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Направляємо до відома педагогічних колективів  пріоритети роботи 

НМЦ ПТО  у 2014-2015 навчальному році, які  сформовано на основі ситуації 

що склалась у державі ,  згідно із новоприйнятими  документами у сфері ПТО 

та рішенням колегії  МОН України від 22.08.2014 року (Додаток 1).  

Крім того повідомляємо про нововизначені напрямки, підходи у роботі  

працівників НМЦ ПТО у 2014-15 н.р. (Додаток 2). 
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НМЦ ПТО у 2014-2015 н.р. 
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Додаток № 1 

до листа НМЦ ПТО  

від  27.08.2014р. 

                                                                                                                                                 № 13/4-178 

НА ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ПІДСУМКОВОЇ КОЛЕГІЇ МОН УКРАЇНИ  

ВІД 22.08.2014 РОКУ СФОРМОВАНО ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ   

НМЦ ПТО У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ В 2014-2015 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

 

№ 

з/п 
Напрямки  діяльності Зміст заходів 

1 Впровадження заходів  децентралізації через делегування  

повноважень  управління освітою навчальним закладам , 

стимулювання конкуренції між ПТНЗ різних форм 

власності і підпорядкування , зменшення  документообігу 

та всебічне  запровадження електронних форм передачі 

інформації   

Розробка методичних рекомендацій для ПТНЗ з питань 

організації та проведення зрізів знань учнів , організації 

навчально-виробничого процесу, залучення до заходів з 

визначення рівня якості освіти (конкурси, олімпіади, 

виставки тощо) представників  ПТНЗ різних форм 

власності і підпорядкування, впровадження чіткої 

системи електронного документообігу  

2 Впровадження у навчальний процес нових законодавчих 

актів з питань формування трудового робітничого 

потенціалу до потреб ринку праці, організація роботи 

творчих груп педпрацівників ПТНЗ з  напрацювання 

спільно з департаментом ПТО МОН України  проектів 

нових законодавчих, нормативних документів в галузі 

профтехосвіти, розробка державних стандартів ПТО з 

конкретних професій 

Проведення НМЦ ПТО роз’яснювальної роботи та 

доведення  до відома всіх ПТНЗ  засобами сучасних 

інформаційних технологій (електронна пошта,сайт НМЦ 

ПТО, консультування у режимі відеозв’язку )    основних 

положень прийнятих документів Створення із числа 

досвідчених працівників ПТНЗ творчих груп з 

напрацювання проектів законодавчих документів , 

державних стандартів ПТО з конкретних професій.  

3 Використання міжнародного досвіду у сфері ПТО  для  

впровадження інноваційних підходів у навчанні, оновлення  

змісту професійної освіти і навчання , визначення графіку 

навчального процесу в умовах надзвичайного стану та 

режиму економії  енергоносіїв в державі 

Залучення ПТНЗ до участі у міжнародних проектах та 

дослідженнях з питань визначення якості освіти.  

Розробка методичних рекомендацій для ПТНЗ з питань 

скорочення енерговитрат, запровадження 

енергозберігаючих технологій у навчальний процес 
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4 Методичний супровід запровадження новоприйнятого 

Порядку підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

ПТНЗ, посилення ролі НМЦ ПТО у наданні адресної 

практичної допомоги безпосередньо  керівнику,педагогу 

ПТНЗ  

Координація спільних дій, заходів НМЦ ПТО і ПТНЗ 

області у запровадження Порядку підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ. Видання 

щоквартальних методичних вісників на допомогу 

педагогам ПТНЗ, проведення із залученням 

виробничників майстер-класів для педагогів,збільшення 

кількості   проведення обласних масових заходів (нарад, 

семінарів, консультацій) у режим відеозв’язку 

5 Організація моніторингових досліджень для визначення 

якості освіти та перспектив розвитку ПТО  

Проведення моніторингових досліджень  за основними 

видами діяльності ПТНЗ,розробка та впровадження для 

моніторингу нової комп’ютерної програми (бази даних) 

