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Неофіційна передмова 
 

Амбітні та підготовлені до праці випускники 
конкурентноспроможньої системи професійної 
освіти – шлях до наповнення Державної Скарбниці 
                                                                 Девіз НМЦ ПТО 

 
 Якщо цей звіт збережеться в архівному мотлоху, то для читача з 
щасливого майбутнього треба декілька пояснень. 2014 рік був дуже складним 
в любому ракурсі, не кажучи вже про систему професійно-технічної освіти. 
Проте освітянська галузь не тільки виживає, вона намагається не втратити 
покоління, якому випала на долю суттєва зміна багатьох звичних життєвих 
векторів. 
 НМЦ ПТО в Одеській області не остався осторонь цієї задачі. Ми 
намагаємося надати допомогу навчальним закладам навіть там, де проблеми 
звично замовчувалися. Наприклад, як боротися з неявкою учнів на уроки, як 
примусити дітей виконувати домашні завдання (які вони ніколи не 
виконували в школі!!!), а викладачів – реально їх задавати.  
 Нам би хотілося, щоб читач звернув увагу на деякі аспекти звіту, в яких 
ми бачимо свій маленький вклад в розвиток названої  нами в попередньому 
звіті методики методичної роботи. 

Погодьтеся, тяжко знайти сьогодні, чим зацікавити учнів. Ми 
висуваємо гіпотезу – їх може зацікавити достойною заробітною платнею. 
"Якщо так будеш тримати інструмент і далі, за день зможеш втратити не 
менш ста гривень", "Якщо не будеш знати цього, залишишся невдахою". 
Вчити професії з секундоміром в руках, з тарифами на стінах, з цінами ринку 
праці  на дошці.  

Є такий предмет - "Техніка пошуку роботи", популярний при 
заповненні резерву часу. А ми вважаємо, що альтернативою йому повинна 
стати ціла програма підготовки наших учнів до самозайнятості. Де в рамках 
стандарту професії викладачі будуть вчити майбутніх робітників як стати 
приватним підприємцем (замість теорії підприємництва, або поряд з нею), 
як відкрити власну справу, що для цього потрібно, як при цьому передбачити 
ризики, конкуренцію, шахрайство, корупцію. І що корисніше – уникати 
податків, чи чесно їх платити? Учнів слід орієнтувати на реальні історії 
успіху випускників попередніх років. В нашу пропозицію вкладена  власна 
зацікавленість всієї педагогічної спільноти – успішні випускники 
наповнюють податками бюджет. Звідси і епіграф до неофіційної передмови. 
Перші методичні кроки в цьому напрямку вже зроблені, програми розроблені 
і їх апробація може розпочатися з наступного навчального року. 
 Наші відвідування уроків обов’язково включають експрес-опитування з 
метою визначити, яка частка учнів  розуміла учні одне слово,   найчастіше 
вживане  викладачем. Вчимося у училищних методистів аналізувати уроки, і 
вчимо їх… Економічні негаразди примусили перевести відпрацьовану 
систему міжкурсового підвищення кваліфікації педпрацівників з очної форми 
в форму  мережевих семінарів (вебінарів), апробовану колегою, директором 
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Чернігівського НМЦ ПТО В. Гріненко на директорах регіональних 
методичних служб. Навіть Єдиний методичний день був трансформований в 
вебформат. 
 Ми не інспектори, ми помічники, і добре розуміємо, що найкращий 
показник кваліфікації викладача, майстра виробничого навчання – рівень 
знань, вмінь і навичок їхніх учнів. Всілякі рейтинги повинні спиратися на цю 
тезу. Моніторинг показників якості навчання займає багато часу, якщо не 
користуватися сучасною системою Google-форм і Google-таблиць, що 
дозволяє отримувати фантастично багатопараметрову інформацію і за 
допомогою фільтрів, відокремлювати і вивчати будь-який аспект 
педагогічного успіху або навпаки. Погодьтесь, одного середнього балу 
недостатньо, варіаційний ряд успішності має ще такі характеристики як 
дисперсія, середньоквадратичне відхилення тощо. В звіті ми показали 
можливості втілення матстатистики на маленькому прикладі з контрольними 
зрізами знань. 
 А якщо продовжувати тему ІТ-технологій в методиці методичної 
роботи, слід анонсувати декілька проектів професійного ліцею технології і 
дизайну. Активно працюючи  над нашим проектом власної справи, заклад 
паралельно створив Центр профорієнтації та працевлаштування. Сайт цього 
Центру дозволяє, на наш погляд, в першу чергу роботодавцям, 
відслідковувати розвиток кожного учня ліцею і мати змогу брати участь в 
"аукціоні" найкращих випускників. Знов же, стимул учнівському загалу для 
якісного навчання. Другий проект – використання хмарних технологій в 
методиці методичної роботи, процес "насичення" хмари триває. 

