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ВСТУП 

 

Реформи, що відбуваються в Україні, підвищують вимоги до підготовки робітничих кадрів, спрямовують систему 

професійної освіти на підвищення якості підготовки висококваліфікованих робітників, розробляючи відповідні освітні 

стандарти і працюючи на результативність навчально-виховного процесу. Відповідно до визначених Міністерством освіти і 

науки України 10 пріоритетів на 2019 рік щодо розвитку освіти  Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у 

Сумській області (далі НМЦ ПТО) визначив пріоритетні напрямки діяльності у 2019 році, а саме: оновлення змісту методичної 

роботи та його науково-методичного забезпечення, формування інформаційної культури педагогів через підвищення рівня і 

якості інформації системи професійної (професійно-технічної) освіти області, науково-методична підтримка у створенні, 

освоєнні, впровадженні та поширенні передового педагогічного досвіду, нововведень серед педагогічних колективів і окремих 

педагогів, які працюють в дослідно-експериментальному та інноваційному режимі, здійснення особистісного, практико-

орієнтованого підходу в підвищенні кваліфікації педагогічних працівників, здійснення експертизи професійно-педагогічної 

діяльності в рамках атестації, сприяння процесу професійної адаптації керівних і педагогічних кадрів в умовах розвитку 

системи професійної освіти. 

Головною метою навчально-методичної роботи НМЦ ПТО є створення особистісно-орієнтованої моделі методичної 

служби, яка забезпечує науково-методичний та інформаційний супровід розвитку регіональної системи професійної 

(професійно-технічної) освіти, досягнення нової сучасної якості освіти через підвищення професійної компетентності 

керівних та педагогічних працівників 
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I. Організаційно-управлінська діяльність 

1.1 Структура Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумської області 

 

Структура  
Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області 
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забезпечення 

Кабінет  

загальноосвітньої 

підготовки та супроводу 

ліцензування й атестації 

 

Заступник директора 

 з методичної роботи 

Регіональний  

інформаційний центр ПТО 

Кабінет  

професійної підготовки 

Кабінет  

кадрового та правового 

забезпечення 

 

Кабінет наукової та 
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КАБІНЕТ  

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

ПОСАДИ ДІЛЯНКИ РОБОТИ 

1 2 

Методисти Навчально-методична та навчальна робота з заступниками директорів з навчально-методичної роботи 

(методистами), з навчально-виробничої та навчально-виховної роботи професійно-технічних навчальних 

закладів 

Аналітична робота щодо моніторингу якості професійної (професійно-технічної) освіти 

Моніторинг рівня професійної компетентності педагогічних працівників 

Аналіз змісту професійного навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти 

Організаційно-методичне забезпечення підвищення кваліфікації, стажування керівних та педагогічних кадрів 

Навчально-методична та навчальна робота з професій та спеціальностей закладів професійної (професійно-

технічної) освіти області 

Організаційно-методичне забезпечення діяльності щодо ліцензування та атестації спеціальностей закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти всіх форм власності, інших закладів та установ, що надають 

послуги в сфері професійної освіти та професійного навчання 

Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 

Моніторинг стану організації навчально-виробничої роботи, якості викладання предметів і навчання 

професій 

Упровадження в навчальний процес закладів професійної (професійно-технічної) освіти області сучасних 

підходів і принципів навчання і виховання, а також сучасних педагогічних і виробничих технологій  
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КАБІНЕТ  

НАУКОВОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
 

ПОСАДИ ДІЛЯНКИ РОБОТИ 

1 2 

Методисти Дослідно-експериментальна робота всеукраїнського та регіонального рівнів 

Виявлення, вивчення, узагальнення, пропаганда і використання передового, перспективного педагогічного 

досвіду, інноваційної діяльності у закладах професійної (професійно-технічної) освіти області 

Робота обласного педагогічного кабінету закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

Упровадження в освітній  процес закладів професійної (професійно-технічної) освіти області сучасних 

підходів і принципів навчання і виховання, а також сучасних педагогічних і виробничих технологій 

 

КАБІНЕТ  

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ТА СУПРОВОДУ ЛІЦЕНЗУВАННЯ Й АТЕСТАЦІЇ 

 

ПОСАДИ ДІЛЯНКИ РОБОТИ 

1 2 

Методисти Навчально-методична та навчальна робота з предметів загальноосвітньої та загальнопрофесійної підготовки 

з заступниками директорів  з навчально-методичної роботи, навчальної роботи, методистами, викладачами 

Вивчення стану викладання предметів загальноосвітньої та загальнопрофесійної підготовки, навчальних 

досягнень учнів відповідно до державних стандартів загальноосвітньої підготовки 

Створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти та методичної 

компетентності викладачів предметів загальноосвітньої та загальнопрофесійної підготовки 

Організація роботи з обдарованими учнями 

Супровід ліцензування та атестації закладів професійної (професійно-технічної) освіти області, підприємств, 

установ та організацій, що мають Ліцензію МОН 
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КАБІНЕТ  

КАДРОВОГО ТА ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

ПОСАДИ ДІЛЯНКИ РОБОТИ 

1 2 

Спеціаліст Юридичний супровід 

Методист 

діловод  

Кадрове забезпечення 

Організація та контроль проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників НМЦ ПТО у 

Сумській області  та закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

Підготовка документів для організації та проведення атестації педагогічних працівників НМЦ ПТО у 

Сумській області 

Організація роботи,  пов’язана із захистом та обробкою  персональних даних працівників НМЦ ПТО у 

Сумській області 

Складання номенклатури справ та подання на погодження засідання  ЕПК 

Забезпечення ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання 

військовозобов’язаних НМЦ ПТО у Сумській області 

Підготовка плану роботи на рік з питань військового обліку та бронювання, узгодження його з військовим 

комісаром 

Збір та узагальнення інформації щодо якісного складу педагогічних працівників закладів професійної освіти 

Організація і проведення консультаційних, методичних  заходів, семінарів, вебінарів 

Атестація та підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

 

 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

ПОСАДИ ДІЛЯНКИ РОБОТИ 

1 2 

Методисти, 

інженер 

електронник 

Збір, обробка, використання та зберігання статистичної інформації 

Проведення аналізу отриманих результатів моніторингу, досліджень тощо. 

Розробка пропозицій і рекомендацій щодо досліджуваних проблем у відповідності до запитів користувачів 

Підготовка моніторингових, аналітичних матеріалів, рекомендацій 
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Проведення заходів із підвищення кваліфікації працівників закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти щодо Користування програмним забезпеченням статистичного спостереження 

Надання консультацій працівникам закладів професійної (професійно-технічної) освіти щодо проведення 

моніторингу та статистичних досліджень 

Виготовлення та випуск інформаційно-методичного вісника «Перспектива-Інформ», друкованого видання 

«Час молодих», довідкових, методичних, інформаційних, аналітичних матеріалів за результатами діяльності 

Вивчення, узагальнення та розповсюдження передового досвіду роботи бібліотекарів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

Передплата періодичних видань ПТНЗ на рік, ведення бібліотечної справи,  якість бібліотечного 

обслуговування з метою задоволення культурних потреб учнів та працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, збагачення їх духовного потенціалу 

Організація і проведення консультаційних, методичних, інформаційних заходів, семінарів, нарад, 

презентацій друкованої продукції на сайті Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Сумській області  
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1.2 Засідання навчально-методичної Ради  
 

№ 

з/п 
Питання для розгляду Відповідальні 

1 2 3 

Березень 2019 року  

1 Про роботу блога як засобу і форми організаційної та методичної роботи  Лабудько В.С. 

2 

Про організацію роботи навчально-практичних центрів за галузевим 

спрямуванням 

 

Скиба В.М.,  

Лубинець В.О., 

Висоцька Ю.М.,  

Киричок А.С., 

керівники навчально-практичних 

центрів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

3 Про схвалення методичних напрацювань  

Висоцька Ю.М.,  

методисти загальноосвітньої та 

професійної підготовки 

Червень 2019 року  

1 
Про результати ІІ (формувального) етапу та завдання ІІІ етапу експериментів 

регіонального рівня 
Чхайло О.М. 

2 
Про моніторингові дослідження діяльності закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 
Смирнова І.О. 

3 Про результати апробації методичних розробок 
Методисти загальноосвітньої та 

професійної підготовки 
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4 Про схвалення методичних напрацювань  

Висоцька Ю.М.,  

методисти загальноосвітньої та 

професійної підготовки 

Вересень 2019 року  

1 Про організацію роботи центрів військово-патріотичного виховання молоді Докторович Г.І. 

2 

Про результати проекту «Методика розробки та створення віртуального 

комплексно-методичного забезпечення з професій «Продавець продовольчих 

товарів», «Манікюрник» 

Висоцька Ю.М.,  

Смирнова І.О.,  

Темченко О.В. 

3 

Про схвалення передового педагогічного досвіду Азарова С.В., викладача 

професійно-теоретичної підготовки з професії «Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів» ДНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва та 

автотранспорту»        

Сікірніцька Т.М. 

