота зі здобувачами освіти 

4.1. Всеукраїнські конкурси фахової/професійної майстерності з професій 
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1.  

ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед здобувачів професійної 

(професійно-технічної) освіти з відповідних професій 

В терміни, 

визначені 

МОН України 

База визначається 

в залежності від 

професії, за якою 

буде конкурс 

Кількість 

залежить від 

професії, за 

якою буде 

конкурс 

Методисти 

відповідного профілю 

2.  
Відбірковий етап Всеукраїнського конкурсу 

професійної майстерності «WorldSkills Ukraine» 

В терміни, 

визначені 

МОН України 

База визначається 

в залежності від  

професії, за якою 

буде конкурс 

Кількість 

залежить від 

професії, за 

якою буде 

конкурс 

Методисти 

відповідного профілю 

3.  

Забезпечення участі переможців ІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності 

серед здобувачів професійної (професійно-технічної) 

освіти з відповідних професій, відбіркового етапу 

Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності 

«WorldSkills Ukraine» у фінальних етапах змагань 

В терміни, 

визначені 

МОН України 

  
Методисти 

відповідного профілю 

4.2. Обласні олімпіади зі спеціальних дисциплін 

1. 

Обласна олімпіада зі спеціальних дисциплін серед 

здобувачів професійної (професійно-технічної) 

освіти 

Квітень ЗП(ПТ)О області 

Відповідно 

до заявок 

ЗП(ПТ)О 

області 

Методисти 

відповідного профілю 

4.3. Методичний супровід організації виховної роботи  

1.  

Організаційно-методичний супровід заходів, що 

проводяться в ЗП(ПТ)О з метою відзначення 

пам’ятних дат, свят, днів пам’яті тощо 

Протягом 

року 
ЗП(ПТ)О області  Ромашевська Г. А. 

2.  
Акція до Дня навколишнього середовища «Мій 

ліцей – моя домівка» 
Квітень ЗП(ПТ)О області  Ромашевська Г. А. 
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3.  
Родинно-сімейний квест «Моя сім’я – моїх 7 «я» (до 

Міжнародного дня сім’ї) 
Травень ЗП(ПТ)О області  Ромашевська Г.А. 

4.  
Обласний челендж до Міжнародного дня вишиванки 

«Вишиванка – унікальний код нації» 
Травень ЗП(ПТ)О області  Ромашевська Г.А. 

5.  
Акція до Дня людей похилого віку «Поспішай 

робити добро» 

Вересень-

жовтень 
ЗП(ПТ)О області  Ромашевська Г.А. 

6.  
Всесвітня акція «16 днів проти насильства» «Життю 

людському немає ціни» 

Листопад-

грудень 
ЗП(ПТ)О області  Ромашевська Г.А. 

7.  

Організація зустрічей з представниками 

Миколаївського міського центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді, медичних установ, 

Головного управління національної поліції в 

Миколаївській області, Головного управління 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

у Миколаївській області 

Протягом 

року 

Заступники 

керівників 

ЗП(ПТ)О із НВихР 

 Ромашевська Г.А. 

8.  
Організаційно-методичний супровід 

профорієнтаційної роботи 

Протягом 

року 

Заступники 

керівників 

ЗП(ПТ)О із НВихР 

 Ромашевська Г.А. 

4.4. Організаційно-методичний супровід роботи зі здібними здобувачами освіти  

1.  

Організувати роботу щодо участі переможців I етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін у ІІ етапі (міських, районних) 

Листопад НМЦ ПТО  Дячковська Л. К. 

2.  

Організувати роботу щодо участі здобувачів 

професійної (професійно-технічної) освіти області у 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка 

Листопад-

грудень 
НМЦ ПТО  Шаповалова Н. В. 
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3.  

Організувати роботу щодо участі здобувачів 

професійної (професійно-технічної) освіти області у 

Міжнародному конкурсі української мови імені 

Петра Яцика 

Листопад-

грудень 
НМЦ ПТО  Шаповалова Н. В. 

4.  

Обласна конференція-захист творчих проєктів 

здібної учнівської молоді закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти  

Червень 

Онлайн (або 

Новоодеський 

професійний 

аграрний ліцей) 

50 Шаповалова Н. В. 

5.  

