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Діяльність навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 
Рівненській області (НМЦ ПТО) та директора установи здійснюється відповідно 
до закону України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань професійно-
технічної освіти», Положення про організацію навчально-виробничого процесу в 
професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства 
освіти і науки України від 30.05.2006 р. №419 зі змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства освіти і науки України від 05.08.2008 р. №731, Указу 
Президента України від 30.09.2010 р. №926 «Про заходи щодо забезпечення 
пріоритетного розвитку освіти в Україні”, Національної доктрини розвитку освіти 
України у XXI ст., Концепції розвитку професійно-технічної (професійної) освіти 
в Україні, Державної Цільової програми розвитку ПТО в Україні на 2011-2015 
роки, Концепції виховання дітей і молоді в національній системі освіти, Концепції 
національно патріотичного виховання, наказу Міністерства освіти і науки України 
від 18.12.2000 року №582 «Про удосконалення методичної роботи в системі 
професійно-технічної освіти», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 
05.11.08 р. №1396 «Про внесення змін до плану заходів, спрямованих на 
задоволення потреб ринку у кваліфікованих робітничих кадрах» та від 23.06.2010 
р. №1724-р «Про виконання Програми економічних реформ на 2010-2014 роки 
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада», 
Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, Програми роботи з 
обдарованою молоддю на період до 2014 року, Програми «Репродуктивне 
здоров'я нації на період до 2015 року», Конвенції про права дитини, Положення 
про навчально-методичний (науково-методичний) центр (кабінет) професійно-
технічної освіти від 27.06.2013 №856, Статуту НМЦ ПТО та інших нормативних 
документів. 

 
Основні напрямки роботи навчально-методичного центру  у 2015 році  
здійснення методичного та інформаційного забезпечення навчально-

виробничого і навчально-виховного процесів у професійно-технічних навчальних 
закладах; 

аналіз якості навчання, рівня знань, умінь і навичок учнів, слухачів 
професійно-технічних навчальних закладів з професійної, загальноосвітньої 
підготовки; 

розроблення пропозицій та надання методичної допомоги педагогічним 
колективам закладів освіти щодо удосконалення навчально-виробничого та 
навчально-виховного процесів;  

здійснення зв'язків з науковими, методичними, інформаційними установами 
та організаціями, вищими навчальними закладами, установами з питань 
удосконалення загальноосвітньої та професійної підготовки учнів, слухачів 
професійно-технічних навчальних закладів, обміну кращим педагогічним та 
виробничим досвідом;  

здійснення дослідно-експериментальної роботи щодо вдосконалення змісту, 
форм і методів навчання;  

участь у розробленні та апробації державних освітніх стандартів з 
конкретних професій, що затверджуються Міністерством освіти і науки України; 
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організація розроблення робочих навчальних планів і робочих навчальних 
програм професійно-технічними навчальними закладами; 

здійснення заходів щодо вивчення, узагальнення та впровадження 
інноваційного педагогічного і виробничого досвіду та новітніх педагогічних 
технологій у навчально-виробничий та навчально-виховний процес в професійно-
технічних навчальних закладах; 

організація і проведення науково-практичних конференцій, семінарів, 
методичних секцій, педагогічних читань, конкурсів, виставок навчально-
методичної літератури та технічних засобів навчання; 

надання допомоги професійно-технічним навчальним закладам в організації 
роботи педагогічних рад, методичних комісій, навчально-методичних кабінетів і 
бібліотек з удосконалення змісту навчально-методичної роботи, здійснення 
заходів щодо розвитку педагогічної творчості й професійної майстерності 
педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів;  

організація підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
професійно-технічних навчальних закладів;  

організація стажування педагогічних працівників на підприємствах, в 
установах та організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування, у 
професійно-технічних навчальних закладах, надання допомоги у розробленні 
індивідуальних планів і програм стажування;  

взаємодія з територіальними органами Державної служби зайнятості 
України, підприємствами, установами, організаціями щодо підготовки, 
перепідготовки кваліфікованих робітників, надання їм методичної допомоги з цих 
питань; вивчення потреб  професійно-технічних навчальних закладів щодо 
забезпечення їх програмно-методичною  документацією, підручниками, 
навчальними посібниками, навчально-методичною літературою; 

