
 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ  
У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Н А К А З 

м. Рівне 
10.02.2015 р.                                                                              №4 
 
Про закріплення відповідальних  
за роботу обласних методичних секцій 
 
 На виконання наказу управління освіти і науки Рівненської обласної 
державної адміністрації від 10.01.07 №18 „Про організацію роботи обласних 
методичних секцій педагогічних працівників професійно-технічних 
навчальних закладів” 
 
НАКАЗУЮ: 
 
 1. Закріпити відповідальних за організацію роботи обласних 
методичних секцій педагогічних працівників навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Рівненській області: 
 - секція директорів професійно-технічних навчальних закладів – 
Голоюха С.М., в.о.директора навчально-методичного центру професійно-
технічної освіти у Рівненській області; 
 - секція заступників директорів з навчально-виробничої роботи 
Пачебулу Т.В., методиста навчально-методичного центру професійно-
технічної освіти у Рівненській області; 

- секція заступників директорів з навчальної та навчально-методичної 
роботи Процюка П.К., методиста навчально-методичного центру професійно-
технічної освіти у Рівненській області; 

- секція заступників директорів  з навчальної та навчально-методичної 
роботи – Процюка П.К., методиста навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Рівненській області; 
 - секція методистів професійно-технічних навчальних закладів – 
Невірковець Л.Ф., методиста навчально-методичного центру професійно-
технічної освіти у Рівненській області; 
 - секція заступників директорів з навчально-виховної роботи – Середу 
Р.В., методиста навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 
Рівненській області; 
 - секція старших майстрів виробничого навчання – Самоїл Г.І., 
методиста навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 
Рівненській області; 



 - секція педагогічних працівників будівельних професій 
(опоряджувальників, мулярів, столярів) – Самоїл Г.І., методиста навчально-
методичного центру професійно-технічної освіти у Рівненській області; 

- секція викладачів та майстрів сільськогосподарських професій 
(тракторист, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, 
слюсар з ремонту с/г машин та устаткування) – Пелипчука М.П., методиста 
навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Рівненській 
області; 
 - секція педагогічних працівників електрогазозварювальних професій 
(електрогазозварник, електрозварник ручного зварювання)– Семенюка П.П., 
методиста навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 
Рівненській області; 
 - секція педагогічних працівників енергетичного профілю – Пачебулу 
Т.В., методиста навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 
Рівненській області; 
 - секція педагогічних працівників професій легкої 
промисловості(вишивальник, кравці закрійники, флористи) – Невірковець 
Л.Ф., методиста навчально-методичного центру професійно-технічної освіти 
у Рівненській області; 
 - секція педагогічних працівників професій харчової промисловості 
(цукерник, пекар), торгівлі (продавці продовольчих товарів, продавці 
непродовольчих товарів” і громадського харчування (кухар, кондитер, 
офіціант) – Рожкову О.Є., методиста навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Рівненській області; 
 - секція педагогічних працівників побутового обслуговування населення 
(перукарів) – Пачебулу Т.В., методиста навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Рівненській області; 
 - секція педагогічних працівників комп’ютерних дисциплін 
(інформатики, інформаційні технології, оператор комп’ютерного набору, 
оператор електронно-обчислювалювальних і обчислювальних машин) – 
Семенюка П.П., методиста навчально-методичного центру професійно-
технічної освіти у Рівненській області; 
 - секція педагогічних працівників, які здійснюють підготовку водіїв 
транспортних засобів та автослюсарів – Пелипчука М.П., методиста 
навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Рівненській 
області; 
 - секція викладачів словесності (іноземна мова, світова література) – 
Голубош С.В., методиста навчально-методичного центру професійно-
технічної освіти у Рівненській області; 
 - секція викладачів української мови і літератури – Процюк П.К., 
методиста навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 
Рівненській області; 
 - секція викладачів суспільних дисциплін (історія України, Всесвітня 
історія) – Процюка П.К., методиста навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Рівненській області; 



 - секція викладачів фізики , математики – Невірковець Л.Ф., методиста 
навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Рівненській 
області; 
 - секція викладачів природничих дисциплін (хімія, біологія, основи 
екології) – Мосійчук Л.М., методиста навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Рівненській області; 
 - секція викладачів предмета охорона праці – Пачебулу Т.В., методиста 
навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Рівненській 
області; 
 - секція викладачів предмета „Захист Вітчизни” – Годунка П.М., 
методиста навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 
Рівненській області; 
 - секція викладачів предметів креслення, географії, правознавства - 
Годунка П.М., методиста навчально-методичного центру професійно-
технічної освіти у Рівненській області; 
 - секція викладачів предмета економіка – Рожкову О.Є., методиста 
навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Рівненській 
області; 
 - секція викладачів предмета фізвиховання - Годунка П.М., методиста 
навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Рівненській 
області; 
 - секція працівників  психологічної служби (практичні психологи, 
соціальні педагоги) – Середу Р.В., методиста навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Рівненській області; 
 2. Відповідальним за організацію роботи обласних методичних секцій 
допомогти керівникам секцій у плануванні навчальних занять, визначити 
місце та час проведення занять секцій та довести до відома керівників 
професійно-технічних навчальних закладів. 
 3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
 
В.о.директора НМЦ ПТО      С.М.Голоюх 
 