4 Про схвалення методичних напрацювань  

Висоцька Ю.М.,  

методисти загальноосвітньої та 

професійної підготовки 

Грудень 2019 року  

1 Про результати впровадження проекту «Центр розвитку професійної кар’єри»  Лісун О.І. 

2 

Про аналіз діяльності веб-сайтів Навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Сумській області та закладів професійної (професійно-

технічної) освіти області за звітний період 

Кіхтенко І.В., 

Коротенко О.Г. 

3 

Про схвалення передового педагогічного досвіду Шастун Н.М., викладача 

професійно-теоретичної підготовки з професії «Кухар», «Кондитер» ДПТНЗ 

«Синівський професійний аграрний ліцей»  

Темченко О.В. 

 

4 
Схвалення передового педагогічного досвіду Руденко Л.М., викладача 

української мови та літератури  ДНЗ «Білопільське вище професійне училище» 

Смоленко О.П. 
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5 
Про схвалення передового педагогічного досвіду Богатиренко Л.М., викладача 

предмету «Захист Вітчизни» ДНЗ «Білопільське вище професійне училище»  
Докторович Г.І. 

6 

Про схвалення передового педагогічного досвіду Трубанової Л.М., викладача 

професійно-теоретичної підготовки з професії «Кравець» ДПТНЗ «Сумський 

центр професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг»  

Висоцька Ю.М 

7 
Про підсумки роботи Навчально-методичного центру професійно-технічної 

освіти у Сумській області у 2019 році 

Скиба В.М. 

8 
Про затвердження плану організаційно-методичних заходів Навчально-

методичного центру у Сумській області на 2020 рік 

Самойленко Н.Ю. 

9 Про схвалення методичних напрацювань  

Висоцька Ю.М.,  

методисти загальноосвітньої та 

професійної підготовки 
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1.3 Засідання секцій НМЦ ПТО 

1.3.1 Інструктивно-методичні наради працівників Навчально-методичного центру  

професійно-технічної освіти  у Сумській області 

 

Дата 

проведення 
Питання наради Відповідальний 

1 2 3 

Січень 2019 року 

21.01 

Про стан виконання документів органів влади вищого рівня за 2018 рік Лабудько В.С. 

Відзначення учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти стипендіями 

Президента України та голови Сумської обласної державної адміністрації  

Темченко О.В. 

Ліцензування та атестація закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

Сумської області у 2019 році 

Ященкова Є.І. 

Лютий 2019 року 

11.02 

Аналіз участі педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти Сумської області в міжнародних, всеукраїнських конференціях, семінарах, 

вебінарах, виставках у 2018 році  

Чхайло О.М., 

Висоцька Ю.М. 

Виконання заходів щодо підвищення якості навчання та підготовки учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти до державної підсумкової атестації у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання у 2018/2019 навчальному році 

Лабудько В.С. 

Смоленко О.П. 

Зміни в законодавстві щодо функціонування галузі «Освіта» Кривохижа О.В. 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної (професійно-

технічної) освіти за 2018 році 
Василенко О.В. 

Березень 2019 року 

11.03 

Підсумки проведення II обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад зі 

спеціальних дисциплін  

Сікірніцька Т.М. 

 

Організація розроблення стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на 

основі компетентнісного підходу 

Скиба В.М., 

Темченко О.В., 

Смирнова І.О. 
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1 2 3 

Квітень 2019 року 

08.04 

Результати участі учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у ІІ етапі 

Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності 

Сікірніцька Т.М.  

Результати ІІ (відбіркового) етапу обласного огляду-конкурсу на краще комплексно-

методичне забезпечення предмета «Фізика», з професії «Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування» 

Лабудько В.С., 

Киричок А.С. 

Результати участі Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Сумській області та закладів професійної (професійно-технічної) освіти Одинадцятій 

міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» 

Висоцька Ю.М. 

Травень 2019 року 

13.05 

Виконання заходів щодо підвищення якості навчання та підготовки учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти до державної підсумкової атестації у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання у 2018/2019 навчальному році 

Лабудько В.С., 

Смоленко О.П. 

Стан підготовки кваліфікованих робітників з професій сільськогосподарського 

профілів 

Сікірніцька Т.М. 

 Стан підготовки кваліфікованих робітників з професій харчових технологій Темченко О.В. 

Діяльність Сумської обласної ради лідерів учнівського самоврядування ЗП(ПТ)О у 

2018/2019 навчальному році 

Кіхтенко І.В. 

 

Червень 2019 року 

10.06 

Результати роботи Школи молодого педагога професійної підготовки Сікірніцька Т.М. 

Стан підготовки кваліфікованих робітників з професій сфери послуг Висоцька Ю.М. 

Результати участі учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 

заключному ІІІ етапі Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності 
Скиба В.М. 

Моніторинг навчальних досягнень учнів з професійної та загальноосвітньої підготовки 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти за 2018/2019 навчальний рік 

Смирнова І.О., 

Лабудько В.С.,  

Смоленко О.П. 

Готовність педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти до інноваційної діяльності (за результатами анкетування) 

Чхайло О.М., 

Докторович В.М.  
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Вересень 2019 року 

09.09 

Результати моніторингу методичної роботи в закладах професійної (професійно-

технічної) освіти  

Чхайло О.М., 

Докторович В.М., 

Ященкова Є.І. 

Аналіз розроблення та затвердження робочих навчальних планів на 2019/2020 

навчальний рік 
Скиба В.М.  

Результати участі учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у ЗНО-

2019. Про затвердження плану заходів щодо підвищення якості навчання та підготовки 

учнів до ДПА у формі ЗНО у 2019/2020 навчальному році. 

Смоленко О.П.  

Жовтень 2019 року 

14.10 

Результати ліцензування та атестації закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти Сумської області у 2019 році 

Ященкова Є.І. 

Результати роботи секції викладачів та майстрів виробничого навчання з професій 

будівельного та деревообробного профілів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 

Лубинець В.О. 

Результати роботи секції керівників, викладачів фізичної культури закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти     

Докторович Г.І. 

Листопад 2019 року 

11.11 

Результати роботи секції заступників директора з виховної роботи закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 

Кіхтенко І.В. 

Результати роботи секції викладачів спецдисциплін та майстрів виробничого навчання 

з напрямку оброблення металу, електротехнічного та хімічного виробництва закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 

Киричок А.С. 

Результати роботи секції голів методичних комісій професійної підготовки закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 

Висоцька Ю.М.,  

Темченко О.В. 

Результати роботи секції інженерів з охорони праці Скиба В.М. 
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1 2 3 

Грудень 2019 року 

09.12 

Результати функціонування школи підвищення ІТ-компетентності Смирнова І.О. 

Роботи секції вихователів, соціальних педагогів, практичних психологів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 

Лісун О.І. 

Результати роботи секції голів  методичних комісій загальноосвітніх дисциплін 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

Смоленко О.П. 

Результати роботи секції молодих викладачів «Перші кроки до майстерності» Лабудько В.С. 

Результати роботи секції заступників директора з навчально-методичної роботи 

(методистів) закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

Ященкова Є.І. 

Результати моніторингу роботодавців щодо підвищення конкурентоспроможності 

випускника закладу професійної (професійно-технічної) освіти на ринку праці та 

виявлення потреби у кваліфікованих робітниках підприємств області (2019 рік) 

Смирнова І.О. 
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1.4 Графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників НМЦ ПТО 

 
№ 

з/п 

ПІБ педагогічного 

працівника 
2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Білодід Лілія 

Миколаївна 
  

   

2 Василенко Оксана 

Володимирівна 
 

Сумський обласний 

інститут 

післядипломної 

педагогічної  освіти 

   

3 Висоцька Юлія 

Михайлівна 

НАПН України 

Університет 

менеджменту освіти 

 

   

4 Докторович Галина 

Іванівна 

НАПН України 

Університет 

менеджменту освіти 

 

   

5 Докторович Валерія 

Миколаївна 
  

 Сумський обласний 

інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

 

6 Кіхтенко Інна 

В’ячеславівна 

НАПН України 

Університет 

менеджменту освіти 

 

   

7 Косар Інна 

Олександрівна 

НАПН України 

Університет 

менеджменту освіти 

 

   

8 Киричок Андрій 

Сергійович 
  

 Сумський обласний 

інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

 

9 Куриленко Вікторія  

Віталіївна 

НАПН України 

Університет 

менеджменту освіти 

 

   

10 Лабудько Валентина НАПН України     
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Семенівна Університет 

менеджменту освіти 

11 Лісун Ольга Іванівна НАПН України 

Університет 

менеджменту освіти 

 

   

12 Лубинець Віта 

Олександрівна 
  

 Сумський обласний 

інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

 

13 Маліч Тетяна 

Григорівна 
  

  Сумський обласний 

інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

14 Матвієнко Олена 

Миколаївна 

 

НАПН України 

Університет 

менеджменту освіти 

 

   

15 Кацуба 

 Лідія Василівна  
  

 Сумський обласний 

інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

 

16 Покидько Ірина 

Валентинівна 
  

 Сумський обласний 

інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

 

17 Самойленко Наталія 

Юріївна 
  

   