На сайті нашого НМЦ ПТО www.nmc.od.ua, ви знайдете календар 
подій 2014 року з описом  і світлинами циклічних заходів, Вісники НМЦ 
ПТО в Одеській області, іншу більш детальну інформацію. І тоді двох 
аркушів неофіційної передмови було б достатньо для звіту. Решта на 
п’ятдесяти п’ятьох аркушах – просто офіційний додаток. 
                   

І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

1.1. Стан професійно-технічної освіти в Одеській області 
 Підготовку кваліфікованих робітників в Одеській області здійснюють 
113 навчальних закладів, підприємств, установ та організацій за 201 
професією, а саме: 

• 43 державних професійно-технічних навчальних заклада ІІ-ІІІ 
атестаційних рівнів; 

• 1 ПТНЗ комунальної форми власності; 
• 3 вищі навчальні заклади І-ІV рівнів акредитації; 
• 25 підприємств ТСОУ; 
• 5 міжшкільних навчально-виробничих комбінатів; 
• 3 загальноосвітні навчальні заклади; 
• 59 підприємств, установ і організацій різних форм власності та 

підпорядкування. 
Протягом 2014 року відбулися зміни у мережі ПТНЗ Одеської області – 

згідно наказу МОН України від 23.06.2014 року "Деякі питання діяльності 
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професійно-технічних навчальних закладів м. Ізмаїл Одеської області" 
ДПТНЗ "Ізмаїльське професійно-технічне училище" припинив свою 
діяльність шляхом реорганізації (приєднання) до ДНЗ "Ізмаїльський 
професійний ліцей". На базі двох навчальних закладів заплановано створити 
ДНЗ "Ізмаїльський центр професійно-технічної освіти". Степанівська філія 
ДНЗ "Лиманський професійний аграрний ліцей" у 2014 році припинила набір 
учнів, навчальний заклад пройшов процедуру ліцензування з надання 
освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти з професій строком на 
два роки до завершення циклу навчання. Досі не вирішено питання з 
Біляївською філією ДНЗ "Старокозацький професійний аграрний ліцей" – з 
2012 року цей заклад припинив набір учнів на навчання. За ініціативи НМЦ 
ПТО було запропоновано на базі колишньої Біляївської філії створити 
відділення ДНЗ "Одеський професійний ліцей морського транспорту", разом 
з тим, досі це питання не вирішено.  
 У 2014 році відбулися певні кадрові зміни у штаті директорів ПТНЗ 
області – призначено нових директорів у 3 ПТНЗ (АрПАЛ (40), ТПЛ, ІПАЛ 
(48)); заступників директорів з навчально-виробничої роботи у 7 ПТНЗ 
(ОПЛМТ (11), КПЛ (12), СПАЛ (42), ІПАЛ (48), ТПАЛ (4), АрПАЛ (40), 
ТПЛ) НМЦ ПТО надає методичну допомогу та консультації 
новопризначеним керівникам з питань організації навчально-виробничого та 
навчально-виховного процесів у ПТНЗ.  
 Станом на 01.12.2014 року за штатом загальна кількість працівників 
НМЦ ПТО в Одеській області складає 23, з них - 19 методистів. Протягом 
року прийнято на роботу 3 методистів, 2 бухгалтерів (у т.ч. головний 
бухгалтер), звільнено 3 методистів, 1 секретаря; головний бухгалтер 
знаходиться у відпустці по догляду за дитиною. 
 Структура НМЦ ПТО включає чотири кабінети:  

Директор НМЦ ПТО – Корчевський О.Е., заступник директора – 
Брухно С.М. В Центрі працюють 6 методистів кваліфікаційної категорії 
"спеціаліст вищої категорії"; 3 методиста кваліфікаційної категорії 
"спеціаліст першої категорії"; 3 методиста кваліфікаційної категорії 
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"спеціаліст другої категорії"; 7 методистів кваліфікаційної категорії 
"спеціаліст". 

Методисти НМЦ ПТО закріплені за кожним напрямком діяльності 
відповідно до напрямку роботи кабінету, а також за галузевим спрямуванням 
професійної підготовки або предметів загальноосвітнього циклу. Методисти 
Центру являються кураторами ПТНЗ Одеської області (3-5 ПТНЗ розподілені 
за кожним куратором). Закріплення працівників НМЦ ПТО в Одеській 
області за основними напрямами діяльності визначено у додатку 1.  

 
1.2. Засідання навчально-методичної ради НМЦ ПТО  

За 2014 рік було проведено 5 засідань (1 позачергове засідання) Ради 
навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Одеській 
області: 
№ 
з/п 

Дата Тема 

1. 17.02.2014 Шляхи оновлення навчально-методичного та матеріально-технічного 
забезпечення предметів природничого циклу. 