Організувати роботу щодо участі здобувачів 

професійної (професійно-технічної) освіти області в 

олімпіадах зі спеціальних дисциплін, конкурсах 

фахової/професійної майстерності, інших конкурсах 

всеукраїнського та обласного рівнів 

Протягом 

року 
НМЦ ПТО 

Відповідно 

до заявок 

ЗП(ПТ)О 

області 

Методисти 

відповідного профілю 

V. Формування єдиного інформаційного простору, видавнича діяльність 

1. 

Забезпечення функціонування сайту  НМЦ ПТО у 

Миколаївській області та наповнення контенту 

сторінки «Профтехосвіта Миколаївщини» у 

соціальній мережі Facebook 

Протягом 

року 
  

Шаповалова Н. В., 

методисти 

2. 
Розпочати роботу над створенням електронного 

навчального посібника за професією «Кухар» 

Протягом 

року 
  Матвійчук К. О. 
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3. 

Організувати роботу щодо апробації навчального 

посібника в структурно-логічних схемах «Технологія 

приготування страв» з професії Кухар 

(авт. Мотрунько В. В., викладач Кривоозеського 

професійного аграрного ліцею) 

Протягом 

року 
  Матвійчук К. О. 

4. 
Завершити роботу над альманахом перспективного 

педагогічного досвіду. Випуск 5. Фізика 
Січень   Дячковська Л. К. 

5. 

Завершити роботу над альманахом перспективного 

педагогічного досвіду. Випуск 6. Хімія, біологія, 

екологія 

Березень   Дячковська Л. К. 

6. 
Завершити роботу над альманахом перспективного 

педагогічного досвіду. Випуск 7. Математика 
Червень   Дячковська Л. К. 

7. 

Підготувати методичні рекомендації щодо 

викладання предметів природничо-математичного 

циклу у 2021/2022 навчальному році 

Вересень   Дячковська Л. К. 

8. 

Підготувати до друку у журналі «Професіонал» 

матеріали узагальненого досвіду педагогічних 

працівників, що атестуються на атестаційній комісії 

III рівня 

Лютий 

Квітень 
  Методисти 

9. 
Друк обласного інформаційно-методичного журналу 

«Професіонал» 
Щопівроку   

Савчук І. В. 

Василін В. В. 

10. 

Продовжити роботу над створенням навчально-

практичного посібника з іноземної мови 

«Професійне спрямування та реалізація 

міжпредметних зв’язків у викладанні іноземної 

мови» 

Протягом 

року 
  Шаповалова Н. В. 
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11. 

Підготовка посібника для викладачів української 

мови і літератури та зарубіжної літератури 

«Філологічні цікавинки» відповідно до редакції 

програм рівня стандарту, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 

№ 1407 

Протягом 

року 
  Шаповалова Н. В. 

12. 

Підготувати методичні рекомендації щодо 

викладання загальноосвітніх гуманітарних дисциплін 

у 2020/2021 навчальному році 

Вересень   Шаповалова Н. В. 

VІ. Моніторинги та моніторингові дослідження 

1. 
Моніторинг кадрового забезпечення професійної та 

загальноосвітньої підготовки 

Протягом 

року 
ЗП(ПТ)О області  Дячковська Л. К. 

2. 

Моніторинг діяльності психологічної служби 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

області 

Березень-

травень 
ЗП(ПТ)О області  Матвійчук К. О. 

3. 

Моніторинг курсового підвищення кваліфікації та 

стажування педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти області 

Протягом 

року 
ЗП(ПТ)О області  

Куликова Т. О. 

Дячковська Л. К. 

4. 

Моніторинг сформованих знань, умінь та навичок 

здобувачів освіти (за результатами обласних 

олімпіад з предметів професійно-теоретичної 

підготовки, загальноосвітньої підготовки, конкурсів 

фахової майстерності, зовнішнього незалежного 

оцінювання навчальних досягнень випускників, 

державної підсумкової та кваліфікаційної 

атестації, вступу до закладів вищої освіти, інших 

інтелектуальних та творчих заходів) 

Протягом 

року 
ЗП(ПТ)О області  

Методисти 

відповідного 

профілю 
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5. 

Моніторинг забезпечення якості професійної 

підготовки в закладах професійної (професійно-

технічної) освіти області з професій: 

    

5.1. будівельного профілю До 01 вересня 
ДНЗ «Баштанський 

професійний ліцей» 
 Куликова Т. О. 