надання методичної допомоги авторським колективам, творчим групам, 
окремим педагогічним працівникам професійно-технічних навчальних закладів 
щодо розроблення проектів програмно-методичної документації, підручників, 
навчальних і методичних посібників, технічних засобів навчання та їх апробація;  

проведення консультацій для керівників та педагогічних працівників 
професійно-технічних навчальних закладів з питань навчально-виробничої та 
навчально-виховної роботи; 

участь у проведенні ліцензійної та атестаційної експертиз професійно-
технічних навчальних закладів, підприємств, установ, організацій незалежно від 
форм власності та підпорядкування, що проводять діяльність у галузі професійно-
технічної освіти;  

здійснення у межах компетенції видавничої діяльності: підготовка і випуск 
інформаційних, методичних матеріалів та періодичних видань. 

 
У навчально-методичному центрі професійно-технічної освіти у Рівненській 

області працю 9 методистів, які надають методичну допомогу педагогічним 
працівникам 23 професійно-технічним навчальним закладам , вищим навчальних 
закладах І-ІІ рівнів акредитації: Технічному коледжі Національного університету 
водного господарства і водокористування, Костопільському будівельному 
коледжу, професійно-технічному навчальному закладу відокремленого підрозділу 
„Рівненська АЕС”. 



 4 

Реалізація напрямків діяльності центру здійснювалася через визначення 
методичної теми з урахуванням особливостей контингенту педагогів області, 
традицій, моніторингових результатів діяльності професійно-технічних 
навчальних закладів, виявлених проблем щодо реалізації основних функцій 
навчальних закладів та перспективних завдань. 

Методична проблема над якою працює навчально-методичний центр 
професійно-технічної освіти у Рівненської області – „Методичне забезпечення 
високого рівня професійної підготовки учнів професійно-технічних 
навчальних закладів на основі впровадження сучасних педагогічних  і 
виробничих технологій ”. 

 
Робота навчально-методичної ради 

Розроблено положення про навчально-методичну раду, порядок розгляду 
матеріалів на засіданнях навчально-методичної ради . Упродовж 2015 року було 
проведено 6 засідань навчально-методичної ради  на яких розглянуто близько 20 
питань, зокрема питання: вивчення, узагальнення та поширення перспективного 
педагогічного досвіду; впровадження особистісно-розвивальних технологій 
навчання у навчально-виховний процес у професійно-технічних навчальних 
закладах області,використання інтерактивних технологій. Розглядались для 
рецензування матеріали, які проходили апробацію у навчальних закладах, та 
підготовлених методистами навчально-методичного центру.  

Заслухано звіти керівників обласних методичних секцій про роботу та  
підготовку і проведення обласних конкурсів професійної майстерності серед 
учнів і майстрів професійно-технічних навчальних закладів та результати участі у 
заключних етапах всеукраїнських конкурсів протягом 2015 року. 

Проблемним у роботі навчально-методичної ради була відсутність 
експертних комісій для проведення рецензування підготовлених педагогами 
посібників. 

 
Підготовка методичного забезпечення закладів 

Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Рівненській 
області впродовж 2015 року проводилась робота з впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій у навчально-виробничий, виховний процеси у 
професійно-технічних закладах області, використанню можливостей мережі 
Інтернет, електронних засобів навчального призначення, формуванню 
інформаційних компетенцій педпрацівників закладів, формуванню єдиного 
інформаційного простору.  

Методистами навчально-методичного центру розроблено методичні 
рекомендації щодо організації навчально-виховного та виробничого процесу 
професійно-технічних навчальних закладів у 2015-2016 н.р., розроблено 26 
методичних посібників. Для візуального інформаційного супроводу проведення 
методичних заходів (секцій, навчань, ) та для використання педагогічними 
працівниками професійно-технічних навчальних закладів  області підготовлено 
пакет електронних мультимедійних презентацій: 

„Інтеграція, як один із шляхів реалізації міжпредметних зв’язків”; 
„Інтегрований урок як нестандартна форма навчання”; 
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„ Розроблення Державних стандартів професійно-технічної освіти на основі 
модульно-компетентісного  підходу”; 

„Освітні інноваційні технології”; 
„Діяльність майстра виробничого навчання”; 
„Зміни до Положення про організація навчально-виробничого процесу у 