2. 21.04.2014 Аналіз професійної якості педпрацівників ПТНЗ за результатами моніторингу 
інформаційно-аналітичної лабораторії та шляхи його покращення 

3. 22.09.2014 Якість професійної підготовки учнів за результатами державних 
кваліфікаційних атестацій в попередньому році і невідкладні заходи щодо 
забезпечення її в наступному 

4. 17.11.2014 Нагальні питання щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в ПТНЗ 
5. 08.12.2014 Підведення підсумків роботи за 2014 рік 

 

Наказом НМЦ ПТО в Одеській області від 9.09.2014 року № 86 "Про 
оновлення складу навчально-методичної ради навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти в Одеській області", був змінений склад Ради, до 
якого увійшли досвідчені методисти НМЦ ПТО в Одеській області, 
керівники та педагогічні працівники ПТНЗ області.  

Навчально-методичною Радою розглядались поточні та перспективні питання щодо 
удосконалення змісту професійно-технічної освіти та інформаційно-методичного 
забезпечення навчального процесу з метою підвищення якості підготовки кваліфікованих 
робітників: питання організації обласних методичних заходів методистами НМЦ ПТО в 
Одеській області; розгляд методичних матеріалів методистів НМЦ ПТО та педагогічних 
працівників ПТНЗ для їх практичного застосування та висвітлення їх у періодичних 
виданнях; шляхи оновлення навчально-методичного та матеріально-технічного 
забезпечення предметів природничого циклу; підвищення якості освіти у навчальних 
закладах за допомогою висококваліфікованих кадрів; основні вимоги до атестаційної 
справи та удосконалення етапів проведення атестації та ліцензування навчальних 
закладів; особливості до виконання діючих робочих навчальних планів в 2014-2015 
навчальному році; підготовка експериментальної програми по створенню Google форм та 
Google таблиць; звіти про роботу та ін.  

 
1.3.  Організація короткострокового підвищення кваліфікації 

педпрацівників ПТНЗ, засідання обласних методичних секцій (семінарів, 
вебінарів) 

НМЦ ПТО вважає масові методичні заходи головним технологічним   
інструментом методичного забезпечення ефективності навчально-
виробничого і навчально-виховного процесів в ПТНЗ та забезпечення 
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короткострокового підвищення кваліфікації педагогічних працівників та 
учасників навчально-виховного процесу ПТНЗ Одеської області.  

У зв`язку із соціально-економічними обставинами, що сталися в країні, 
терміни проведення деяких запланованих обласних масових заходів були 
перенесені. Для економії бюджетних коштів обласні масові заходи також 
проводились у формі вебінарів, об'єднаних обласних методичних секцій та 
заходів для педпрацівників міста Одеса з подальшим розповсюдженням 
матеріалів секцій в електронному вигляді для ПТНЗ у регіоні.  

У 2014 році проведено 16 засідань обласних методичних секцій, 4 
семінари, 20 вебінарів, 3 тренінги, 3 круглі столи. Проведення обласних 
масових заходів у формі вебінару дозволяє залучати до участі представників 
системи ПТО з інших областей України.  

Результати проведення всіх обласних масових заходів своєчасно 
находять відображення також на сайтах НМЦ ПТО в Одеській області, 
Департаменту освіти і науки Одеської облдержадміністрації. 

 

ОБЛАСНІ МЕТОДИЧНІ СЕКЦІЇ 
Протягом 2014 року організовано і проведено 16 засідань обласних 

методичних секцій. У засіданнях брали участь педагогічні працівники з 
професійно-технічних навчальних закладів Одеської області І-ІІІ 
атестаційних рівнів: 

25 березня 2014 року на базі ОПЛБА (3) проведено засідання обласної 
методичної секції викладачів хімії, вищої хімії, біології, екології та 
педпрацівників з професійної підготовки з професії "Лаборант хімічного 
аналізу" на тему: "Компетентний викладач - компетентний учень".  В 
засіданні взяли участь 34 викладача з 36 навчальних закладів. 

26 березня 2014 року на базі ОПУЗТБ (30) проведено засідання обласної 
методичної секції  педагогічних працівників енергетичних професій на тему: 
"Забезпечення якості професійної підготовки учнів шляхом підвищення рівня 
професійної майстерності  педагогічних працівників". В роботі секції взяли 
участь 12 педагогічних працівників  з 10 навчальних закладів Одеської 
області. 

02 квітня 2014 року на базі ОВПУАТ (27) було проведено засідання 
методичної секції педагогічних працівників професій автомобільного 
транспорту на тему: "Роль конкурсів фахової майстерності в підвищенні 
рівня професійності учнів". В роботі секції прийняли участь 14 
педпрацівників ПТНЗ Одеської області. 

15 квітня 2014 року на базі ОПТУМ (1) проведено засідання об’єднаної 
обласної методичної секції викладачів фізики, математики, інформатики на 
тему "Ефективний урок – успішний результат". В засіданні взяли участь 25 
викладачів з 13 професійно-технічних навчальних закладів м. Одеси. 