5.2. «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» До 01 вересня 

Миколаївський 

професійний ліцей, 

ДНЗ 

«Южноукраїнський 

професійний ліцей 

 Ромашевська Г. А. 

5.3. «Кухар» До 01 вересня 

Вище професійне 

училище 

суднобудування 

м. Миколаєва, 

Новоодеський 

професійний 

аграрний ліцей 

 Матвійчук К. О. 

6. 

Моніторинг проведення вхідного контролю знань, 

умінь та навичок осіб, які пройшли навчання у 2019-

2021 році за програмами перепідготовки і 

підвищення кваліфікації у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти області відповідно до 

листа директорату професійної освіти 

Міністерства освіти і науки України «Про 

запровадження вхідного контролю для підготовки 

осіб за робітничими професіями» від 08.08.2019 

№ 5.3.2./13-19 

Протягом 

року 
ЗП(ПТ)О області  Куликова Т. О. 
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7. 

Проведення моніторингу щодо впровадження 

сучасних виробничих технологій в освітній процес 

ЗП(ПТ)О  

Протягом 

року 
ЗП(ПТ)О області  Методисти 

VІІ. Методичне та дидактичне забезпечення навчально-виробничого 

та навчально-виховного процесів закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

7.1. Розробити: 

1.  

Зміст засідань обласних семінарів, методичних 

секцій, об’єднань, майстер-класів, тренінгів, 

творчих/робочих груп 

Січень   Методисти 

2.  

Умови проведення ІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності 

серед здобувачів професійної (професійно-технічної) 

освіти з робітничих професій 

(за умови проведення заходів МОН України та за 

необхідності врахування регіональної складової 

конкурсних завдань) 

В терміни, 

визначені 

МОН України 

  
Методисти 

відповідного профілю 

3.  

Умови проведення відбіркового етапу 

Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності 

«WorldSkills Ukraine» 

(за умови проведення заходів МОН України та за 

необхідності врахування регіональної складової 

конкурсних завдань) 

В терміни, 

визначені 

МОН України 

  
Методисти 

відповідного профілю 

4.  

Умови проведення обласної олімпіади зі спеціальних 

дисциплін серед здобувачів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

Квітень   

Методисти 

відповідного профілю 
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5.  

Умови проведення обласного конкурсу гуртожитків 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти  

«Краща організація житлово-побутових умов та 

задоволення освітніх потреб здобувачів освіти в 

гуртожитку» 

(за умови планування заходу департаментом освіти 

і науки облдержадміністрації) 

Травень   
Ромашевська Г. А. 

6.  

Пакети завдань та дидактичне забезпечення для 

проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського 

конкурсу фахової майстерності серед здобувачів 

професійної (професійно-технічної) освіти з 

робітничих професій 

(за умови проведення заходів МОН України та за 

необхідності врахування регіональної складової 

конкурсних завдань) 

   

Методисти 

відповідного профілю 

7.  

Пакети завдань та дидактичне забезпечення для 

проведення відбіркового етапу Всеукраїнського 

конкурсу професійної майстерності «WorldSkills 

Ukraine» 

(за умови проведення заходів МОН України та за 

необхідності врахування регіональної складової 

конкурсних завдань) 

   

Методисти 

відповідного профілю 

8.  

Пакети завдань для обласної олімпіади зі 

спеціальних дисциплін серед здобувачів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

   
Методисти 

відповідного профілю 

7.2. Організувати: 
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1.  

- державну реєстрацію Умов проведення 

ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу 

фахової майстерності серед здобувачів професійної 

(професійно-технічної) освіти з робітничих професії 

(за умови проведення заходів МОН України та за 

необхідності врахування регіональної складової 

конкурсних завдань); 

- офіційне опублікування повідомлення про 

проведення заходу в ЗМІ 

(за умови виконання пп. 1.1. п. 7.2. розділу VІІ плану 

роботи НМЦ ПТО на 2021 рік) 

Лютий-

травень 
  Савчук І. В. 

2.  

