
 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-

ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
 

 

                                            Н А К А З 

 
15.08. 2013                       м. Дніпропетровськ                        № 48                                                                      

 
Про навчально-методичну раду  
навчально-методичного центру  
професійно-технічної освіти 
у Дніпропетровській області 
 
        Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про 
затвердження Положення про навчально-методичний (науково-методичний) 
центр (кабінет) професійно-технічної освіти» від 27.06.2013 № 856, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.07.2013р. за № 1189/23721 
та у зв’язку з перезатвердженням статуту навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області, кадровими змінами 
в навчально-методичному центрі професійно-технічної освіти у 
Дніпропетровській області, професійно-технічних навчальних закладах 
 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити Положення про навчальну-методичну раду навчально-
методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській 
області (додаток № 1). 

2. Затвердити склад навчально-методичної ради навчально-методичного 
центру у Дніпропетровській області (додаток № 2). 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  
 
 
 
 
Директор НМЦ ПТО                                                       В.М.ВАСИЛИНЕНКО 

 
 
 
 
 
 

 



                                                    Додаток № 1 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ НМЦ ПТО 

від 15. 08. 2013р.  

№ 48 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про навчально-методичну раду 

навчально-методичного центру професійно-технічної освіти 

у Дніпропетровській області 

 

1. Загальні положення 

 

 Навчально-методична рада (далі - Рада) створюється з метою координації 

науково-методичної та навчально-методичної роботи. Діяльність Ради 

здійснюється на громадських засадах.  

 Рада створюється при навчально-методичному центрі професійно-

технічної освіти у Дніпропетровській області (далі – НМЦ ПТО) відповідно 

до Положення про навчально-методичний центр професійно-технічної освіти 

та статуту НМЦ ПТО у Дніпропетровській області. 

 У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, Законами 

України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», документами  

Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами в 

галузі освіти та цим Положенням. 

 Планування роботи на поточний період та склад ради затверджується 

директором НМЦ ПТО  після погодження з керівництвом професійно-

технічних навчальних закладів (далі ПТНЗ) та інших організацій, 

представники яких входять до її складу. 

 Діяльність Ради засновується на принципах рівноправ’я її членів, 

колегіальності, відкритості та гласності при обговоренні та прийнятті рішень. 

 

2. Основні завдання Ради 

 

2.1. Вивчення стану та результатів методичного супроводу діяльності 

ПТНЗ з усіх його складових. 

2.2. Узагальнення результатів діяльності працівників НМЦ ПТО із 

забезпечення методичного супроводу навчально-виробничої, навчально-

виховної та методичної роботи в ПТНЗ області. 

2.3. Колективна оцінка результатів діяльності педколективів, окремих 

працівників, авторських колективів з розробки програмно-методичної 

документації. 

2.4. Оприлюднення та колективне визначення значимості наробок, 

методичних  рекомендацій педагогів, методистів НМЦ ПТО. 



2.5. Формування  рецензій окремих напрацювань, результатів 

моніторингових досліджень,  тощо. 

2.6. Виявлення педагогічних та методичних проблем, розробка пропозицій 

і рекомендацій для їх вирішення. 

 2.7. Аналіз результатів конкурсів професійної майстерності, олімпіад та 

інших заходів, які проводяться НМЦ ПТО. 

 2.8. Створення атмосфери відповідальності за кінцеві результати праці. 

 

3. Основні напрямки діяльності Ради 

 

 3.1. Вивчення стану діяльності педколективів, творчих колективів, окремих 

педагогів. 

 3.2. Колективна оцінка запропонованих наробок методичної документації з 

удосконалення діючої, а також з розробки проектів програмно-методичної 

документації, підручників, навчальних та методичних посібників, технічних 

засобів навчання та їх апробація. 

 3.3.Надання рекомендацій стосовно виданих напрацювань 

(рекомендаційних розробок, узагальнення досвіду). 

 

4. Компетентність та відповідальність 
 

4.1. Обов’язки Ради: 

- аналіз організації методичного супроводу процесу роботи ПТНЗ, 

інноваційних та експериментальних проектів; 

- інформування  навчальних закладів про прийняті рішення. 

4.2.  Права Ради: 

- заслуховувати повідомлення працівників НМЦ ПТО , ПТНЗ про стан 

методичної, експериментальної, інноваційної та діагностичної роботи; 

- аналізувати стан навчально-виробничого процесу в ПТНЗ; 

- отримувати в встановленому порядку матеріали від ПТНЗ; 

- вносити пропозиції щодо покращення діяльності педагогічних колективів 

ПТНЗ; 

- вносити колективні пропозиції щодо корегування  авторських посібників, 

програм інноваційної та експериментальної діяльності; 

- вносити пропозиції до положення про огляди, конкурси професійної 

майстерності, олімпіади, які проводяться НМЦ ПТО; 

- давати оцінку методичним рекомендаціям з організації навчального 

процесу в ПТНЗ; 

- проводити апробацію нових технологій, методик, які забезпечують 

підвищення якості навчального процесу. 

4.3 Відповідальність Ради: 

- за надання результатів роботи та впровадження їх в практику; 

- за об’єктивність проведеного аналізу навчально-виробничого процесу в 

ПТНЗ, його результатів, оцінку діяльності ведучих ПТНЗ, 

експериментальних та інноваційних майданчиків. 



 

5. Організація роботи Ради 

 

5.1. Засідання Ради проводиться щокварталу. 

5.2. План роботи Ради складається на навчальний рік. 