18 Сікірніцька  

Тетяна Миколаївна 

НАПН України 

Університет 

менеджменту освіти 

 

   

19 Скиба Віктор 

Михайлович 

НАПН України 

Університет 

менеджменту освіти 

 

   

20 Смирнова Ірина 

Олександрівна 

НАПН України 

Університет 

менеджменту освіти 

 

   

21 Смоленко Ольга  Сумський обласний    
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Петрівна інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

22 Темченко 

Олена Всеволодівна 

НАПН України 

Університет 

менеджменту освіти 

 

   

23 Чхайло Олена 

Миколаївна 

 НАПН України 

Університет 

менеджменту освіти 

   

24 Шейкіна Катерина 

Миколаївна 

НАПН України 

Університет 

менеджменту освіти 

 

   

25 Ященкова 

Єлизавета Іллівна 

НАПН України 

Університет 

менеджменту освіти 
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1.5 Співпраця з навчальними закладами, освітніми та науковими установами,  

громадськими організаціями та об’єднаннями роботодавців 

НМЦ ПТО співпрацює з департаментом професійної освіти Міністерства освіти і науки України, Інститутом модернізації 

змісту освіти Міністерства освіти і науки України, директоратом професійної освіти Міністерства освіти і науки України, 

департаментом атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, державною освітньою 

установою «Навчально-методичний центр з питань якості освіти», Інститутом педагогіки і психології професійної освіти 

НАПН України, Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України, ДНВЗ "Університет менеджменту освіти, 

Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Сумським обласним інститутом післядипломної 

педагогічної освіти, Білоцерківським інститутом неперервної професійної освіти університету менеджменту освіти, Сумським 

державним педагогічним університетом імені А.С.Макаренка, Глухівським національним педагогічним університетом імені 

О.Довженка, Сумським аграрним національним університетом, Сумським обласним центром зайнятості та громадськими 

організаціями (обласна рада лідерів учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів Сумщини), 

Сумською обласною Асоціацією педагогів-християн, роботодавцями,  Всеукраїнською асоціацією працівників професійно-

технічної освіти, Сумським державним університетом, Обласною організацією ТОВ «Червоний Хрест України», 

Національним університетом «Острозька академія», радою директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 

регіональною радою стейк-холдерів, компанією «Siniat», у напрямі сфери послуг з компанією «Profi Line Cosmetics», 

Сумським обласним центром позашкільної роботи та роботи з талановитою молоддю та інші. Співпраця ґрунтується на 

засадах укладених угод і партнерських відносинах у різних напрямах. 

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області бере участь у конференціях, семінарах та 

нарадах, що проводяться Міністерством освіти і науки України, здійснює регулярні зв’язки з засобами масової інформації та 

видавничими організаціями.  
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II Розроблення та апробація стандартів професійної (професійно-технічної) освіти 

 

2.1 Перелік творчих груп з розроблення стандартів П(ПТ)О 

 

№ 

з/п 

Назва навчального закладу, на 

базі якого буде  здійснюватись 

розроблення стандарту 

П.І.Б. керівника робочої 

групи 

П.І.Б. методиста НМЦ 

ПТО 

Код і назва робітничої 

професії 

1 Державний навчальний заклад 

«Сумське вище професійне 

училище будівництва та 

автотранспорту» 

Коваленко  

Юрій Іванович,  

директор 

Темченко Олена 

Всеволодівна 

8272 «Контролер харчової 

продукції (виробництво 

молочних продуктів)» 

 

2 Державний навчальний заклад 

«Сумське вище професійне 

училище будівництва та 

автотранспорту» 

Зінчук Ніна 

Петрівна,  

заступник директора з 

навчально-виробничої 

роботи 

 

Темченко Олена 

Всеволодівна 

8271 «Контролер харчової 

продукції (виробництво 

м’ясних та рибних 

продуктів)» 

3 Державний професійно-

технічний навчальний заклад 

«Роменське вище професійне 

училище» 

Помаран  

Павло Іванович, 

директор 

Смирнова Ірина 

Олександрівна 

7242 «Монтажник 

інформаційно-

комунікаційного 

устаткування» 
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2.2 Надання організаційно-методичної та консультативної допомоги  
щодо підготовки до ліцензування, атестації ЗП(ПТ)О та іншим закладам, підприємствам,  
установам, організаціям, що  надають послуги, пов’язані з одержанням професійної освіти 

 
№ 
з/п 

Заходи 
Категорія 

працівників 
Мета Строки 

Відповідальни
й 

1 2 3 4 5 6 
1 Семінар-практикум «Програмно-

методичне забезпечення проведення 

самоаналізу закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти» 
 

Керівний склад 

працівників 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

області 

Ознайомлення з 
основними нормативно-
правовими актами з 
проведення атестації, 
надання методичної 
допомоги з проведення 
самоаналізу 

29.01.2019 Ященкова Є.І. 

2 Семінар-практикум 

«Атестація закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти – 

експертна оцінка за якістю 

підготовки робітничих кадрів» 

 

Експерти з 

атестаційної 

експертизи 

Ознайомлення з 
основними нормативно-
правовими актами з 
проведення атестації, 
надання методичної 
допомоги, роз’яснення 
процедури атестаційної 
експертизи 

06.02.2019 Ященкова Є.І. 

3 Консультації Працівники 
підприємств, 
установ, 
організацій 

Надання консультацій з 
оформлення ліцензійних 
справ та проведення 
процедури ліцензування, 
проведення самоаналізу 
та оформлення матеріалів 
самоаналізу у сфері 
професійної (професійно-
технічної) освіти 

Протягом 
року  

Ященкова Є.І. 
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ІІІ Участь у заходах та проектах обласного, всеукраїнського і міжнародного рівнів 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу (конкурсу) 

Термін (дата 

проведення) 
Місце проведення 

Відповідальний 

працівник 

1 2 3 4 5 

1 

ІІІ етап XVІІІ Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості в номінаціях 

«Література», «Історія України і 

державотворення» 

До 10.01.2019 НМЦ ПТО у Сумській області Смоленко О.П. 

2 

Обласний конкурс волонтерських 

організацій «Ветеран живе поруч» 

Січень-травень 

2019 року 

 

Департамент освіти і науки 

Сумської обласної державної 

адміністрації, НМЦ ПТО у 

Сумській області 

Докторович Г.І. 

3 

IV етап IX Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса 

Шевченка 

02.02.2019 Комунальна установа Сумська 

спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 9 м. Суми 

Смоленко О.П. 

4 
IV етап XIX Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика 

16.02.2019 ДНЗ «Сумський хіміко-

технологічний ПТО» 

Смоленко О.П. 

5 

II обласний етап Всеукраїнських 

учнівських олімпіад зі спеціальних 

дисциплін за професіями «Кухар», 

«Продавець продовольчих товарів», 

«Тракторист-машиніст с/г виробництва», 

«Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів», «Маляр», 

«Муляр», «Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування» 

«Електрогазозварник», «Перукар 

(перукар-модельєр)» 

21.02.2019 ДПТНЗ «Сумське ВПУ 

будівництва і дизайну»,  

ДПТНЗ «Конотопське ВПУ» 

Сікірніцька Т.М., 

Киричок А.С., 

Темченко О.В., 

Лубинець В.О., 

Висоцька Ю.М. 
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1 2 3 4 5 

6 

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності за професією 

«Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування» 

27-28.02.2019 ДПТНЗ «Конотопське ВПУ» 

 

Киричок А.С. 

7 

ІІ (відбірковий) етап обласного огляду-

конкурсу на краще комплексно-методичне 

забезпечення предмета «Фізика», з 

професії «Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування» 

04-15.03.2019 НМЦ ПТО у Сумській області 

 

Лабудько В.С., 

Киричок А.С. 

8 

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед здобувачів 

професійної освіти у 2018/2019 

навчальному році за професією «Кухар», 

«Офіціант» 

05-06.03.2019 ДНЗ «Сумський центр ПТО 

харчових технологій, торгівлі 

та ресторанного сервісу» 

Темченко О.В. 

9 
X Всеукраїнська українознавча гра 

«Соняшник» для учнів 

05.03.2019 ЗП(ПТ)О Смоленко О.П. 

10 
Десята міжнародна виставка «Сучасні 

заклади освіти – 2019» 

14-16.03.2019 м.Київ,  

Палац дітей та юнацтва 

Висоцька Ю.М., 

Кіхтенко І.В 

11 
Міжнародний конкурс юних істориків 

«Лелека – 2019» 

20.03.2019 НМЦ ПТО у Сумській області 

ЗП(ПТ)О 

Смоленко О.П. 

12 
Міжнародний математичний конкурс  

«Кенгуру» 

21.03.2019 НМЦ ПТО у Сумській області 

ЗП(ПТ)О 

Лабудько В.С. 

13 

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року з предметів духовно-

морального спрямування – 2019» 

Березень 2019 

року 

НМЦ ПТО у Сумській області Докторович Г.І. 