- державну реєстрацію Умов проведення 

відбіркового етапу Всеукраїнського конкурсу 

професійної майстерності «WorldSkills Ukraine» 

(за умови проведення заходів МОН України та за 

необхідності врахування регіональної складової 

конкурсних завдань); 

- офіційне опублікування повідомлення про 

проведення заходу в ЗМІ 

(за умови виконання пп. 1.1. п. 7.2. розділу VІІ плану 

роботи НМЦ ПТО на 2021 рік) 

Серпень-

вересень 
  Савчук І. В. 
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3.  

- державну реєстрацію Умов проведення обласної 

олімпіади зі спеціальних дисциплін серед здобувачів 

професійної (професійно-технічної) освіти 

(за умови проведення заходу департаментом освіти 

і науки облдержадміністрації); 

- офіційне опублікування повідомлення про 

проведення заходу в ЗМІ 

(за умови виконання пп. 2.1. п. 7.2. розділу VІІ плану 

роботи НМЦ ПТО на 2021 рік) 

Лютий   Савчук І. В. 

4.  

- державну реєстрацію Умов проведення обласного 

конкурсу гуртожитків закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти  

«Краща організація житлово-побутових умов та 

задоволення освітніх потреб здобувачів освіти в 

гуртожитку»  

(за умови планування заходу департаментом освіти 

і науки облдержадміністрації); 

- офіційне опублікування повідомлення про 

проведення заходу в ЗМІ 

(за умови виконання абз. 1. пп. 3 п. 7.2. розділу VІІ 

плану роботи НМЦ ПТО на 2021 рік) 

Травень-

червень 
  Савчук І. В. 
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5.  

- державну реєстрацію Умов проведення обласних 

конкурсів професійної майстерності серед майстрів 

виробничого навчання закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти з конкретних професій  

(за умови планування заходу МОН України та за 

необхідності врахування регіональної складової 

конкурсних завдань); 

- офіційне опублікування повідомлення про 

проведення заходу в ЗМІ 

(за умови виконання абз. 1. пп. 4 п. 7.2. розділу VІІ 

плану роботи НМЦ ПТО на 2021 рік) 

Лютий-

вересень 

(враховуючи 

терміни, 

визначені 

наказом 

МОН) 

  Савчук І. В. 

6.  

Участь у роботі всеукраїнських робочих груп з 

розроблення завдань фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності 

серед здобувачів професійної (професійно-технічної) 

освіти з робітничих професії 

Січень-лютий   
Методисти 

відповідного профілю 

7.  
Участь у всеукраїнських і міжнародних вебінарах, 

інтернет-конференціях тощо 

Протягом 

року 
  

Методисти 

відповідного профілю 

8.  

Роботу з педагогічними працівниками, що 

атестуються атестаційною комісією ІІІ рівня, надання 

методичної допомоги, відвідування уроків, участь в 

узагальненні досвіду роботи педагогічних 

працівників (в тому числі, в online режимі) 

Протягом 

жовтня 2020-

березня 2021 

  
Методисти 

відповідного профілю 

9.  

Проведення засідання атестаційної комісії ІІІ рівня з 

атестації керівних кадрів та педагогічних працівників 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

Квітень   Дячковська Л. К. 

10.  
Роботу з проведення I етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін 

Вересень-

жовтень 
  Дячковська Л. К. 
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11.  

Роботу з методичними службами закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти щодо 

замовлення курсів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників на платформі МОІППО в 

online режимі із застосуванням хмарних технологій 

Червень-

жовтень 
  Дячковська Л. К. 

12.  

Обласну виставку в рамках конференції-захисту 

творчих проєктів здібної учнівської молоді закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти області 

(за умови проведення заходу в offline форматі) 

Червень   

Шаповалова Н. В., 

методисти 

відповідного профілю 

13.  

Обласну виставку дидактичних, науково та 

навчально-методичних надбань викладачів та 

майстрів виробничого навчання ЗП(ПТ)О з теми 

«Продуктивна освітня діяльність через створення 

системи неперервної педагогічної освіти» (в рамках 

обласних педагогічних читань з теми ««Естафета 

педагогічних знахідок» 

(за умови проведення заходу в offline форматі) 

Лютий   

Шаповалова Н. В., 

методисти 

відповідного профілю 

14.  

Обласну виставку «Професійна (професійно-

технічна) освіта Миколаївщини – 2021» (в рамках 

серпневої конференції/колегії педагогічних 

працівників області) 

(за умови проведення заходу в offline форматі) 

Серпень   

Шаповалова Н. В., 

методисти 

відповідного профілю 

15.  