професійно-технічному навальному закладі”. 
„Атестація керівних кадрів”; 
,,Атестація : нормативна база”; 
,,Мультимедійні презентації в навчальному процесі”; 
,,Інфрачервона тепла підлога під ламінат”; 
,,Соціально-правовий захист учнів професійно-технічних навчальних 

закладів та особливості організацій навчально-виховного процесу” ; 
,,Реалізація національно-патріотичного виховання у професійно-технічних 

навчальних закладів”; 
,,Виховна діяльність майстра виробничого навчання у навчальній групі”; 
,,Вплив позитивного мислення на психо-емоційний стан педагога”. 
З метою використання Інтернет-ресурсів у ході навчального процесу у 

професійно-технічних навчальних закладах, на сайті методичного центру 
розміщувались гіперпосилання на ресурси мережі Інтернет,  відкрито доступ до 
скачування матеріалів на Е-диску nmc_rv@ukr.net ,які методичний центр 
рекомендує для використання педпрацівниками закладів профтехосвіти області, 
матеріали, підготовлені методистами Навчально-методичного центру професійно-
технічної освіти  у Рівненській області, та матеріали, представлені професійно-
технічними навчальними закладами . 

 
Організація методичної роботи з педагогічними працівниками 

Засідання методичних секцій проводились нетрадиційно - круглі столи, 
семінари, семінари-практикуми, майстер-класи, педагогічні майстерні, навчально-
практичні семінари, інтерактивні засідання,  тренінгові заняття  тощо. Розглянуто 
цілий ряд актуальних тем . а саме: „Самоосвіта як один зі шляхів підвищення 
рівня професійної майстерності педагога”; „Шляхи та методи удосконалення 
навчального процесу у відповідності із вимогами сучасності”; „Оптимізація 
навчально-виробничого процесу у професійно-технічних закладах”; „Формування 
професійної та методичної майстерності викладачів математики професійно-
технічних навчальних закладів, як основи підвищення рівня підготовки 
кваліфікованих робітників”; Використання інтерактивних технологій та 
дистанційних методів навчання при підготовці кваліфікованих робітників у 
профтехзакладі“; „Мотивація у діяльності педагога та передумови підвищення 
рівня активності в її реалізації”;„Використання Quest-технологій при підготовці 
кваліфікованих робітників у профтехзакладі”; „Спільна узгоджена робота 
викладача спецдисциплін та майстра виробничого навчання – запорука високого 
рівня підготовки кваліфікованих робітників у профтехзакладі”. Кожне засідання 
секцій містило питання ознайомлення з нормативно-правовою базою професійно-
технічної освіти  ,ознайомлення з новими матеріалами та технологіями. 
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Організація конкурсів фахової майстерності 
Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки, департаменту освіти і 

науки в 2015 році проведені конкурси професійної майстерності серед учнів 
професійно-технічних навчальних закладів з професій:,,Водій автотранспортних 
засобів категорії ,,С ”, ,,Перукар”; ,,Слюсар з ремонту сільськогосподарських 
машин та устаткування”,- ,,Штукатур”.  

Методистами установ здійснено методичний супровід проведення конкурсів 
підготовлено відповідний пакет нормативно-правового забезпечення. 
Проблемним питанням стало відсутність системи роботи у підготовці учнів до 
конкурсу , що спричинило низьку результативність участі у ІІІ етапі конкурсу. 

 
Участь у розробці  проектів Державних стандартів професійно-

технічної освіти 
При методичному центрі працювали  творчі групи,  з розробки проектів 

Державних стандартів з професій : 
Лаборант хімічного аналізу (на базі Технiчного коледжу Національного 

університету водного господарства та природокористування) та  
Вишивальник (на базі Державного професійно-технічного навчального 

закладу „Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну”).  
Бруківник (на базі Вищого професійного училища  № 1 м. Рівне). 
Проекти державних стандартів були якісно і вчасно підготовлені , та 

пройшли затвердження. Розпочато роботу трьох творчих груп по розробці 
Державних стандартів професійно-технічної освіти  у 2016 році. 

 
Методичний супровід роботи навчально-практичних центрів 

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України в області функціонує 5 
навчально-практичних центрів. Навчально-методичним центром розроблено пакет 
методичних матеріалів щодо організації роботи центрів, надана консультативна 
допомога щодо організації їх роботи. 