14 

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед здобувачів 

професійної освіти у 2018/2019 

навчальному році за професією «Маляр» 

10-11.04.2019 ДПТНЗ «Путивльський 

професійний ліцей» 

Лубинець В.О. 
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1 2 3 4 5 

15 

Конкурс фахової майстерності з професії 

«Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва» 

16-17.04.2019 ДПТНЗ «Глинський 

професійний аграрний ліцей» 

Сікірніцька Т.М. 

16 

ІІ етап Всеукраїнської учнівської 

олімпіади «Юні знавці Біблії – 2019» 

Квітень 2019 року Департамент освіти і науки 

Сумської обласної державної 

адміністрації, НМЦ ПТО у 

Сумській області 

Докторович Г.І. 

17 
Обласний фестиваль моди і краси  Квітень 2019 року ДПТНЗ «Сумський центр ПТО 

з дизайну та сфери послуг» 

Висоцька Ю.М. 

 

18 

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу 

«Моральний вчинок» 

Квітень-травень 

2019 року 

Департамент освіти і науки 

Сумської обласної державної 

адміністрації, НМЦ ПТО у 

Сумській області 

Докторович Г.І. 

19 
Обласний конкурс на краще методичне 

забезпечення предмету «Захист Вітчизни 

Квітень 2019 року НМЦ ПТО у Сумській області, 

ЗП(ПТ)О 

Докторович Г.І. 

20 
Ярмарок робітничих професій Травень 2019 

року  

м. Суми Самойленко Н.Ю.,  

Скиба В.М. 

21 
Обласний фестиваль «Сходинки 

духовності» 

Травень 2018 

року  

СОІІППС Докторович Г.І. 

22 

Обласний конкурс «Інформаційний 

простір сучасного закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти» 

Вересень 2019  

Червень 2020 

НМЦ ПТО у Сумській області Кіхтенко І.В., 

Лісун О.І. 

23 

І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з навчальних предметів серед учнів 

ЗП(ПТ)О у 2019/2020 навчальному році 

16-25.10.2019 ЗП(ПТ)О Лабудько В.С., 

Смоленко О.П. 

24 

Координація участі закладів П(ПТ)О в 

Одинадцятій міжнародній виставці 

«Інноватика в сучасній освіті» 

 

Жовтень 2019 

року 

м.Київ, Палац дітей та 

юнацтва 
Висоцька Ю.М. 
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25 

Обласний фестиваль «Кращий майстер-

шеф з приготування страв української 

кухні закладів професійної освіти 

Сумщини» 

05.11.2019 ДНЗ «Сумський центр 

професійно-технічної освіти 

харчових технологій, торгівлі 

та ресторанного сервісу» 

Темченко О.В., 

Смоленко О.П. 

 

26 
Міжнародний конкурсу з інформатики та 

комп’ютерної вправності «Бобер» 

11-13.11.2019 ЗП(ПТ)О Лабудько В.С. 

27 

І етап XIX Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості в номінації 

«Література», «Історія України і 

державотворення» 

18.11-18.12.2019 

 

ЗП(ПТ)О НМЦ ПТО у 

Сумській області 

Смоленко О.П. 

28 

ІІ етап Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів серед 

учнів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти у 2019/2020 

навчальному році. 

Практичне заняття по підготовці до ЗНО-

2020 для викладачів ЗОП 

19.11.2019 

 

Сумське міжрегіональне ВПУ 

Конотопське ВПУ 

Лабудько В.С., 

Смоленко О.П. 

29 

ІІІ етап ХX Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика та 

Х Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка 

Семінар-практикум «Використання 

тестових та мультимедійних технологій у 

процесі підготовки учнів до складання 

ЗНО». Школа розвитку ІТ компетентності 

19-20.12.2019 ДНЗ «Глухівське вище 

професійне» 

Смоленко О.П., 

Смирнова І.О. 

30 

ІІ етап XIX Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості в номінації 

«Література», «Історія України і 

державотворення» 

23-26.12.2019 ЗП(ПТ)О НМЦ ПТО у 

Сумській області 

Смоленко О.П. 
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ІV Дослідно-експериментальна робота різного рівня 

4.1 Організаційно-методичний супровід управління інноваційною діяльністю 

№ 

з/п 
Теми досліджень 

Термін  

виконання  

Вид вихідного 

документа 

Відповідальні 

1 Регіональний рівень. 

«Упровадження елементів дуальної 

форми навчання в професійну 

підготовку кваліфікованих робітників» 

2017-2020 

роки 

Розробка програмно – 

методичних комплексів, що 

включають комп’ютерне – 

орієнтоване програмне і 

дидактичне забезпечення, 

методичні рекомендації 

щодо організації 

впровадження елементів 

дуальної форми навчання 

для закладів професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

ДПТНЗ «Сумський центр 

професійно-технічної освіти з 

дизайну та сфери послуг»; 

ДПТНЗ «Шосткинський центр 

професійно-технічної освіти», 

«ДНЗ «Білопільське вище 

професійне училище», 

ДПТНЗ «Конотопське вище 

професійне училище», 

Навчально-методичний центр 

професійно-технічної освіти у 

Сумській області 

 

2 Регіональний рівень. 

«Розвиток освітнього інформаційного 

середовища ліцею засобами 

дистанційної форми навчання» 

2017-2020 

роки 

Розробка та впровадження 

веб-ресурсів навчальних 

дисциплін (програм) для 

дистанційної форми 

навчання Moodle. 

Методичні рекомендації 

щодо створення веб-

ресурсів дистанційної 

форми навчання. 

Затвердження комплекту 

нормативно-правової 

документації, що 

регламентує впровадження 

дистанційної форми 

ДПТНЗ «Синівський 

професійний аграрний ліцей»; 

Навчально-методичний центр 

професійно-технічної освіти у 

Сумській області 
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навчання в ліцеї 

3 Регіональний рівень. 

«Професійна підготовка учнів з 

особливими освітніми потребами в 

професійно-технічному навчальному 

закладі як необхідна умова їх 

соціальної адаптації та подальшої 

трудової зайнятості» 

2017-2019 

роки 

Розроблення документів з 

дидактичного та 

методичного забезпечення 

професійної підготовки 

учнів з особливими 

освітніми потребами. 

Підготовка методичного 

посібника з організації 

роботи професійно-

технічного навчального 

закладу щодо підготовки 

учнів з особливими 

освітніми потребами 

ДНЗ «Глухівське вище 

професійне училище»; 

Навчально-методичний центр 

професійно-технічної освіти у 

Сумській області 
 

4 Регіональний рівень. 

«Соціальне партнерство як інструмент 

підвищення якості підготовки 

кваліфікованих робітників» 

2017-2020 

роки 

Оновлення змісту 

професійно-технічної освіти 

шляхом впровадження 

елементів дуальної форми 

навчання  відповідно до 

запитів регіону 

ДПТНЗ «Реутинський 

професійний аграрний ліцей»; 

ДПТНЗ «Конотопський 

професійний аграрний ліцей»; 

Навчально-методичний центр 

професійно-технічної освіти у 

Сумській області 
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V Робота з педагогічними кадрами 

 

5.1 Курсове підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

 

№ 

з/п 

Категорія 

працівників 

Заходи та форми роботи Місце проведення Строки 

проведення 

Відповідальний 

1 
Старші 

майстри 

Курсове підвищення кваліфікації ДПТНЗ «Сумський 

центр професійно-

технічної освіти з 

дизайну та сфери 

послуг» 

березень Василенко О.В. 

2 
Педагогічні 

працівники 

(різних 

напрямків) 

Курсове підвищення кваліфікації Сумський обласний 

інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Відповідно 

до графіку 

Василенко О.В. 

3 
Майстри 

виробничого 

навчання 

Курсове підвищення кваліфікації ДПТНЗ «Шосткинське 

вище професійне 

училище» 

лютий Василенко О.В. 

4 
Майстри 

виробничого 

навчання 

Курсове підвищення кваліфікації ДПТНЗ «Сумське вище 

професійне училище 

будівництва і дизайну» 

лютий Василенко О.В. 
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5.2 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників   

професійно-технічних навчальних закладів у міжкурсовий період 

 

5.2.1 Обласні науково-методичні конференції 

 

№ 

з/п 

Категорія   

педпрацівників Тема  заходу 
Строки  

проведення 

Місце 

проведення 

1 Викладачі, 

майстри 

виробничого 

навчання 

Обласна науково-методична конференція педагогічних 

працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

вересень НМЦ ПТО у 

Сумській області 

 

5.2.2 Обласні семінари-практикуми 

 

№ 

з/п 

Категорія 

педпрацівників 
Методична тема Дата 

проведення 

Місце  

проведення 
Відповідальні 

1 2 3 4 5 6 

1 Заступники директорів із 

навчально-методичної та 

навчально-виробничої 

роботи, методисти 

Щомісячна он-лайн семінар-

нарада 

10.00 

Останній 

четвер місяця 

 

НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Самойленко Н.Ю., 

Скиба В.М. 

 

2 Майстри виробничого 

навчання 

Модуль  «Організація та 

методика професійної 

підготовки в закладах 

професійної(професійно-

технічної) освіти в рамках 

Школи молодого педагога 

професійної підготовки 

09.01.2019 ДНЗ «Сумський центр 

ПТО харчових 

технологій, торгівлі та 

ресторанного сервісу» 

Сікірніцька Т.М. 