22 квітня 2014 року на базі Одеської національної наукової бібліотеки 
імені М. Горького відбулось засідання обласної методичної секції 
бібліотекарів м. Одеса. Тема засідання: "Літературна спадщина Одещини – 
історія і сьогодення". У засіданні взяли участь 12 бібліотекарів ПТНЗ м. 
Одеса. 
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23 квітня 2014 року на базі ОПЛМТ (11) відбулося засідання обласної 
методичної секції викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін на тему 
"Використання найефективніших методів викладання суспільно-
гуманітарних дисциплін в сучасній системі професійно-технічної освіти". В 
засіданні взяли участь 9 викладачів з 13 професійно-технічних навчальних 
закладів м. Одеси. 

24 квітня 2014 року на базі КПТАУ (45) проведено засідання обласної  
методичної секції педагогічних працівників професій сільськогосподарського 
напрямку за темою: "Вивчення досвіду роботи професійно-технічних 
навчальних закладів з питань підвищення ефективності підготовки 
конкурентноспроможних кваліфікованих робітників". Були присутні 17 
педагогічних працівників з 16 ПТНЗ Одеської області. 

24 квітня 2014 року на базі ОЦПТО (16) проведено засідання обласної 
методичної секції методистів на тему "Нагальні проблеми методичного 
сьогодення". В роботі заходу взяли участь 36 осіб, серед яких методисти, 
заступники директорів з навчально-виробничої та виховної роботи, старший 
майстер, практичний психолог та викладачі ПТНЗ Одеської області.  

29 квітня 2014 року на базі ОВПУСП НУ ОЮА (35) відбулось 
засідання обласної методичної секції викладачів економічних дисциплін на 
тему: "Творча діяльність викладача економічних дисциплін професійно-
технічного навчального закладу – шлях до успіху майбутнього випускника 
при працевлаштуванні в умовах ринкової економіки". На засіданні були 
присутні 15 учасників з 12-ти ПТНЗ м. Одеса. 

28 травня 2014 року на базі  ОПЛМТ (11)  проведено засідання обласної 
методичної секції викладачів креслення, інженерної графіки і малювання на 
тему: "Удосконалення змісту засобів навчання як інструменту підвищення 
якості засвоєння учнями навчального матеріалу при вивченні предметів 
креслярського напрямку". На засіданні були присутні 15 викладачів з 10 
ПТНЗ міста Одеси, які здійснюють підготовку учнів з предметів відповідних 
напрямків. 

28 травня 2014 року на базі ВСП "Училище № 3" НУ ОЮА проведено 
засідання обласної методичної секції викладачів іноземних мов на тему: 
"Актуальні проблеми методики викладання іноземних мов у професійно-
технічних навчальних закладах та шляхи їх вирішення". В засіданні взяли 
участь 15 викладачів з 13 професійно-технічних навчальних закладів м. 
Одеси. 

30 травня 2014 року на базі ОВПУАТ відбулось засідання обласної 
методичної секції викладачів фізичної культури, захисту Вітчизни на тему 
"Забезпечення умов для формування й розвитку фізично й психічно здорової 
та психологічно благополучної особистості". В засіданні взяли участь 23 
викладача з 13 ПТНЗ м. Одеси.  

17 червня 2014 року на базі ДНЗ "Одеський центр професійно-
технічної освіти державної служби зайнятості" проведено засідання обласної 
методичної секції працівників професій торгово-кулінарного напрямку, в 
якій взяли участь 16 представників з 5 навчальних закладів м. Одеси та 3 
ПТНЗ Одеської області. Тема засідання: "Деякі методичні аспекти підготовки 
кваліфікованих кулінарів". 



10 
 

30 вересня 2014 року на базі ОПЛБА (3) проведено засідання обласної 
методичної секції заступників директорів з навчально-виховної роботи та 
вихователів гуртожитків ПТНЗ Одеської області на тему "Основні вимоги до 
організації виховної роботи в 2014/2015 н.р. Національно-патріотичне 
виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів".  В засіданні 
взяли участь –52 чол. 

27 листопада 2014 року на базі ОВПУСП НУ ОЮА (35) відбулось 
засідання обласної методичної секції педпрацівників швейного напряму за 
темою "Навчально-методична діяльність педагогічного працівника у 
міжатестаційний період (на прикладі ОВПУ СП НУ "ОЮА")". На засіданні 
були присутні 19 педагогічних працівників з 14 ПТНЗ Одеської області. 

12 грудня 2014 року на базі ОПЛТД ПНПУ (5) проведено засідання 
обласної методичної секції бібліотекарів на тему: "Формування нової моделі 
бібліотеки ПТНЗ". У заході взяли участь 21 бібліотечний працівник ПТНЗ 
Одеської області.  

 

ОБЛАСНІ МЕТОДИЧНІ СЕМІНАРИ 
14 січня 2014 року на базі ОВПУТТХ (54) проведено обласний 

навчально-методичний семінар завучів та методистів ПТНЗ Одеської області 
на тему: "Актуальні питання зовнішнього незалежного оцінювання. 
Особливості проведення ЗНО в 2014 році". В роботі семінару взяли участь 34 
педагогічних працівника із 43 навчальних закладів. 