Упродовж 2015 навчального року на базі навчально-практичних центрів 
області пройшли стажування 29 майстрів виробничого навчання. У 2015 році 
Вище професійне училище №1 м. Рівне та Квасилівський професійний ліцей 
отримали ліцензії на здійснення перепідготовки, підвищення кваліфікації та 
курсової форми підготовки, що дозволить після проходження стажування у 
навчально-практичних центрах видавати документи державного зразка.  

 
Організація підвищення кваліфікації педпрацівників 

Упродовж 2015 року працювала налагоджена система психолого-
педагогічної підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
професійно-технічних навчальних закладів. 

При Університеті менеджменту освіти НАПН України підвищували 
кваліфікацію директори, заступники директорів, методисти професійно-технічних 
навчальних закладів – всього 9 чоловік. На базі Рівненського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти підвищували кваліфікацію 82 викладачі 
загальноосвітніх предметів. Психолого-педагогічну підготовку при Рівненському 
обласному інституті післядипломної педагогічної освіти здійснювали 43 
педпрацівники з них: 18 викладачі, 25 майстри виробничого навчання. 
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48 педагогічних працівників (викладачі спецпредметів, майстри 
виробничого навчання, вихователі учнівських гуртожитків) підвищували 
кваліфікацію при Львівському науково-практичному центрі Інституту 
професійної освіти Національної академії педагогічних наук України. 

Всього у 2015 році організовано підвищення кваліфікації для 184 
педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів області. 

Упродовж року постійно надавались консультації з питань стажування 
майстрів виробничого навчання, підвищення кваліфікації, атестації педагогічних 
працівників, створення кадрового резерву на керівників тощо. 

 
Участь у заходах працівників Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти 
Методисти НМЦ ПТО у Рівненській області взяли участь у  Першій 

Міжнародній заочній науково-практичній Інтернет-конференції „Технічна 
творчість молоді – шлях до інноваційного розвитку держави“ за участю 
Люблінської політехніки (Республіка Польща) та Вітебського державного 
технологічного університету (Республіка Білорусь). Методист НМЦ ПТО 
Невірковець Л.Ф. взяла участь у роботі секції „Викладання технічних і фізико-
математичних дисциплін у загальноосвітніх,професійно-технічних і вищих 
навчальних закладах“, подала тези „Роль інформаційно-комунікаційних 
технологій у викладанні фізико-математичних дисциплін у профтехзакді“. 

У роботі Міжнародного науково-практичного Інтернет-семінару 
„Інноваційні технології при підготовці фахівців автотранспортної галузі”  взяв 
участь методист Пелипчук М.П.  та презентував  доповідь на тему „Елементи 
модульної системи навчання у процесі самостійного здобуття учнями знань з 
предмета „Правила дорожнього руху”, та отримав сертифікат учасника. 

 
Організація роботи  з ІКТ-технологіями 

Упродовж 2015 року навчально-методичним центром надавалась методична 
допомога закладам професійно-технічним закладам області із організації та 
проведення занять за програмою „Intel® Навчання для майбутнього“: надання 
консультацій; забезпечення навчальними CD-дисками; перевірка проектів, 
підготовлених педпрацівниками; підготовка та видача сертифікатів учасникам 
тренінгів. 

У 2015 році проведено 4 тренінги за  названою програмою: 3 тренінги на 
базі Вищого професійного училища № 25 смт Демидівка для педпрацівників 
закладу, де навчання пройшли 20 педпрацівників, та 1 тренінг на базі Державного 
навчального закладу „ Рівненське Вище професійне училище  ресторанного 
сервісу та торгівлі“, де навчання пройшли 14 педпрацівників закладу. Всього у 
2015 році навчання за програмою  пройшли 34 педпрацівники.  

 
Організація співпраці Навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти 
Протягом 2015 року Навчально-методичним центром залучено до роботи в 

масових організаційно-методичних заходах, на яких розглядались питання 
співпраці професійно-технічних навчальних закладів області з роботодавцями, 
обговорювались вимоги до майбутніх кваліфікованих робітників в умовах 
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сучасного ринку праці, нові аспекти співпраці, інтеграція змісту навчання  у 
навчальний процес профтехзакладів , розвиток галузевих напрямів регіону, вплив 
на удосконалення діяльності професійно-технічних навчальних закладів області 
освітніх та наукових установ, громадських організацій, роботодавців, 
обговорювались питання пов’язані з охороною праці та безпекою життєдіяльності 
учнів. В масових методичних заходах залучались представники: 