29 

 

 

   15.01.2019 ДПТНЗ «Сумський 

центр ПТО 

 

16.01.2019 ДНЗ «Сумське ВПУ 

будівництва 

та автотранспорту» 

22.01.2019 ДНЗ «Шосткинський 

центр ПТО» 

24.01.2019 ДПТНЗ «Глинський 

професійний аграрний 

ліцей» 

3 Викладачі математичних 

дисциплін 

Засідання творчої групи 

«Професійно спрямоване 

навчання при викладанні 

геометрії. Робота з тестами» 

15.01.2019 СДПУ імені 

А.С.Макаренка, 

Лабораторія змісту і 

методів навчання 

математики 

Лабудько В.С. 

4 Викладачі та майстри 

виробничого навчання з 

професій будівельного 

та деревообробного 

профілів 

Он-лайн засідання  творчої 

групи «Формування змісту 

освітніх програм за 

стандартами на 

компетентнісній основі» 

17.01.2019 НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Лубинець В.О. 

5 Викладачі інформатики 

та інформаційних 

технологій 

Семінар-практикум 

«Інноваційні технології як 

шлях до якісної освіти. (ІІ 

частина) 

Школа розвитку ІТ 

23.01.2019 ДПТНЗ 

«Путивльський 

професійний ліцей» 

Лабудько В.С., 

Смирнова І.О. 

 

6 Викладачі професійно-

теоретичної підготовки 

та майстри в/н з 

професій сфери 

Засідання творчих груп з 

розробки проектів стандартів 

професійної (професійно-

технічної) освіти на основі  

Січень-

травень 2019 

року 

(щосереди 

НМЦ ПТО 

у Сумській області, 

ДНЗ «Сумське ВПУ 

будівництва та 

Темченко О.В. 
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громадського 

харчування та торгівлі 

 

компетентнісного підходу з 

професій  «Контролер 

харчової продукції 

(виробництво молочних 

продуктів)»; 

«Контролер харчової продукції 

(виробництво м’ясних та 

рибних продуктів)» 

у режимі он-

лайн) 

автотранспорту» 

 

7 
Викладачі професійно-

теоретичної підготовки 

та майстри в/н з 

професій для всіх 

галузей економіки 

 

Засідання творчих груп з 

розробки проекту 

професійного стандарту з 

професії «Монтажник 

інформаційного-

комунікаційного 

устаткування» 

Січень-

травень 2019 

року 

(щосереди у 

режимі он-

лайн) 

НМЦ ПТО 

У Сумській області,  

ДПТНЗ «Роменське 

ВПУ» 

ДНЗ «Сумське ВПУ 

будівництва та 

автотранспорту» 

Смирнова І.О. 

 

8 

Адміністрація закладів 

П(ПТ)О 

Семінар-практикум 

«Програмно-методичне 

забезпечення проведення 

самоаналізу закладом 

професійної (професійно-

технічної) освіти» 

29.01.2019 НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Ященкова Є.І. 

9 Викладачі 

загальноосвітньої 

підготовки 

Вебінар «Сучасний урок у 

контексті Нової української 

школи». 

 

05.02.2019 НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Лабудько В.С., 

Смоленко О.П., 

Докторович Г.І. 

10 
Експерти з атестаційної 

експертизи 

Семінар-практикум «Атестація 

закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти» 

06.02.2019 НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Ященкова Є.І. 

11 Викладачі професійно-

теоретичної підготовки 

та майстри в/н з 

Он-лайн засідання творчої 

групи педагогічних 

працівників у рамках проекту 

07.02.2019 
НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Висоцька Ю.М., 

Смирнова І.О. 



31 

 

професій легкої 

промисловості та сфери 

послуг 

 

«Методика  розробки та 

створення віртуального 

комплексно-методичного 

забезпечення з професії 

«Манікюрник» 

12 Голови методичних 

комісій 

загальноосвітньої 

підготовки 

Вебінар  «Сучасний кабінет 

закладу освіти – творча 

майстерня викладача» 

12.02.2019 НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Лабудько В.С., 

Смоленко О.П., 

Докторович Г.І. 

13 Бібліотекарі Вебінар «Бібліотека сучасного 

закладу освіти»  

13.02.2019 НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Лісун О.І. 

14 Викладачі  української 

мови та літератури, 

математики, історії 

України 

Семінар-практикум 

«Підготовка до ЗНО в 

контексті формування 

предметних компетентностей 

учнів» 

14.02.2019 ДПТНЗ «Сумський 

центр професійно-

технічної освіти» 

Лабудько В.С. 

Смоленко О.П., 

Представники 

ХРЦОЯО 

15 

Голови методичних 

комісій професійної 

підготовки 

Вебінар «Організація роботи 

методичної комісії щодо 

погодження робочих 

навчальних планів та освітніх 

програм» 

15.02.2019 
НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Висоцька Ю.М., 

Темченко О.В. 

16 Члени робочої групи 

експериментів 

регіонального рівня 

Он-лайн засідання робочої 

групи  

18.02.2019 НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Докторович В.М. 

 

17 

Викладачі професійно-

теоретичної підготовки 

Модуль «Інформаційне 

забезпечення освітнього 

процесу» в рамках Школи 

молодого педагога 

професійної підготовки 

19.02.2019 НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Сікірніцька Т.М. 

18 Викладачі біології Семінар-практикум  20-21.02. ДПТНЗ «Шосткинське Лабудько В.С., 
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 «Упровадження інформаційно-

комунікаційних технологій в 

освітній процес як ефективний 

засіб формування предметної 

компетентності учнів» 

Школа розвитку ІТ 

2019 ВПУ» Смирнова І.О. 

19 Викладачі 

загальнопрофесійної 

підготовки 

Вебінар «SMART-цілі уроків 

загальнопрофесійної 

підготовки»   

26.02.2019 НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Докторович Г.І. 

20 

Заступники директора з 

навчально-методичної 

(навчальної)  роботи, 

методисти 

Вебінар «Нормативно-правове 

забезпечення методичної 

роботи закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти» 

» в рамках творчої лабораторії 

«Методист» 

27.02.2019 НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Василенко О.В. 

Чхайло О.М., 

Ященкова Є.І. 

 

21 Члени творчої групи з 

професії «Продавець 

продовольчих товарів» 

Он-лайн засідання творчої 

групи педагогічних 

працівників в рамках проекту 

«Методика розробки та 

створення віртуального 

комплексно-методичного 

забезпечення з професії 

«Продавець продовольчих 

товарів» 

28.02.2019 НМЦ ПТО 

у Сумській області 

Темченко О.В. 

Смирнова І.О. 

22 Майстри  виробничого 

навчання  

Семінар-практикум 

«Планування освітнього 

процесу з професії 

«Електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування» 

27-28.02.2019 

 

ДПТНЗ «Конотопське 

ВПУ» 

 

Киричок А.С. 
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23 Майстри виробничого 

навчання з професій 

сфери громадського 

харчування та торгівлі 

Семінар-практикум 

«Комплексний підхід щодо 

реалізації змісту стандартів  

професійної (професійно-

технічної) освіти як складової 

якісної підготовки 

кваліфікованого робітника» 

05-06.03.2019 

 

ДНЗ «Сумський центр 

ПТО харчових 

технологій, торгівлі та 

ресторанного сервісу» 

Темченко О.В. 

24 Члени творчої групи 

викладачів предмету 

«Захист Вітчизни» 

Вебінар «Застосування нових 

форм і методів  при викладанні 

предмету «Захист Вітчизни» 

05.03.2019 НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Докторович Г.І. 

25 
Викладачі професійно-

теоретичної підготовки 

та майстри в/н з 

професій легкої 

промисловості та сфери 

послуг 

 

Он-лайн засідання творчої 

групи педагогічних 

працівників у рамках проекту 

«Методика  розробки та 

створення віртуального 

комплексно-методичного 

забезпечення з професії 

«Манікюрник» 

06.03.2019 
НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Висоцька Ю.М., 

Смирнова І.О. 

26 Заступники директорів із 

навчально-методичної 

роботи, методисти 

Семінар-практикум «Форми і 

методи проведення методичної 

роботи» 

Відкриття Центру розвитку 

професійної кар’єри 

12-13.03.2019 ДНЗ «Шосткинський 

центр професійно-

технічної освіти» 

Ященкова Є.І.,  

Лісун О.І. 

27 Майстри виробничого 

навчання 

Модуль «Формування 

професійної компетентності 

майстра виробничого 

навчання» в рамках Школи 

молодого педагога 

професійної підготовки 

12.03.2019 ДНЗ «Сумський центр 

ПТО харчових 

технологій, торгівлі та 

ресторанного сервісу» 

Сікірніцька Т.М. 