18 лютого .2014 року на базі ОПЛБА (3) проведено семінар – нараду для  
заступників директорів з НВР та методистів з питань атестації ПТНЗ. В 
роботі семінару - наради взяли участь  30 чол. 

27 березня 2014 року на базі Одеського факультету менеджменту і 
бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв, відбувся 
обласний методичний семінар педпрацівників з підготовки кваліфікованих 
робітників сфери послуг (швейний та перукарський напрями). Тема семінару: 
"Комплексно-методичне забезпечення предметів і професій – шлях до 
створення оптимальної системи навчально-методичної документації й засобів 
навчання, необхідних для повної та якісної підготовки з професій в межах 
навчального плану та програм". На семінарі були присутні 20 педагогічних 
працівників з 5-ти ПТНЗ м. Одеса. Викладачі Одеської області отримали 
матеріали секції в електронному вигляді. 

29 жовтня 2014 року на базі ОВПУСП НУ ОЮА (35) проведено 
семінар педагогічних працівників побутового профілю на тему: "Методичний 
супровід організації навчально-виробничої діяльності з професій побутового 
профілю". В роботі семінару взяли участь 26 педагогічних працівників – 
майстри виробничого навчання та викладачі – ПТНЗ ІІ-ІІІ атестаційного 
рівня Одеської області та УВЦ "Академія краси". 

 

КРУГЛІ СТОЛИ 
27 березня 2014 року  на базі ОЦПТО (16) проведено засідання 

круглого столу для заступників директорів з НВихР  за участю Служби у 
справах дітей Одеської облдержадміністрації на тему "Взаємодія професійно-
технічних навчальних закладів та Служби у справах дітей з питань 
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соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування". В роботі круглого столу взяли участь 38 заступників директорів. 

30 вересня 2014 року на базі Центру підготовки моряків "АВАНТ" 
відбувся круглий стіл педпрацівників професій водного та залізничного 
транспорту на тему: "Впровадження нових Державних стандартів 
професійно-технічної освіти з професій водного транспорту, затверджених 
Міністерством освіти і науки України у 2014 році". В роботі взяли участь 20 
педагогічних працівників ПТНЗ І – ІІІ атестаційних рівнів. 

28 жовтня 2014 року на базі НМЦ ПТО проведено круглий стіл 
експертів, заступників директорів з навчально-виробничої роботи та 
методистів ПТНЗ з питань атестації навчальних закладів у 2014-2015 
навчальному році. У засіданні круглого столу взяли участь 17 педагогічних 
працівників ПТНЗ І-ІІІ атестаційного рівня – заступники директорів та 
методисти, а також працівники НМЦ ПТО в Одеській області. 

 

ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ 
4 березня 2014 року на базі Одеської обласної універсальної наукової 

бібліотеки імені М.С. Грушевського проведені педагогічні читання для 
працівників ПТНЗ Одеської області. Тема: "Нас просто не існує без нього: 
Україна – це Шевченко, Шевченко – це Україна". Участь у заході взяли 37 
учасників, 25 з яких педагогічні працівники ПТНЗ.  

 

ВЕБІНАРИ 
Починаючи з 2014 року НМЦ ПТО активно впроваджує проведення 

обласних методичних масових заходів у формі вебінару. За звітний період 
проведено 21 вебінар. У засіданнях брали участь педагогічні працівники з 
професійно-технічних навчальних закладів Одеської, Хмельницької, 
Чернівецької, Миколаївської, Київської, Житомирської, Донецької, 
Чернігівської та інших областей: 

 

  
 

16 квітня 2014 року відбулось засідання секції педпрацівників з 
підготовки службовців (агентів з організації туризму, агентів з постачання, 
конторських (офісних) службовців (бухгалтерія), секретарів керівника 
(підприємства, організації, установи), операторів комп'ютерного набору та 
інших) у формі вебінару за темою: "Якісне комплексно-методичне, 
матеріально-технічне та кадрове забезпечення професії – шлях до 
квалітативної освіти учнів ПТНЗ. У вебінарі взяли участь 50 педпрацівників з 
21 ПТНЗ Одеської області.  
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29 травня 2014 року проведено засідання методичної секції 
педагогічних працівників професій будівельного та деревообробного 
напрямів у формі вебінару на тему: "Впровадження новітніх педагогічних та 
виробничих технологій при підготовці висококваліфікованих робітників в 
будівельній галузі". В роботі секції взяли участь 33 педпрацівника ПТНЗ 
Одеської області, а також педпрацівники Чернігівської, Житомирської, 
Донецької областей. 

6 червня 2014 року проведено засідання обласної методичної секції 
педагогічних працівників професій гарячої обробки металів у формі вебінару  
на тему: "Впровадження новітніх педагогічних та виробничих технологій при 
підготовці висококваліфікованих робітників зварювального напряму". В 
роботі вебінару взяли участь 25 учасників. 

19 червня 2014 року було проведено засідання обласної методичної 
секції старших майстрів у формі вебінару за темою: "Роль старшого майстра 
у вирішенні питань з організації професійно-практичної підготовки в ПТНЗ". 
В роботі вебінару взяли участь 27 учасників. 