Рівненської обласної державної адміністрації; 
Львівського науково-практичного центру Інституту професійно-технічної 

освіти Національної академії педагогічних наук України; 
Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; 
Рівненського державного гуманітарного університету; 
Рівненської обласної громадської організації „Комітет виборців України”; 
Рівненського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 
Рівненського обласного об’єднання громадян „Центр підтримки 

громадських ініціатив „Чайка”; 
Об'єднання організацій роботодавців Рівненської області; 
Рівненської обласної організації профспілок працівників будівництва та 

промбудматеріалів; 
Рівненського обласного центру зайнятості; 
Проведена спільна робота з ТзОВ ”Снєжка-Україна“ з організації 

навчально-практичного центру на базі Вищого професійного училища №1 м. 
Рівне. На базі закладу проведено майстер-клас по опорядженню поверхонь , де 
отримали сертифікати 40 майстрів області , в лютому цього року на базі 
Навчально-методичного центру навчали 27 майстрів-столярів технологіям 
обробки та захисту дерев’яних поверхонь матеріалами „Videron” з видачею 
сертифікатів. 

 
Зобов’язання директора центру згідно контракту є : 
дотримання норм законодавства України; 
ефективне управління майном установи та його раціональне використання; 
вжиття заходів ,щодо вдосконалення управління установою; 
дотримання фінансово-господарської та трудової дисципліни; 
додержання умов Колективного договору та Статуту установи; 
виконання договірних зобов’язань установи ; 
забезпечення стійкого фінансово-економічного становища закладу; 
затвердження в установленому порядку штатного розпису; 
організація підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу у 5 

років; 
створення належних умов праці , додержання прав працівників відповідно 

до законодавства України про працю; 
ефективне використання та збереження бюджетних коштів і майна ; 
своєчасність розрахунків з підприємствами , установами та організаціями; 
виконання кошторисів доходів та видатків, недопущення виникнення 

заборгованості по заробітній платі,за спожиті енергоносії і комунальні послуг, та 
дотримання їх у межах затверджених лімітів; 
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складання в установленому порядку кошторисів доходів і  видатків та 
затвердження його Міністерством освіти та науки ,своєчасне подання фінансової 
та статистичної звітності. Відповідної інформації про майновий стан установи; 

захист інформації , що складає державну , службову та комерційну 
таємницю відповідно до Законів України; 

вжиття заходів щодо запобігання  проявам корупції та хабарництва. 
 
І. Заходи щодо вдосконалення управління установою 
Розроблено та затверджено в установленому законодавством порядку 

установчі документи навчально-методичного центру професійно-технічної освіти: 
Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, регламент роботи, 
інструкція з діловодства, положення про навчально-методичну раду, порядок 
розгляду матеріалів навчально-методичною радою. 

Організація роботи колективу: 
Створено сприятливі умови для розвитку інноваційної діяльності; 
Забезпечено належний мікроклімат у колективі; 
Забезпечено додержання прав і свобод працівників, відповідно до трудового 

законодавства України; 
Забезпечено дотримання колективної угоди ; 
Вжито заходів щодо протидії корупції; 
Забезпечено безпечні соціально-побутові умови  для роботи установи  
Забезпечено належне збереження матеріальних цінностей установи ; 
Забезпечено дотримання заходів протипожежної безпеки ,проведено 

вимірювання опору ізоляції та заземлення,часткову заміну світильників; 
Забезпечено безперешкодний  доступ до мережі Інтернет, користування 

всіма матеріальними цінностями установи. 
Надано можливість  підвищення кваліфікації одному педпрацівнику (згідно 

потреби); 
Створено умови для участі  методистів у заходах різного рівня з метою 

підвищення свого фахового рівня. 
 