14.03.2019 ДПТНЗ «Сумський 

центр ПТО 

19.03.2019 ДНЗ «Сумське ВПУ 

будівництва 
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та автотранспорту» 

21.03.2019 ДНЗ «Шосткинський 

центр ПТО» 

28.03.2019 ДПТНЗ «Глинський 

професійний аграрний 

ліцей» 

28 Викладачі хімії 

 

Семінар-практикум 

«Модернізація сучасного 

уроку» 

19.03.2019 ДНЗ «Сумський 

хіміко-технологічний 

центр ПТО» 

Лабудько В.С. 

29 Педагогічні працівники, 

учнівське 

самоврядування  

Відкриття 

Центру розвитку професійної 

кар’єри 

21.03.2019 ДПТНЗ «Шосткинське 

ВПУ» 

Кіхтенко І.В. 

 

30 Заступники директора з 

навчально-виховної 

роботи 

Семінар-нарада «Нові форми 

профорієнтаційної роботи» 

22.03.2019 НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Кіхтенко І.В., 

Лісун О.І., 

Шейкіна К.М. 

31 Викладачі іноземної 

мови 

Творча майстерня 

«Формування ключових 

компетентностей учнів на 

уроках іноземної мови за 

професійним спрямуванням. 

Використання тестових та 

мультимедійних технологій у 

процесі навчання та контролю 

як важливий етап підготовки 

учнів до олімпіад та складання 

ЗНО». Школа розвитку ІТ 

компетентності 

27.03.2019 ДПТНЗ 

«Недригайлівське 

вище професійне 

училище» 

Смоленко О.П., 

Смирнова І.О. 

 

32 Вихователі Вебінар «Організація роботи 

ради гуртожитку»  

09.04.2019 НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Лісун О.І. 
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33 Заступники директора з 

навчально-виробничої 

роботи 

Семінар-практикум 

«Організація роботи 

навчально-практичних центрів 

щодо підвищення професійної 

компетентності педагогічних 

працівників» 

10.04.2019 

 

ДПТНЗ «Сумське 

вище професійне 

училище будівництва 

та автотранспорту» 

Скиба В.М. 

34 Майстри виробничого 

навчання з професії 

«Маляр» 

Семінар «Системний підхід до 

реалізації новітніх освітніх та 

виробничих технологій» 

10-11.04.2019 ДПТНЗ 

«Путивльський 

професійний ліцей» 

Лубинець В.О. 

35 Викладачі природничих 

дисциплін 

Засідання творчої групи 

«Професійне спрямування при 

викладанні предметів 

природничого циклу» 

11.04.2019 ДНЗ «Білопільське 

ВПУ» 

Лабудько В.С. 

36 Майстри виробничого 

навчання з професії 

«Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

виробництва» 

Семінар-практикум «Сучасне 

обладнання у професійній 

підготовці здобувачів освіти 

сільськогосподарської галузі: 

методичні аспекти» 

16-17.04.2019  «Глинський 

професійний аграрний 

ліцей» 

Сікірніцька Т.М. 

37 Викладачі фізичної 

культури 

Засідання творчої групи у 

форматі «круглого столу»: 

«Урок фізичної культури в 

світлі сучасних педагогічних 

технологій» 

17.04.2019 НМЦ ПТО у Сумській 

області  

Докторович Г.І. 

38 Педагогічні працівники, 

роботодавці 

Відкриття Центру розвитку 

професійної кар’єри 

23.04.2019 ДНЗ «Охтирський 

центр професійно-

технічної освіти» 

Лісун О.І. 

39 Викладачі професійної 

підготовки 

Модуль «Психолого-

дидактичні аспекти організації 

навчально-виховного процесу» 

в рамках Школи молодого 

педагога професійної 

25.04.2019 НМЦ ПТО у Сумській 

області 

 

Сікірніцька Т.М. 
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підготовки 

40 Майстри виробничого 

навчання  та викладачі 

спецдисциплін з 

професій легкої 

промисловості та сфери 

послуг 

Он-лайн засідання творчої 

групи «Новітні технології у 

сфері пошиття одягу з 

використанням сучасного 

обладнання» 

25.04.2019 НМЦ ПТО у Сумській 

області  

Висоцька Ю.М. 

41  Відкриття Центру розвитку 

професійної кар’єри 

Квітень 2019 

року 

ДПТНЗ «Сумський 

центр ПТО з дизайну 

та сфери послуг» 

Лісун О.І. 

42 
Голови методичних 

комісій професійної 

підготовки 

Семінар-практикум  

«Удосконалення методичної 

компетентності голів 

методичних комісій» 

07.05.2019 

ДНЗ «Сумське ВПУ 

будівництва та 

автотранспорту» 

Висоцька Ю.М., 

Темченко О.В. 

43 Члени робочої групи 

експериментів 

регіонального рівня 

Он-лайн засідання робочої 

групи  

13.05.2019 НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Докторович В.М. 

 

44 

Молоді викладачі  

Вебінар «Сучасний урок у 

контексті Нової української 

школи» у рамках Школи 

молодого викладача 

загальноосвітньої підготовки 

ІІ засідання 

14.05.2019 НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Лабудько В.С., 

Смоленко О.П., 

Докторович Г.І. 

45 Працівники з кадрових 

питань 

Вебінар «Організація роботи 

працівників з кадрових питань 

у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти» 

16.05.2019 НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Василенко О.В. 

46 Майстри виробничого 

навчання, викладачі 

професійної підготовки 

Семінар «Підсумково-

узагальнюючий модуль» у 

рамках Школи молодого 

28.05.2019 ДПТНЗ «Сумське 

ВПУ будівництва і 

дизайну» 

Сікірніцька Т.М 
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педагога професійної 

підготовки 

47 
Майстри виробничого 

навчання та викладачі 

спецдисциплін з професії 

«Електромонтер з ремонту 

та обслуговування 

електроустаткування» 

Вебінар «Роль комплексно-

методичного забезпечення при 

підготовці кваліфікованого 

робітника з професії 

«Електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування» 

22.05.2019 НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Киричок А.С. 

48 
Майстри виробничого 

навчання  та викладачі з 

професії «Кухар, 

кондитер», викладачі 

іноземної мови 

Засідання проектної команди в 

рамках проекту 

«Упровадження інтегрованого 

навчання при підготовці 

кваліфікованих робітників з 

професій «Кухар», «Кондитер» 

24.05.2019 НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Смоленко О.П., 

Темченко О.В. 

49 Голови методичних 

комісій 

загальноосвітньої 

підготовки 

Вебінар «Сучасне комплексно-

методичне забезпечення 

кабінету загальноосвітніх 

дисциплін. Презентація 

віртуальних  кабінетів» 

30.05.2019 НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Лабудько В.С., 

Смоленко О.П., 

Докторович Г.І. 

50 Викладачі та майстрів 

виробничого навчання з 

професій легкої 

промисловості та сфери 

послуг 

Семінар-практикум «Конкурс 

фахової майстерності – форма 

підвищення професійної 

кваліфікації учня» 

13.06.2019 ДПТНЗ «Сумський 

центр ПТО з дизайну 

та сфери послуг» 

Висоцька Ю.М. 

51 Члени творчої групи 

викладачів української 

мови та літератури 

Засідання творчої групи в 

рамках вивчення досвіду 

викладача ДНЗ «Білопільське 

вище професійне училище» 

Руденко Л.М. «Застосування 

раціональних засобів навчання 

13.06.2019 НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Смоленко О.П. 
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один із шляхів підвищення 

ефективності уроку» 

52 Заступники директора з 

навчально-методичної 

(навчальної)  роботи, 

методисти 

Вебінар «Колективні форми 

методичної роботи» » в рамках 

творчої лабораторії 

«Методист» 

19.06.2019 НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Василенко О.В. 

Чхайло О.М., 

Ященкова Є.І. 

 

53 Інженери з ОП Підсумковий семінар-

практикум «Професійна 

компетентність 

відповідального за безпеку 

життєдіяльності учнів та 

працівників в закладах 

професійної (професійно-

технічної) освіти області» 

02-03.07.2019 

 

 

ДПТНЗ «Шосткинське 

ВПУ» 

 

Скиба В.М. 

54 Заступники директорів із 

навчально-методичної та 

навчально-виробничої 

роботи, методисти 

Он-лайн семінар-нарада 

«Особливості організації 

освітнього процесу в 

2019/2020 навчальному році» 

28.08.2019 НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Самойленко Н.Ю., 

Скиба В.М.,  

 

55 
Викладачі математики, 

інформатики та 

інформаційних 

технологій 

Вебінар «Віртуальна естафета 

педагогічних ідей і технологій 

при викладанні математики, 

інформатики та інформаційних 

технологій» 

11.09.2019 НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Лабудько В.С. 

56 Заступники директорів із 

навчально-методичної та 

навчально-виробничої 

роботи, методисти 

Семінар-нарада «Основні 

напрями роботи  педагогічних 

колективів закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти у новому 

2019/2020 навчальному році» 

12.09.2019 

 

НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Самойленко Н.Ю., 

Скиба В.М.  

 

57 Майстри виробничого Он-лайн засідання творчої 12.09.2019 НМЦ ПТО у Сумській Лубинець В.О. 
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навчання з професій 

будівельного та 

деревообробного 

профілів 

групи «Сучасна майстерня як 

інструмент формування 

компетентностей майбутнього 

кваліфікованого робітника» 

області 

58 Члени робочої групи 

експериментів 

регіонального рівня 

Он-лайн засідання робочої 

групи  

16.09.2019 НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Докторович В.М. 