21 серпня 2014 року проведено засідання керівників методичних комісій 
предметів загальноосвітньої підготовки ПТНЗ Одеської області у формі 
вебінару. Тема: "Методичний супровід організації навчального процесу 
предметів загальноосвітньої підготовки в закладах ПТО на 2014 – 2015 н.р.". 
У вебінарі взяли участь представники з 32 закладів освіти.  

24 вересня 2014 року проведено засідання обласної методичної секції 
викладачів хімії, вищої хімії, біології, екології та педпрацівників  з 
професійної підготовки з професії "Лаборант хімічного аналізу" у формі 
вебінару.  Тема: "Шляхи удосконалення викладання предметів природничого 
циклу ПТНЗ Одеської області".  Зареєстровані у вебінарі 34 викладачі ПТНЗ.  

25 вересня 2014 року проведено засідання обласної методичної секції 
викладачів інформатики, технологій (у тому числі інформаційних) у формі 
вебінару. Тема засідання: "Формування в учнів уміння застосовувати 
інформаційно-комунікаційні технології". У вебінарі взяли участь 65 
викладачів із 43 навчальних закладів. 

06 жовтня 2014 року було проведено засідання обласної методичної 
секції педпрацівників сільськогосподарського напрямку, автомобільного 
транспорту, професій холодної обробки металів та слюсарних професій у 
формі вебінару  на тему: "Обговорення звітів про роботу методичних комісій 
з професій агропромислового комплексу та автомобільного транспорту". У 
роботі вебінару взяли участь 20 педагогічних працівників. 

14 жовтня 2014 року проведено засідання обласної методичної секції 
викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін та географії у формі вебінару 
на тему: "Шляхи підвищення результативності викладання суспільно-
гуманітарних дисциплін". У вебінарі взяли участь 42 викладачі з 27 ПТНЗ.  

22 жовтня 2014 року проведено засідання обласного методичного 
семінару педагогічних працівників енергетичних професій та електротехніки 
у формі вебінару за темою: "Впровадження сучасних педагогічних та 
виробничих технологій при підготовці кваліфікованих робітників 
енергетичного напряму". У роботі вебінару взяли участь майстри 
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виробничого навчання і викладачі відповідних напрямів з 22 ПТНЗ Одеської 
області у кількості 25 педагогічних працівників. 

27 жовтня 2014 року відбулось спільне засідання секції педпрацівників 
з підготовки службовців (агентів з організації туризму, агентів з постачання, 
конторських (офісних) службовців (бухгалтерія), секретарів керівника 
(підприємства, організації, установи), операторів комп'ютерного набору та 
інших) і викладачів економічних дисциплін у формі вебінару за темою: 
"Сучасні методологічні підходи до проведення уроків професійно-
теоретичної та професійно-практичної підготовки учнів ПТНЗ". У вебінарі 
взяли участь 21 ПТНЗ у кількості 35 педагогічних працівників. 

29 жовтня 2014 року проведено засідання обласної методичної секції 
педпрацівників професій будівельної та деревообробної галузей Одеської 
області у формі вебінару на тему: "Впровадження інноваційних технологій 
щодо підвищення якості професійної підготовки з професій будівельної та 
деревообробної галузей". У роботі взяли участь 15 педпрацівників. 

30 жовтня 2014 року проведено засідання обласної методичної секції 
викладачів математичних дисциплін у формі вебінару. Тема: "Удосконалення 
роботи з комплексного використання наочних і технічних засобів навчання". 
У вебінарі взяли участь 42 викладачі із 30 навчальних закладів. 

7 листопада 2014 року проведено засідання обласної методичної секції 
викладачів культурології, художньої культури, української мови та 
літератури, світової літератури у формі вебінару. Тема: "Удосконалення 
форм і методів вивчення рідної мови і літератури в ПТНЗ". У вебінарі взяли 
участь 76 викладачів із 33 навчальних закладів. 

21 листопада 2014 року було проведено засідання обласної методичної 
секції педагогічних працівників автомобільного транспорту, професій 
холодної обробки металів та слюсарних професій у формі вебінару на тему: 
"Обговорення звітів про роботу методичних комісій з професій 
автомобільного транспорту, агропромислового комплексу та знайомство з 
Навчально-науковим центром професійно-технічної освіти НАПН України 
(м. Київ)". У роботі вебінару взяли участь 18 педагогічних працівників 

24 листопада 2014 року відбулось засідання обласної методичної секції 
педагогічних працівників професій гарячої обробки металів у формі вебінару 
на тему: "Сучасні методологічні підходи активізації пізнавальної активності 
учнів в процесі навчання професіям зварювального напряму". У вебінарі 
взяли участь 12 ПТНЗ Одеської області. 

26 листопада 2014 року проведено засідання обласної методичної секції 
викладачів основ технічної механіки, основ електротехніки, фізики, 
астрономії, загальної фізики у формі вебінару. Тема: "Формування та 
розвиток творчого потенціалу учнів у процесі викладання та в позаурочний 
час". У вебінарі взяли участь 40 викладачів із 34 навчальних закладів. 