«Ефективність роботи ПТНЗ», організація олімпіад, 

конкурсів серед учнів, педпрацівників в режимі on-line\ 

 

6 Запровадження нової моделі виховної роботи серед 

учасників навчально-виховного процесу, що базується на 

формуванні патріотизму та єдиної національної ідеї  у 

період загрози порушення цілісності України 

Розробка методичних рекомендацій, посібників на 

допомогу педагогам ПТНЗ з даного напрямку роботи 

7 Запровадження нових активних форм роботи з творчо-

обдарованою учнівською молоддю ПТНЗ 

Збільшення контингенту учнів ПТНЗ в МАН, 

відродження  роботи гуртків технічної творчості та 

раціоналізаторства, створення власних веб-ресурсів у 

середовищі учнівського самоврядування , поширення 

волонтерського руху серед учнівської молоді  
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Додаток № 2 

до листа НМЦ ПТО  

від  27.08.2014р. 

                                                                                                                   № 13/4-178 

Нововизначені напрямки, підходи у роботі   

працівників НМЦ ПТО у 2014-2015 н.р. 

 

П.І.Б. працівника  Новий напрям , нововведення в роботі 

Василиненко В.М. 

Корнієнко М.М. 

Редакційний відділ 

НМЦ ПТО 

На допомогу керівникам, педагогам  ПТНЗ  з 1 жовтня 2014 

року щоквартально буде видаватись електронний збірник 

«Методичний вісник», який буде розміщатися на сайті НМЦ 

ПТО  

Корнієнко М.М. 

Бабенко М.М. 

Запроваджується моніторинг діяльності ПТНЗ за новою  

комп’ютерною програмою  НМЦ ПТО «Ефективність роботи 

ПТНЗ» 

Безценна Т.М. Створення дорожньої карти (банку даних) з відпрацювання 

тем виробничого навчання серед учнів ПТНЗ в умовах 

виробництва  

Набоков М.Ф. Напрацювання  Рекомендацій з методики розробки навчально-

плануючої документації за оновленими стандартами ПТО для 

ПТНЗ сільськогосподарського профілю 

Куницька І.В. Методичний супровід (розробка методичних рекомендацій) з 

організації та проведення  конкурсів фахової майстерності 

серед учнів ПТНЗ 

Гришаєва О.В. Проведення майстер-класів для викладачів фізики, проведення 

віртуальної естафети педагогічних ідей і знахідок викладачів 

хімії, біології в on-line режимі  

Надтока О.О. Залучення роботодавців до розробки державних стандартів 

ПТО 

Красильніков А.В. Методичний супровід впровадження регламенту роботи  ПТНЗ 

Чернявська І.Є. Методичний супровід заповнення в ПТНЗ автоматизованої 

програми «Юридичні особи » 

Муха Н.О.  Започаткування роботи школи методиста-початківця ПТНЗ 

Подчезерцева Л.І. Організація та проведення олімпіад із загальноосвітніх 

предметів та тематичних конкурсів  серед учнів ПТНЗ (очний 

обласний етап) 

Головченко С.В.    Проведення конкурсу фотографії серед учнів ПТНЗ «Я і моя 

професія» в режимі on-line.  

    Проведення мостів співдружності в режимі on-line між 

учнівською молоддю загальноосвітніх, професійно-технічних, 

вищих навчальних закладів  

Куценко О.Ф. Створення міського  гуртка журналістики для учнів ПТНЗ м. 

Дніпропетровська  

Розробка методичних рекомендацій для лідерів учнівського 
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самоврядування ПТНЗ «Посвячення в лідери» групи, курсу, 

навчального закладу 

Піковець Л.Г. Впровадження в ПТНЗ області Базового компоненту 

організації роботи практичного психолога і соціального 

педагога  

 