 

59 

Викладачі природничих 

дисциплін 

Вебінар «Віртуальна естафета 

педагогічних ідей і технологій 

при викладанні природничих 

дисциплін» 

18.09.2019 НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Лабудько В.С. 

60 

Викладачі предметів 

суспільно-гуманітарного 

циклу  

Вебінар «Сучасне  

комплексно-методичне 

забезпечення предметів 

суспільно-гуманітарного 

циклу» 

19.09.2019 НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Смоленко О.П. 

Докторович Г.І. 

 

 

61 Заступники директора з 

навчально-методичної 

(навчальної) роботи, 

методисти 

Вебінар «Робота над єдиною 

методичною проблемою» в 

рамках творчої лабораторії 

«Методист» 

24.09.2019 НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Василенко О.В. 

Чхайло О.М., 

Ященкова Є.І. 

 

62 Викладачі  

загальноосвітньої 

підготовки 

 

 

Семінар-практикум «Сучасні 

підходи до організації  

навчання й інтерактивні 

технології» в рамках Школи 

молодого викладача  

загальноосвітньої підготовки 

25.09.2019 ДНЗ «Сумське ВПУ 

будівництва та 

автотранспорту» 

Лабудько В.С. 

Смоленко О.П. 

Докторович Г.І. 

63 

Майстри виробничого 

навчання, викладачі  

Он-лайн засідання. Модуль 

«Нормативно-правове 

забезпечення професійної 

підготовки» в рамках Школи 

молодого педагога 

26.09.2019 НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Сікірніцька Т.М. 
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професійної підготовки 

64 Викладачі професійно-

теоретичної підготовки 

та майстри виробничого 

навчання з професій 

сфери громадського 

харчування та торгівлі 

Вебінар «Створення сучасного 

комплексно-методичного 

забезпечення предмету та 

професії відповідно до вимог 

стандартів професійної 

(професійно-технічної) освіти» 

27.09.2019 НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Темченко О.В. 

65 Викладачі, майстри 

виробничого навчання  

 

 

Вебінар «Участь закладів 

П(ПТ)О у Всеукраїнському 

конкурсі професійної 

майстерності 

«WORLDSKILLS UKRAINE» 

Вересень 

2019 року  

НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Висоцька Ю.М., 

Темченко О.В., 

Киричок А.С., 

Сікірніцька Т.М., 

Лубинець В.О. 

66 

Заступники директора з 

НМР 

методисти, голови МК, 

викладачі математики, 

природничих дисциплін 

Вебінар «Організація та 

проведення І-ІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних 

предметів серед учнів закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти у 2019/2020 

навчальному році. ЗНО-2020» 

01.10.2019 

 

НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Лабудько В.С., 

Смоленко О.П. 

 

67 

Викладачі  фізики 

Семінар-практикум 

«Підготовка до ЗНО в 

контексті формування 

предметних компетентностей 

учнів. Висвітлення матеріалів 

конкурсу на краще КМЗ з 

фізики» Школа розвитку ІТ 

компетентності 

08.10.2019 Заклад-переможець 

конкурсу 

Лабудько В.С., 

Смирнова І.О. 

 

68 Голови методичних 

комісій професійної 

підготовки 

Вебінар «Форми роботи 

методичної комісії» 
07.10.2019 

НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Висоцька Ю.М., 

Темченко О.В. 
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69 Викладачі та майстрів 

виробничого навчання з 

професій 

деревообробного 

профілю 

 

Вебінар «Використання 

сучасних технік оброблення та 

оздоблення дерев’яних 

поверхонь  

08.10.2019 Навчально-

методичний центр 

ПТО у Сумській 

області 

Лубинець В.О. 

70 Голови методичних 

комісій 

загальноосвітньої 

підготовки 

Семінар-практикум «Я 

працюю в кабінеті Нової 

української школи». 

Школа розвитку ІТ 

компетентності 

09-10.10.2019 ДПТНЗ «Роменське 

ВПУ» 

 

Лабудько В.С., 

Смоленко О.П., 

Смирнова І.О. 

 

71 Викладачі іноземної 

мови, професійно-

теоретичної-підготовки, 

майстри виробничого 

навчання   

Вебінар для учасників проекту 

«Упровадження інтегрованого 

навчання при підготовці 

кваліфікованих робітників з 

професій «Кухар», «Кондитер»  

11.10.2019 НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Смоленко О.П. 

Темченко О.В. 

72 

Викладачі фізичної 

культури 

Семінар «Діяльність викладача 

фізичної культури в контексті 

модернізації предмету 

«Фізична культура» 

23.10.2019 ДПТНЗ «Сумське 

вище професійне 

училище будівництва і 

дизайну» 

Докторович Г.І. 

73 Викладачі історії Семінар-практикум «Нові 

підходи до викладання 

предметів «Історія України» , 

«Всесвітня історія» в умовах 

Нової українська школи.  

24.10.2019 ДНЗ «Білопільське 

вище професійне 

училище» 

Смоленко О.П. 

 

74 

Викладачі професійно-

теоретичної підготовки 

Модуль «Організація 

планування та облік освітнього 

процесу в закладах 

професійної (професійно-

технічної) освіти» в рамках 

Школи молодого педагога 

29.10.2019 НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Сікірніцька Т.М 
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професійної підготовки 

75 Майстри виробничого 

навчання, викладачі 

спецдисциплін 

ІІІ Всеукраїнський науково-

методичний семінар 

«Підготовка майстра 

виробничого навчання, 

викладача професійного 

навчання до впровадження в 

освітній процес інноваційних 

технологій» 

01.11.2019 Глухівський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

Олександра Довженка 

Самойленко Н.Ю., 

Скиба В.М. 

76 Викладачі  української 

мови і літератури 

І етап ХX Міжнародного 

конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика та Х 

Міжнародного мовно-

літературного конкурсу 

учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка 

04-15.11.2019 

 

 

Заклади професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

області 

Смоленко О.П. 

77 Викладачі математики Семінар-практикум 

«Діяльнісний підхід при 

викладанні математики». 

Школа розвитку ІТ 

компетентності 

06-07.11 2019 ДПТНЗ «Синівський 

професійний аграрний 

ліцей» 

Лабудько В.С., 

Смирнова І.О. 

 

78 Майстри виробничого 

навчання  та викладачі 

спецдисциплін з 

професій легкої 

промисловості та сфери 

послуг  

Он-лайн засідання творчої 

групи 

 

14.11.2019 НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Висоцька Ю.М. 

79 Майстри виробничого 

навчання  та викладачі 

спецдисциплін з 

професій для всіх 

Вебінар «Використання 

інтерактивної дошки у процесі 

підготовки фахівців» 

15.11.2019 НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Смирнова І.О. 
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галузей економіки 

80 Майстри виробничого 

навчання 

Модуль «Організація 

планування та облік освітнього 

процесу в закладах 

професійної (професійно-

технічної) освіти» в рамках 

Школи молодого педагога 

професійної підготовки 

28.11.2019 НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Сікірніцька Т.М. 

81 Викладачі зарубіжної 

літератури 

Семінар-практикум 

«Застосування інноваційних 

методів навчання на уроках 

зарубіжної літератури» 

04.12.2019 ДПТНЗ «Сумське 

вище професійне 

училище будівництва і 

дизайну» 

Смоленко О.П. 

 

82 Члени робочої групи 

експериментів 

регіонального рівня 

Он-лайн засідання робочої 

групи  

09.12.2019 НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Докторович В.М. 

 

83 Майстри виробничого 

навчання  та викладачі 

спецдисциплін з 

професій оброблення 

металу, 

електротехнічного та 

хімічного виробництва 

Вебінар «Професійне 

зростання педагогічного 

працівника» 

10.12.2019 НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Киричок А.С. 

84 Викладачі української 

мови і літератури, 

викладачі та майстри 

виробничого навчання з 

професії «Продавець 

продовольчих товарів»   

І етап обласного огляду-

конкурсу на краще 

комплексно-методичне 

забезпечення предметів 

«Українська мова», 

«Українська література», з 

професії «Продавець 

продовольчих товарів» 

Грудень 2019  

 

 

Заклади професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

області 

 

 

Смоленко О.П., 

Темченко О.В. 
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85 Викладачі професійно-

теоретичної підготовки 

Модуль «Організація та 

методика професійної 

підготовки» в рамках Школи 

молодого педагога 

професійної підготовки 

17.12.2019 НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Сікірніцька Т.М. 

86 Заступники директора з 

навчально-методичної 

(навчальної)  роботи, 

методисти 

Вебінар «Технології 

методичної роботи» в рамках 

творчої лабораторії 

«Методист» 

18.12.2019 НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Василенко О.В. 

Чхайло О.М., 

Ященкова Є.І. 