3 грудня 2014 року проведено засідання обласної методичної секції 
викладачів іноземних мов у формі вебінару. Тема: "Сучасні технології 
викладання іноземних мов". У вебінарі взяли участь 35 викладачів із 33 
навчальних закладів. 

10 грудня 2014 року проведено засідання  обласної методичної секції 
викладачів креслення, інженерної графіки і малювання у формі вебінару на 
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тему: "Шляхи  рішення проблеми формування просторового мислення учнів 
на уроках креслення". 

11 грудня 2014 року проведено засідання обласної методичної секції 
викладачів предметів "Захист Вітчизни" та "Фізична культура" у формі 
вебінару на тему: "Захист Вітчизни" та "Фізична культура" в умовах захисту 
Вітчизни". У вебінарі взяли участь 60 викладачів із 40 навчальних закладів. 

 
ТРЕНІНГИ 

29 квітня 2014 року на базі ОПЛСП ПНПУ (33) проведено семінар-
тренінг для викладачів культурології, художньої культури, української мови 
та літератури, світової літератури  на тему: "Інтерактивне навчання як 
ефективна форма організації пізнавальної діяльності учнів в системі 
особистісно-орієнтованого навчання". В семінарі-тренінгу взяли участь 13 
викладачів з 13 ПТНЗ  м. Одеси.  

22 жовтня 2014 року проведений тренінг для заступників директорів з 
навчально-виробничої роботи та методистів ПТНЗ за темою: "Організація 
роботи заступника директора з НВР та методиста у навчальному закладі". В 
роботі тренінгу взяли участь 40 заступників директорів з навчально-
виробничої роботи та 30 методистів. 

22 жовтня 2014 року на базі ОПЛТД ПНПУ (5) проведено 
співробітниками Одеського обласного центру практичної психології тренінг 
на тему: "Профілактика емоційного вигорання"  для педпрацівників ПТНЗ 
Одеської області. У тренінгу взяли участь 15 педпрацівників. 

 

  
 

ЗАСІДАННЯ ТВОРЧИХ ГРУП 
30 січня 2014 року  відбулось  засідання творчої групи по розробці 

проекту державного стандарту з професії "Моторист (машиніст)". 
25 лютого 2014 року відбулось засідання творчої групи по розробці 

проекту умов ІІ обласного етапу Всеукраїнського конкурсу фахової 
майстерності серед учнів ПТНЗ з професії "Слюсар з ремонту автомобілів".  

19 березня 2014 року відбулось засідання творчої групи по розробці 
проекту державного стандарту з професії "Бортпровідник судновий". 

31 березня 2014 року відбулось засідання творчої групи по розробці 
проекту умов ІІ обласного етапу Всеукраїнського конкурсу фахової 
майстерності серед учнів ПТНЗ з професії "Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва".  
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10 квітня 2014 року відбулось засідання творчої групи по розробці 
проекту державного стандарту з професії "Реставратор декоративно-
художніх фарбувань". 

22 квітня 2014 року відбулось засідання творчої групи по розробці 
проекту умов ІІ обласного етапу Всеукраїнського конкурсу фахової 
майстерності серед учнів ПТНЗ з професії "Маляр".  

18 вересня 2014 року на базі НМЦ ПТО проведено засідання активу 
обласної методичної секції викладачів предмету "Захист Вітчизни". Тема: 
"Активізація викладання предмета "Захист Вітчизни" з урахуванням 
особливостей кризисного стану в державі". В роботі взяли участь 11 
педпрацівників. 

На засіданнях брали участь по 8–10 учасників: методисти НМЦ ПТО, 
педагогічні працівники ПТНЗ Одеської області, представники ВНЗ та 
роботодавців. 

 
1.4. Участь ПТНЗ в обласних, всеукраїнських,  

міжнародних конкурсах та виставках  
У 2014 році було проведено  ІІ етапи Всеукраїнських конкурсів фахової 

майстерності серед учнів ПТНЗ з 4 професій: "Маляр", "Слюсар з ремонту 
автомобілів", "Кухар", "Тракторист-машиніcт сільськогосподарського 
виробництва".  

02 квітня 2014 року на базі ОВПУАТ (27) був проведений ІІ етап 
Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з професії 
"Слюсар з ремонту автомобілів".  В конкурсі взяли участь учні з 6 ПТНЗ 
області.  

23–25 квітня 2014 року на базі КПТАУ (45) був проведений ІІ етап 
Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з професії 
" Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва" . В 
конкурсі взяли участь представники 16 ПТНЗ Одеської області. 

6–7 травня 2014 року на базі ОЦПТО (16) був проведений ІІ етап 
Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з професії 
"Маляр".  У конкурсі взяли участь представники 5 ПТНЗ Одеської області. 