Забезпечення організаційно-методичного супроводу 

участі закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти області у спеціалізованій виставці «Освіта – 

2021» 

(за умови проведення заходу в offline форматі) 

Згідно з 

планом 

виставкових 

заходів 

  Шаповалова Н. В. 
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7.3. Надати: 

1. 

Практичну допомогу щодо ефективного планування 

освітньої діяльності закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти та системи роботи 

освітніх закладів з планування професійно-

практичної підготовки з урахуванням вимог 

законодавства з метою вдосконалення навчально-

виробничого процесу; розробки навчально-

плануючої та програмної документації, її перевірки 

та погодження в установленому порядку 

(безпосередньо за місцезнаходженням освітнього 

закладу, в електронному, телефонному та online 

режимі) 

Протягом 

року 

Відповідно до 

зведеного графіку 
 Методисти 

2. 

Організаційно-методичну консультативну допомогу 

педагогічним працівникам закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти області щодо 

осучаснення комплексно-методичного забезпечення 

предметів шляхом розробки електронних освітніх 

ресурсів; ведення, доповнення та коригування 

паспортів комплексно-методичного забезпечення 

предметів, навчально-плануючої документації 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

області на 2020/2021 навчальний рік 

(безпосередньо за місцезнаходженням освітнього 

закладу, в електронному, телефонному та online 

режимі) 

Протягом 

року 

Відповідно до 

зведеного графіку 
 Методисти 

3. 

Інформаційно-консультаційну допомогу 

педагогічним працівникам закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти щодо реєстрації 

випускників для участі у ЗНО 

Січень-

березень 
  Дячковська Л. К. 
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4. 

Організаційно-методичну консультативну допомогу 

педагогічним працівникам закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти області щодо 

впровадження в освітній процес сучасних СП(ПТ)О з 

професій, розроблених на основі компетентнісного 

підходу  

Протягом 

року 
  

Методисти 

відповідного профілю 

5. 

Організаційно-методичну консультативну допомогу 

педагогічним працівникам закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти області щодо  

проведення профорієнтаційної роботи із  

використанням Програми тренінгів з проведення 

профорієнтаційної роботи у закладах загальної 

середньої освіти серед учнівської молоді 8-11 класів 

(з урахуванням можливостей для внесення змін та 

доповнень з метою адаптації змістовного 

наповнення збірки під конкретну ситуацію). 

(авт. колектив з числа членів обласної робочої групи; 

рекомендовано до використання на засіданні НМР 

НМЦ ПТО (протокол від 29.09.2020 № 2) 

Протягом 

2021 року 
ЗП(ПТ)О області  Ромашевська Г. А. 

6. 
Узагальнені матеріали про результати участі 

випускників у ЗНО 
Червень   Дячковська Л. К. 

7. 

Узагальнені матеріали щодо вступу випускників 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 

заклади вищої освіти 

Вересень   Дячковська Л. К. 
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8. 

Організаційно-методичну та консультативну 

допомогу керівним кадрам закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти області щодо 

створення й функціонування на базі Вищого 

професійного училища суднобудування 

м. Миколаєва, Державного навчального закладу 

«Южноукраїнський професійний ліцей», 

Миколаївського професійного машинобудівного 

ліцею, Державного навчального закладу 

«Миколаївське вище професійне училище технологій 

та дизайну» та Державного навчального закладу 

«Первомайський професійний промисловий ліцей» 

галузевих навчально-практичних центрів, які  

здійснюватимуть стажування майстрів виробничого 

навчання, педагогів професійного навчання та 

викладачів професійно-практичної підготовки, з 

метою оволодіння сучасними виробничими 

технологіями, технікою, обладнанням та матеріалами 

в частині розробки навчально-методичних 

документів з планування навчально-виробничого 

процесу та комплексно-методичного забезпечення 

предметів 

(безпосередньо за місцезнаходженням освітнього 

закладу, в електронному, телефонному та online 

режимі) 

Протягом 

року 

ВПУС 

м. Миколаєва, 

ДНЗ 

«Южноукраїнський 

професійний 

ліцей», 

МПМЛ, 

ДНЗ 

«Миколаївське 

ВПУ технологій та 

дизайну», 

ДНЗ «ПППЛ» 

 

Шаповалова Н. В., 

методисти 

відповідного профілю 

9. 