 

 

5.2.3 Обласні збори та школи лідерів учнівського самоврядування 

 

№ 

з/п 
Категорія Теми занять 

Дата 

проведення 
Місце проведення Відповідальний 

1 2 3 4 5 6 

1 Лідери УС  

Збори лідерів Сумської обласної ради 

лідерів учнівського самоврядування 

Сумського округу 

14.03.2019 
Сумське 

міжрегіональне ВПУ 
Кіхтенко І.В. 

2 Лідери УС  

Збори лідерів Сумської обласної ради 

лідерів учнівського самоврядування 

Північного округу 

21.03.2019 Шосткинське ВПУ Кіхтенко І.В. 

3 Лідери УС  

Збори лідерів Сумської обласної ради 

лідерів учнівського самоврядування 

Південного округу 

28.03.2019 

Центр військово-

патріотичного 

виховання Роменського 

ВПУ 

Кіхтенко І.В. 

4 Лідери УС  

Збори лідерів Сумської обласної ради 

лідерів учнівського самоврядування 

Центрального округу 

04-

05.04.2019 

Центр військово-

патріотичного 

виховання 

Конотопського ПАЛ 

Кіхтенко І.В. 

5 Лідери УС Проведення флешмобу «Увіковічуємо Березень ЗП(ПТ)О Кіхтенко І.В. 



45 

 

ЗП(ПТ)О слово Кобзаря»,  

акції #selfie_with_Shevchenko  

2019 року 

6 
Лідери УС 

ЗП(ПТ)О 

Проведення акції «Життя у стилі ЕКО» 

під гаслом «Ми – за чисту планету» 

Квітень  

2019 року 
ЗП(ПТ)О Кіхтенко І.В. 

7 
Лідери УС 

ЗП(ПТ)О 

Проведення зборів Сумської обласної 

ради лідерів учнівського 

самоврядування ЗП(ПТ)О 

Травень  

2019 року 

Сумське 

міжрегіональне ВПУ 
Кіхтенко І.В. 

8 
Лідери УС 

ЗП(ПТ)О 

Вибори керівного складу обласної ради 

лідерів учнівського самоврядування 

ЗП(ПТ)О 

Вересень 

2019 року 

НМЦ ПТО у Сумській 

області 
Кіхтенко І.В. 

9 
Лідери УС 

ЗП(ПТ)О 

Проведення зборів Сумської обласної 

ради лідерів учнівського 

самоврядування ЗП(ПТ)О 

Жовтень 

2019 року 

Місце навчання 

Президента ОРЛУС 

закладів професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

Кіхтенко І.В. 

10 
Лідери УС 

ЗП(ПТ)О 

Проведення зборів лідерів учнівського 

самоврядування в Сумському, 

Центральному, Північному, Південному 

округах 

Листопад 

2018 року 

Місця навчання віце-

президентів ОРЛУС 

закладів професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

Кіхтенко І.В. 

11 
Лідери УС 

ЗП(ПТ)О 

Обласний соціально-освітній 

національно-патріотичний проект 

«Голос крові: ми – Українці!» 

Протягом 

року 

НМЦ ПТО у Сумській 

області, ЗП(ПТ)О 

Кіхтенко І.В. 
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VI Формування єдиного інформаційного простору, видавнича діяльність 

6.1 Організаційно-методичний супровід управління інноваційною діяльністю 

 
№  
з/п 

Форма роботи Термін виконання Відповідальний 

1 Журналу «Професійна освіта Сумщини» Червень,  
грудень 

Кіхтенко І.В., 

Лісун О.І., 

Смирнова І.О., 

Чхайло О.М. 

2 Друковане видання «Час молодих» Березень, червень,  

вересень, грудень  

Кіхтенко І.В., 

Смирнова І.О. 

3 Моніторинг роботодавців щодо визначення 

конкурентоспроможності випускника закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти на ринку 

праці та виявлення потреби у кваліфікованих 

робітниках підприємств області 

Травень,  

грудень 

Смирнова І.О. 

 

4 Інформаційно-аналітичний збірник «Професійна 

(професійно-технічна) освіта Сумщини – цифри і 

факти» 

Січень, 

Червень 

Кіхтенко І.В., 

Смирнова І.О. 

5 Визначення рейтингу закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти області 

Липень Смирнова І.О. 

6 Оновлення сайту Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Сумській області 

Постійно Коротенко О.Г. 
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6.2 Упровадження сучасних Інтернет-технологій в освітній процес закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти,розвиток віртуальних педагогічних спільнот. Моніторинг стану інформатизації, забезпеченості закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти комп’ютерною технікою та педагогічними програмними засобами; надання 

методичної допомоги 

 

№ 

з/п 
Мета роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1 Школа підвищення ІТ-компетентності 

Онлайн-майстер-клас «Додавання інтерактивності в навчальні презентації за 

допомою сервісу Nearpod» 

Останній 

тиждень січня 

Смирнова І.О. 

2 Школа підвищення ІТ-компетентності 

Онлайн-майстер-клас «Мистецтво створення сучасних презентацій за 

допомогою інтернет-сервісу Prezy.Next» 

Останній 

тиждень лютого 

Смирнова І.О. 

3 Школа підвищення ІТ-компетентності 

Онлайн-майстер-клас «Еmaze – середовище для створення презентацій, 

галереї, фотоальбомів, е-листівок тощо» 

Останній 

тиждень березня 

Смирнова І.О. 

4 Школа підвищення ІТ-компетентності 

Онлайн-майстер-клас «Сервіс для створення інтерактивних презентацій 

Mentimeter» 

Останній 

тиждень квітня 

Смирнова І.О. 

5 Школа підвищення ІТ-компетентності 

Онлайн-майстер-клас «QR-код – можливості використання у навчанні» 

Останній 

тиждень травня 

Смирнова І.О. 

Кіхтенко І.В. 

6 Школа підвищення ІТ-компетентності 

Онлайн-майстер-клас «Використання сервісу Google Maps в освітньому 

процесі закладів ПТО» 

Останній 

тиждень вересня 

Смирнова І.О. 

7 Школа підвищення ІТ-компетентності 

Онлайн-майстер-клас «Google Class – інструмент дистанційного навчання» 

Останній 

тиждень жовтня 

Смирнова І.О. 

8 Школа підвищення ІТ-компетентності 

Онлайн-майстер-клас «Learningapps – конструктор інтерактивних вправ» 

Останній 

тиждень 

листопада 

Смирнова І.О. 

https://nearpod.com/
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6.3 Циклограма роботи Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області 

 

 

9 Школа підвищення ІТ-компетентності 

Онлайн-майстер-клас «Технологія веб-квесту та блог-квесту в освітньому 

процесі закладів ПТО» 

Останній 

тиждень грудня 

Смирнова І.О. 

10 Моніторинг сайтів закладів професійної (професійно-технічної) освіти Червень, 

грудень  

Кіхтенко І.В. 

11 Засіб і форма організаційної та методичної роботи. Віртуальні технології. 

Робота у блогах  

Постійно Профільні 

методисти 

№ Назва Термін виконання 

1 Оnline-спілкування з керівним складом  закладів професійної (професійно-технічної) освіти Щомісячно 

2 Навчально-методична рада Щокварталу 

3 Інструктивно-методична нарада ІІ понеділок місяця 

4 Випуск  Журналу «Професійна освіта Сумщини» 2 рази на рік 

5 Випуск друкованого видання «Час молодих» Щокварталу 

6 

Здійснення моніторингів: 

- якості освіти; 

- анкетування роботодавців; 

- державної кваліфікаційної атестації; 

- ЗНО; 

- аналіз успішності вступників до  закладів професійної (професійно-технічної) освіти; 

- роботи сайтів  закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

 

2 рази на рік 

2 рази на рік 

1 раз на рік 

1 раз на рік 

1 раз на рік 

2 рази на рік 

7 
Оновлення сайту Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській 

області 
Постійно 
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VII Моніторинг якості освіти 

№ 

з/п 
Термін 

Зміст роботи 

(форма проведення заходу) 

Контингент, на потребу якого 

переважно спрямована робота 

Який очікуваний продукт 

(нормативно-правовий 

акт, резолюція рішення, 

програма, підручник, 

збірник тощо) 

1 січень Моніторинг навчальних досягнень 

учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти у І 

семестрі 2018/2019 навчального 

року 

Заступники директорів закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти з навчально-методичної 

роботи, методисти 

Аналітична довідка 

2 червень Моніторинг навчальних досягнень 

учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти у ІІ 

семестрі 2018/2019 навчального 

року 

Заступники директорів закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти з навчально-методичної 

роботи, методисти 

Аналітична довідка 

3 червень Моніторинг результатів державної 

кваліфікаційної атестації за 

2018/2019 навчальний рік 

Заступники директорів закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти  

Аналітична довідка 

4 вересень Моніторинг успішності 

вступників до закладів 

(професійно-технічної) освіти 

Заступники директорів закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти  

Аналітична довідка 

5 червень Моніторинг результатів 

зовнішнього незалежного 

оцінювання 

Заступники директорів закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти  

Аналітична довідка 

 

 

Директор НМЦ ПТО у Сумській області                                                                                                     Н.Ю.Самойленко 

 