ІІ. Дотримання фінансово-господарської діяльності та трудової 

дисципліни  
Складено в установленому порядку річний кошторис доходів і видатків , 

затверджено Міністерством освіти і науки України; 
Забезпечено своєчасне подання статистичної звітності та відповідної 

інформації про майновий стан установи ; 
Забезпечено належне виконання доходів і видатків установи ,не допущено 

виникнення заборгованості по виплаті заробітної плати ,за спожиті енергоносіїв 
межах доведених лімітів; 

Проведено своєчасне внесення платежів, обов’язкових внесків до 
державного бюджету; 

Забезпечено цільове і ефективне використання коштів загального та 
спеціального фондів установи ; 

Забезпечено своєчасне оприлюднення стану фінансово-господарської 
діяльності на веб-сайті установи ; 

 



 10 

Фінансовий стан установи у 2015 році: 
Кошторис видатків загального фонду - 1026734,47 грн. 
Витрати на заробітну плату - 958400,00 грн. 
Витрати на енергоносії - 57001,47 грн. 
Інші видатки для забезпечення життєдіяльності установи - 11333,00 грн. 
Кошти спеціального фонду,витрачено -17616,04 грн. 
Управління майном установи : 
Укладено угод  Фондом державного майна -7 
Укладено додаткових угод у 2015 році -5 
Отримано коштів від оренди майна -31953,76 грн. 
 
ІІІ. Виконання завдань та напрямків діяльності  
Брала участь у тематичному вивченні організації навчально-виховного 

процесу Вищого професійного училища № 1 м. Рівне , Державного професійно-
технічного навчального закладу  „Рівненський центр професійно-технічної освіти 
сервісу та дизайну”; 

Брала участь у атестації професій Державного професійно-технічного 
навчального закладу „Березніське вище професійне училище”, Державного 
професійно-технічного навчального закладу „Рівненський центр професійно-
технічної освіти сервісу та дизайну”; Вищого професійного училища № 1 м. Рівне 

Брала участь у щомісячних онлайн-нарадах директорів Навчально-
практичних центрів професійно-технічної освіти ; 

Брала  участь у Валідаційній зустрічі 3 етапу проекту PRIME: фінансування 
сценаріїв оптимізації сфери професійно-технічної освіти  м. Київ; 

Брала участь у круглому  Всеукраїнському столі по підготовці Державних 
стандартів професійно-технічної освіти за компетентісним підходом м. Київ; 

Брала участь у Всеукраїнській нараді директорів Навчально-методичних 
центрів професійно-технічних навчальних закладів м. Київ; 

Брала участь у нарадах директорів професійно-технічних навчальних 
закладів області , готувала виступи на тему : 

Організація курсової перепідготовки педагогічних працівників професійно-
технічних навчальних закладів області; 

Організація проведення та підсумки конкурсів фахової майстерності  у 2015 
році; 

Організація роботи навчально-практичних центрів; 
Підготовка робочих навчальних планів; 
Зміни до законодавства : Наказ МОН 419 зі змінами ; 
Звіт про роботу навчально-методичного центру у Рівненській області за 

2015 рік. 
Для кращої організації роботи колективу над виконанням власних 

повноважень: 
Проводяться щотижневі робочі наради по звіту та плануванню роботи на 

наступний тиждень; 
Проводяться юридичні навчання; 
Організовано навчання по вдосконаленню роботи з комп’ютерними 

програмами; 
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Організовано навчання по розробці навчальних планів професійно-
технічних навчальних закладів ; 

Започатковано розроблення навчальних тренінгів: „Атестація 
педпрацівників”, „Організація роботи молодого майстра виробничого  навчання”; 

 
Департаментом професійно-технічної освіти затверджено план роботи на 

2016 рік де окреслено основні заходи щодо реалізації власних повноважень. 
Розпочато роботу по підготовці і проведенню фахових конкурсів за 5 професіями: 
помічник машиніста електровоза , кравець, електрогазозварник,лицювальник-
плиточник, верстатник широкого профілю; розпочато розробку нових Державних 
стандартів професійно-технічної освіти  за професіями: Оператор з обробки 
інформації, слюсар-електрик з ремонту електрообладнання (на автомобільному 
транспорті), опоряджувальник будівельний; розпочато підготовку 5 майстер-
класів з професій :кухар , кондитер, слюсар по ремонту автомобілів, 
електрозварник, опоряджувальник. 

Підготовлено перспективний план розвитку установи на найближчі 5 років , 
яким визначено пріоритетні напрямки роботи по наданню якісних методичних 
послуг професійно-технічним навчальним закладам області. 

Недоліком у своїй роботі вважаю недостатню вимогливість до працівників 
щодо більш широкого впровадження у систему своєї роботи ІКТ-технологій з 
професійної, загальноосвітньої підготовки, підвищення якості методичної роботи.  

 