Інформаційно-консультаційну допомогу та 

забезпечити організаційно-технічний супровід 

проведення заходів обласного та Всеукраїнського 

рівня з педагогічними працівниками та здобувачами 

професійної (професійно-технічної) освіти 

Протягом 

року 

НМЦ ПТО, 

ЗП(ПТ)О області 
 Василін В. В. 
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10. 

Організаційно-методичну та консультативну 

допомогу керівним кадрам закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти області щодо 

впровадження дуальної форми навчання у 

професійну підготовку кваліфікованих робітників з 

професій: 

 7433 Швачка (Вознесенський професійний 

аграрний ліцей); 

 7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів (Миколаївський професійний ліцей 

будівництва та сфери послуг); 

 5122 Пекар. Кухар (Миколаївський професійний 

ліцей будівництва та сфери послуг); 

 5132 Молодша медична сестра з догляду за 

хворими (Миколаївський професійний ліцей 

будівництва та сфери послуг) 

(безпосередньо за місцезнаходженням освітнього 

закладу, в електронному, телефонному та online 

режимі) 

Протягом 

року 

Вознесенський 

професійний 

аграрний ліцей, 

Миколаївський 

ПЛ Б та СП 

 

Шаповалова Н. В., 

методисти 

відповідного профілю 

7.4. Вивчити, дослідити:  

1.  

Потреби закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти у підвищенні кваліфікації керівних і 

педагогічних кадрів професійної підготовки у 

2021 році 

Травень-

червень 
ЗП(ПТ)О області  Куликова Т. О. 

2.  

Виконання графіка проходження курсів підвищення 

кваліфікації керівними та педагогічними кадрами 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

області 

Протягом 

року 
ЗП(ПТ)О області  Куликова Т. О. 
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3.  

Стан організації курсової підготовки керівних та 

педагогічних працівників, стажування майстрів 

виробничого навчання закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти Миколаївської області 

у 2021 році 

Протягом 

року 
ЗП(ПТ)О області  Куликова Т. О. 

4.  

Забезпечення якості професійної підготовки в 

закладах професійної (професійно-технічної) освіти 

області з професії Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів, Кухар та професій 

будівельного профілю 

До 01 вересня 

Державний 

навчальний заклад 
«Южноукраїнський 

професійний 

ліцей», 

Миколаївський 

професійний 

ліцей, 

Вище професійне 

училище 

суднобудування 

м. Миколаєва, 

Новоодеський 

професійний 

аграрний ліцей, 

Державний 

навчальний заклад 

«Баштанський 

професійний 

ліцей» 

 

Ромашевська Г. А., 

Матвійчук К. О., 

Куликова Т. О. 

5.  

Досвід методичних комісій викладачів та майстрів 

виробничого навчання професій громадського 

харчування та ресторанного сервісу закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти області 

щодо розроблення електронного комплексного 

методичного забезпечення предметів, професій 

Протягом 

року 
ЗП(ПТ)О області  Матвійчук К. О. 
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6.  
Досвід роботи Осадчої О. О., викладача математики 

Вищого професійного училища № 21 м. Миколаєва 

Січень-

квітень 

ВПУ № 21 

м. Миколаєва  
 Дячковська Л. К. 

7.  

Досвід роботи Моргуна В. А., викладача предметів 

професійно-теоретичної підготовки з професії Водій 

автотранспортних засобів (категорія «С») 

(продовження вивчення досвіду роботи) 

Протягом 

року 

Новоодеський 

міжшкільний 

навчально-
виробничий 

комбінат 

 Лагутіна В. В. 

8. 2

. 

Рівень навчально-плануючої та програмної 

документації закладів професійної (професійно-

технічної) освіти, паспортів комплексного 

методичного забезпечення предметів відповідних 

професій 

Протягом 

року 
ЗП(ПТ)О області  Методисти 

9. 5

. 

Результати вступу випускників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти до закладів вищої 

освіти  

Серпень-

вересень 
ЗП(ПТ)О області  Дячковська Л. К. 

10. 8
. 

