
План роботи  

секції викладачів та майстрів виробничого навчання з професій будівельного та деревообробного профілів  

закладів професійної (професійно-технічної) освіти на 2019 рік 

 

Керівник секції:  Лубинець Віта Олександрівна, методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області 

Методична проблема Підвищення рівня професійної майстерності педагога як умова всебічного розвитку учнів та формування ключових 

компетентностей успішної особистості випускника 

 

№ 

з/п 
Назва заходу Тема Дата  Місце проведення 

1 Аналітична діяльність 

Аналіз якісного складу викладачів професійно-теоретичної 

підготовки та майстрів виробничого навчання закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти області будівельного 

та деревообробного профілю  

Січень- 

Жовтень 

2019 

НМЦ ПТО у Сумській 

області  

2 

Всеукраїнські учнівські 

олімпіади зі спеціальних 

дисциплін 

ІІ обласний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад зі 

спеціальних дисциплін  за професіями «Муляр», «Маляр» 
21.02.2019 

ДПТНЗ «Сумське ВПУ 

будівництва і дизайну», 

ДПТНЗ «Конотопське 

ВПУ» 

3 
Всеукраїнський конкурс 

фахової майстерності 

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед 

учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти із 

професії «Маляр» у 2018/2019 навчальному році 

10-11.04 

2019 

ДПТНЗ «Путивльський 

професійний ліцей» 

4 Семінар-практикум 

 «Системний підхід до реалізації новітніх освітніх та виробничих 

технологій» для майстрів виробничого навчання за професією 

«Маляр»  

10-11.04 

2019 

ДПТНЗ «Путивльський 

професійний ліцей» 

5 
Засідання творчої групи, режим  

он-лайн спілкування 

 «Розробка пакету документів олімпіадних завдань за професією 

«Маляр» 3 розряду»  
Січень 2019 

НМЦ ПТО у Сумській 

області 

6 
Засідання творчої групи, режим 

он-лайн спілкування 

«Формування змісту освітніх програм за стандартами на 

компетентнісній основі»  

17.01.2019 

12.03.2019 

02.05.2019 

НМЦ ПТО у Сумській 

області 

7 
Засідання творчої групи, режим  

нн-лайн спілкування 

 «Сучасна майстерня, як інструмент формування 

компетентностей майбутнього кваліфікованого робітника» 

12.09.2019 

 

НМЦ ПТО у Сумській 

області 

8 Вебінар 

 «Використання сучасних технік оброблення та оздоблення 

дерев’яних поверхонь» для викладачів та майстрів виробничого 

навчання професій деревообробного профілю. 

08.10.2019 
НМЦ ПТО у Сумській 

області 



10 

 

Консультативно-методична 

допомога 

 

Методичний супровід участі педагогічних працівників секції у 

міжнародних, всеукраїнських та обласних заходах 

Протягом 

року 

НМЦ ПТО у Сумській 

області  

Надання методичної допомоги головам методичних (циклових) 

комісій щодо розробки навчальних та освітніх програм, 

протоколів засідань методичних (циклових) комісій, погодження 

та затвердження навчально-плануючої документації 

Травень-

червень 

2019 року 

НМЦ ПТО у Сумській 

області, заклади 

професійної 

(професійно-технічної) 

освіти  

11 Міжнародні виставки 

Робота з координації закладів П(ПТ)О з професій будівельного 

та деревообробного профілів щодо участі у Міжнародних 

виставках «Сучасні заклади освіти – 2019», «Інноватика у 

сучасній освіті - 2019» 

Січень-

березень, 

вересень-

жовтень 

НМЦ ПТО у Сумській 

області, заклади 

професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

12 

Міжнародні, Всеукраїнські 

семінар-практикуми, 

конференції 

Організація та участь педагогічних працівників секції з професій 

будівельного та деревообробного профілів у Міжнародних , 

Всеукраїнських семінарах-практикумах та  конференціях 
Протягом 

2019 року 

НМЦ ПТО у Сумській 

області, заклади 

професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

13 Методична допомога 

Методичний супровід закладів П(ПТ)О будівельного і 

деревообробного профілів щодо участі у Міжнародному 

конкурсі професійної майстерності «WORLDSKILLS 

UKRAINE» 

Вересень-

листопад 

2019 

НМЦ ПТО у Сумській 

області, заклади 

професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

14 
Експериментальна діяльність 

 

Робота над матеріалами розділу методичного посібника –

організація роботи майстрів виробничого навчання закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти щодо підготовки 

учнів з особливими освітніми потребами (підрозділ – 

професійно-практична підготовка) 

Січень-

червень 

2019 

 

НМЦ ПТО у Сумській 

області  

ДНЗ «Глухівське ВПУ» 

15 
 

Видавнича діяльність 

Підготовка статей для журналу «Професійна освіта Сумщини» Протягом 

2019 року 

НМЦ ПТО у Сумській 

області 

 