5.3. Підготовка питань на засідання Ради здійснюється у відповідності з 

регламентом роботи НМЦ ПТО, затвердженого директором. 

 

6. Документація та звітність 

 

6.1. Засідання Ради оформлюється протоколом, який підписується 

головуючим. 

6.2.     Обговоренні питання, дослідження фіксуються в формі аналітичних 

таблиць, діаграм, висновків та узагальнень, а також рекомендацій та інших 

матеріалів. 

6.3. Інформація про рішення Ради доводиться до відома всіх членів Ради,  

керівників ПТНЗ області та розміщається на сайті НМЦ ПТО. 

6.4. Рішення Ради мають рекомендаційний характер.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                Додадок № 2 
                                                                                                    

ЗАТВЕРДЖЕНО 

  наказ НМЦ ПТО 

  від 15. 08. 2013р.  

  № 48 
 
 
 

СКЛАД 
навчально-методичної ради 

навчально-методичного центру професійно-технічної освіти 
у Дніпропетровській області 

 
ВАСИЛИНЕНКО   
Віктор Михайлович     

- директор навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти                                                            
у  Дніпропетровській області, голова                                                           
навчально-методичної ради; 
 

КОРНІЄНКО  
Микола Миколайович                  

- заступник директора навчально-методичного 
центру професійно-технічної освіти, співголова 
навчально-методичної ради; 
 

ЗОЗУЛЯ    
Неоніла Володимирівна                

- директор Криворізького міського 
методичного центру професійно-технічної 
освіти, заступник голови навчально-методичної 
ради; 
 

ЧЕРНЯВСЬКА   
Ірина Євгенівна 

- методист навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти, секретар 
навчально-методичної ради; 
 

  
Члени ради:  
  
БЕЗЦЕННА  
Тетяна Михайлівна 

- методист навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти; 
 

ВАСИЛЬЄВ  
Володимир Васильович 

- доцент кафедри соціальної роботи 
Дніпропетровського національного 
університету ім. О.Гончара (за згодою); 

 
ГРИШАЄВА  
Олена Вікторівна 

- методист навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти; 
 

ГОЛОВЧЕНКО 
Світлана Василівна 

- методист навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти; 
 

ДРУЖИНІН  
Анатолій Вікторович 

- начальник технічної школи державного 
підприємства «Дніпропетровській 



 
 

метрополітен» (за згодою); 

ЄГОРКІНА  
Олена Федорівна 
 

- методист навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти; 
 

ЄГОРОВ  
Олександр Іванович 
 

- директор Павлоградського міжшкільного 
навчально-виробничого комбінату (за згодою); 

ЖУРЕНКОВ  
Віктор Іванович 

- методист навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти; 
 

КАРДЕЛЬ  
Тетяна Євгенівна 
 
 

- начальник відділу професійного навчання 
Дніпропетровського обласного центру 
зайнятості (за згодою); 

КИБА  
Надія Василівна 

- методист навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти; 
 

КОЗЛОВСЬКИЙ  
Геннадій Федорович   

- методист навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти; 
 

КРАСИЛЬНІКОВ  
Андрій Вячеславович 

- методист навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти; 
 

КУНИЦЬКА  
Ірина Володимирівна 

- методист навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти; 
 

МИРОНЕЦЬ  
Олександр Михайлович 
 

- директор професійно-технічного училища  
№ 74 

МУХА 
Наталія Олексіївна 

- методист навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти; 
 

НАБОКОВ  
Микола Федорович 

- методист навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти; 
 

НАДТОКА  
Олександр Олексійович 

- методист навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти; 
 

НЕКЛЕСА  
Вадим Вікторович 
 

- директор Дніпродзержинського вищого 
професійного училища; 

ОЛІЙНИК  
Любов Олексіївна 

- методист навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти; 
 

ПАРУСОВА  
Наталія Володимирівна 
 

- методист Дніпропетровського центру 
професійно-технічної освіти; 

ПЕТКОВ  
Валерій Захарович 

- директор Дніпропетровського індустріально-
педагогічного технікуму; 



 
 
ПІКОВЕЦЬ  
Лариса Григорівна 

- методист навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти; 
 

ПОГОРЕЛОВА  
Світлана Володимирівна 
 

- в.о. директора Дніпропетровського інституту 
професійного розвитку і освіти (за згодою); 

ПОДЧЕЗЕРЦЕВА  
Людмила Іванівна 

- методист навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти; 
 

САПІГА  
Віталій Олексійович 
 

- методист Криворізького міського 
методичного центру професійно-технічної 
освіти; 

СКЛЯР     
Владислав Ігоревич                      

- начальник відділу професійно-технічної 
освіти департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації (за згодою); 
 

ФІЛІППОВ  
Анатолій Костянтинович 
 
 

- заступник голови обласної організації 
Всеукраїнської асоціації працівників 
профтехосвіти (за згодою); 

ЧЕРНЕНКО  
Ольга Григорівна 
 
 

- директор державного підприємства 
Дніпропетровського навчального центру 
«Дніпроагротехсервіс» (за згодою); 

ШЕВЧЕНКО  
Ніна Василівна 
 
 

- заступник директора з навчально-виробничої 
роботи Дніпропетровського навчально-
виробничого центру № 2; 

ЮДЕНКОВА  
Олена Петрівна 
 
 
 

- заступник директора з науково-методичної 
роботи ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне 
училище з поліграфії та інформаційних 
технологій»; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