Проблеми методичного менеджменту та шляхи їх 

розв’язання у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти (Вознесенський професійний 

аграрний ліцей, Арбузинський професійний аграрний 

ліцей) 

Протягом 

року 

Вознесенський 

професійний 

аграрний ліцей, 

Арбузинський 

професійний 

аграрний ліцей 

 
Методисти 

відповідного профілю 

11. 9
. 

Здійснення науково-методичної діяльності в 

міжатестаційний період Белоусової Т. П., викладача 

державного навчального закладу «Миколаївське 

вище професійне училище технологій та дизайну», та 

Фоменка М. С., викладача Миколаївського 

професійного ліцею будівництва та сфери послуг, які 

атестуються на відповідність раніше присвоєному 

педагогічному званню «викладач-методист» 

До 15 березня 

Державний 

навчальний заклад 

«Миколаївське 

вище професійне 

училище 

технологій та 

дизайну» 

Миколаївський 

професійний ліцей 

будівництва та 

сфери послуг 

 
Методисти 

відповідного профілю 
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12. 1
0

. 

Забезпечення якості освіти в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти області (за 

результатами державної підсумкової атестації у 

формі зовнішнього незалежного оцінювання у 

2021 році) 

До 01 вересня ЗП(ПТ)О області  Дячковська Л. К. 

13. 1
6

. 

Функціонування навчально-практичних центрів (за 

галузевим спрямуванням) на базі Вищого 

професійного училища суднобудування 

м. Миколаєва, Державного навчального закладу 

«Южноукраїнський професійний ліцей», 

Миколаївського професійного машинобудівного 

ліцею, Державного навчального закладу 

«Миколаївське вище професійне училище технологій 

та дизайну» та Державного навчального закладу 

«Первомайський професійний промисловий ліцей» 

Протягом 

року 

ВПУС 

м. Миколаєва, 

ДНЗ 

«Южноукраїнський 

професійний 

ліцей», МПМЛ, 

ДНЗ 

«Миколаївське 

ВПУ технологій та 

дизайну», 

ДНЗ «ПППЛ» 

 

Шаповалова Н.В., 

Лагутіна В. В., 

Ромашевська Г. А. 

14.  

Стан забезпечення, доступності та використання ІКТ 

у закладах професійної (професійно-технічної) освіти 

області, рівень цифрової грамотності педагогічних 

працівників  

Протягом 

року 
ЗП(ПТ)О області  Шаповалова Н. В. 

15. 6
. 

Участь учнів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти у мовно-літературних конкурсах 

(імені Петра Яцика, імені Т. Г. Шевченка) 

Протягом 

року 
ЗП(ПТ)О області  Шаповалова Н. В. 

7.5. Узагальнити, систематизувати: 
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1. 

Досвід роботи (аналіз рівня професійної 

компетентності) викладачів та майстрів виробничого 

навчання закладів професійної (професійно-

технічної) освіти області (за результатами 

відвідування відкритих уроків, аналізу комплексно-

методичного забезпечення предметів, навчально-

плануючої та програмної документації в рамках 

атестації на обласному рівні педагогічних 

працівників, що атестуються у 

2020/2021 навчальному році) 

Січень-

березень 
ЗП(ПТ)О області  

Методисти 

відповідного профілю 

2. 

Заявки закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти щодо атестації педагогічних працівників у 

2021/2022 навчальному році 

Листопад 
НМЦ ПТО, 

ЗП(ПТ)О області 
 Дячковська Л. К. 

3. 

Узагальнити та підготувати звітні матеріали про 

роботу НМЦ ПТО у Миколаївській області за 

2021 рік відповідно до орієнтовної структури планів-

звітів навчально (науково)-методичних центрів 

(кабінетів) професійно-технічної освіти: 

 звіт про роботу НМЦ ПТО у Миколаївській 

області за 2021 рік; 

 інформаційно-аналітичні матеріали щодо 

результатів діяльності закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти регіону за 2021 рік 

До 25 грудня НМЦ ПТО  Савчук І. В. 

4. 

Узагальнити та підготувати матеріали з планування 

роботи НМЦ ПТО у Миколаївській області на 

2022 рік: 

 план роботи НМЦ ПТО у Миколаївській 

області на 2022 рік; 

 план спільних заходів департаменту освіти і 

науки Миколаївської обласної державної 

адміністрації та НМЦ ПТО у Миколаївській області 

на 2022 рік 

До 15 грудня НМЦ ПТО  Савчук І. В. 



 47 

7.6. Апробувати (на рівні області): 

1  

Електронний навчальний посібник з предмета 

«Товарознавство продовольчих товарів» професії 

Продавець продовольчих товарів (доопрацьований) 

(авт. колектив: Юрій І. В., Королькова О. Г., 

викладачі ДНЗ «Южноукраїнський професійний 

ліцей») 

Протягом 

2020-2021 

року 

ЗП(ПТ)О області  Савчук І. В. 

2  

Електронний навчальний посібник з предмета «Облік 

і звітність» професії Продавець продовольчих 

товарів 

(авт. Старинець Н. В., викладач Вознесенського 

професійного ліцею) 

Протягом 

2020-2021 

року 

ЗП(ПТ)О області  Савчук І. В. 

3  

Навчальний посібник в структурно-логічних схемах з 

предмета «Технологія приготування страв» професії 

Кухар 

(авт. Мотрунько В. В., викладач Кривоозеського 

професійного аграрного ліцею) 

Протягом 

року 
ЗП(ПТ)О області  Матвійчук К. О. 

4  

Електронний навчальний посібник з виробничого 

навчання професії Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва категорії А1, 

В1, А2 

(авт. Форманчук С. В., викладач Новоодеського 

професійного аграрного ліцею) 

Протягом 

2020-2021 

року 

ЗП(ПТ)О області  Лагутіна В. В. 

5  

Електронний навчальний посібник з предмета 

«Основи конструювання одягу» професії Швачка 

(авт. Гринник Т. І, викладач Вознесенського 

професійного аграрного ліцею) 

Протягом 

2020-2021 

року 

ЗП(ПТ)О області  Лагутіна В. В. 
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6  

Електронний посібник – навчальне електронне 

видання з виробничого навчання професій Швачка, 

Кравець 

(авт. Керимова К. Л., майстер виробничого навчання 

ДНЗ «Первомайський професійний промисловий 

ліцей») 

Протягом 

2020-2021 

року 

ЗП(ПТ)О області  Лагутіна В. В. 

7.7. Апробувати (на Всеукраїнському рівні): 

1. 

Електронний навчальний посібник з предмета 

«Основи мікробіології» професії Лаборант хіміко-

бактеріологічного аналізу (авт. Балобанова І. С., 

викладач предметів професійно-теоретичної 

підготовки професії Лаборант хіміко-

бактеріологічного аналізу Арбузинського 

професійного аграрного ліцею) 

Протягом 

терміну, 

відведеного 

робочими 

навчальними 

планами на 

вивчення 

предмета 

ЗП(ПТ)О 

Херсонської та 

Івано-

Франківської 

областей 

 

Савчук І. В., 

 

НМЦ ПТО 

у Херсонській області, 

НМК ПТО 

в Івано-Франківській 

області 

2. 

Електронний навчальний посібник з предмета 

«Товарознавство продовольчих товарів» професії 

Продавець продовольчих товарів 

(авт. колектив: Юрій І. В., Королькова О. Г., 

викладачі предметів професійно-теоретичної 

підготовки професії Продавець продовольчих товарів 

ДНЗ «Южноукраїнський професійний ліцей») 

Протягом 

терміну, 

відведеного 

робочими 

навчальними 

планами на 

вивчення 

предмета 

ЗП(ПТ)О 

Херсонської та 

Івано-

Франківської 

областей 

 

Савчук І. В., 

 

НМЦ ПТО 

у Херсонській області, 

НМК ПТО 

в Івано-Франківській 

області 
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3. 

Електронний навчальний посібник з предмета «Облік 

і звітність» професії Продавець продовольчих 

товарів 

(авт. Старинець Н. В., викладач предметів 

професійно-теоретичної підготовки професії 

Продавець продовольчих товарів, Обліковець з 

реєстрації бухгалтерських даних Вознесенського 

професійного ліцею) 

Протягом 

терміну, 

відведеного 

робочими 

навчальними 

планами на 

вивчення 

предмета 

ЗП(ПТ)О 

Херсонської та 

Івано-

Франківської 

областей 

 

Савчук І. В., 

 

НМЦ ПТО 

у Херсонській області, 

НМК ПТО 

в Івано-Франківській 

області 

 

 

Директор 

НМЦ ПТО у Миколаївській області                                     Наталія ШАПОВАЛОВА 