14 травня 2014 року на базі ОПЛБА (3) був проведений ІІ етап 
Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з професії 
"Кухар",  в якому взяли участь 7 навчальних закладів.  
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22–23 травня 2014 року був проведений обласний етап Всеукраїнського 
фестивалю навчальних фільмів "Урок майстра".  10 ПТНЗ області надіслали 
34 навчальних фільми, з яких 5 були надіслані до Міністерства освіти і науки 
України.  

Щорічно учні ПТНЗ Одеської області беруть участь у Міжнародному 
мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені 
Тараса Шевченка, Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра 
Яцика, Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості. 

В обласному етапі ІV Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка взяли участь 
представники 22 ПТНЗ. У IV (фінальному) етапі – 3 учні.  

В обласному етапі XIV Міжнародного конкурсу з української мови 
імені Петра Яцика взяли участь представники 23 ПТНЗ. У IV (фінальному) 
етапі – 3 учні.  

Команда з 6 учнів І року навчання з професії "Кухар судновий" ДНЗ 
"ОВПУМТС" (26)  у квітні 2014 року зайняла І місце у брейн-рингу 
"Мистецтво кулінарії" , який проходив на базі Одеської національної 
академії харчових технологій. 

3 травня 2014 року на території ДНЗ "БДПБЛ" (10) спільно з 
територіальною громадою м. Білгород-Дністровський, проведено святкову 
виставку – ярмарку "День здоров’я". В розділі створення безпечного та 
корисного побуту, ліцеєм була представлена продукція фірми "Хенкель-
Баутехнік", з якою співпрацює ліцей. На виставці-ярмарку була представлена 
різноманітна продукція  не тільки представників різних фірм міста, а й міста 
Одеси, Саратського району та  Вінницької області. 

До серпневої педагогічній конференції НМЦ ПТО в Одеській області 
підготував виставку " Інноваційний досвід профтехосвіти Одещини",  в 
якій представлені інновації профтехосвіти Одещини у змісті  і методиці 
навчання, зокрема Державні стандарти професійно-технічної освіти, випуски 
інформаційно-методичного збірника "Вісник НМЦ ПТО", випуски журналу 
"Профтехосвіта", в яких надруковані матеріали педпрацівників Одеської 
області, конкурсні матеріали переможців обласного конкурсу "Викладач року 
– 2013″, матеріали педагогічних читань, присвячених святкуванню 200-річчя 
від дня народження Т.Г. Шевченка, методичні розробки з професійної та 
загальноосвітньої підготовки,  виховної роботи в ПТНЗ та інші методичні 
матеріали.  
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У співпраці з НМЦ ПТО представлені виставкові  матеріали ДНЗ 
"Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування", 
регіонального спеціалізованого навчально-тренувального центру ОАО 
"Одесаобленерго", навчально-тренувального центру з підготовки моряків 
"Авант". 

З нагоди підсумкової колегії Департаменту освіти і науки Одеської 
обласної державної адміністрації за темою "Сучасні тенденції розвитку 
освітньої галузі Одещини в контексті реформування національної системи 
освіти" 27 серпня 2014 року проведена виставка дитячої творчості 
" Україна – єдина країна".  У виставці взяли участь ПТНЗ та позашкільні 
заклади в системі освіти та виховання. У виставці взяли участь колективи 
ДНЗ: БВПУ ОНПУ (19); ОЦПТО (16); ОВПУМТС (26); ОПЛТД ПНПУ (5); 
ОПЛБА (3).  

У 2014 році НМЦ ПТО організована та проведена виставка учнівських 
творчих робіт, присвячених 70-річчю звільнення Одещини від загарбників, 
на тему: "Моє місто під час окупації".  Заслуговують уваги матеріали ІМК 
ОНМУ (22), ЛПАЛ (41), КПЛ (39), ІПТУ (7). Творчі роботи висвітлюють 
історію м. Одеси та території сучасної Одеської області під час окупації 
фашистсько-нацистських загарбників. Роботи надіслані з метою створення 
електронної експозиції та з метою накопичення матеріалу з історії рідного 
краю. Рекомендовано використовувати у краєзнавчій та дослідницькій 
роботі.  

21 жовтня 2014 року  колектив Березівського вищого професійного 
училища Політехнічного національного університету взяв участь у VІ 
Міжнародному форумі " Інноватика в сучасній освіті - 2014".  У ході 
урочистої церемонії нагородження переможців конкурсу з тематичних 
номінацій колектив БВПУ ОНПУ нагороджено Дипломом лауреата конкурсу 
І ступеня в номінації "Інноваційні технології компетентнісного становлення 
майбутнього робітника" та настільною медаллю лауреата. Директор училища 
Шевченко В.П. отримала нагороду за активну діяльність з інноваційного 
оновлення змісту національної освіти,  заступник директора з навчально-
методичної роботи та міжнародних зв’язків  Шевченко Г.О. отримав 
сертифікат доповідача семінару "Інноваційні підходи до підготовки  
конкурентноспроможних робітників". 

У рамках Міжнародного форуму з косметики, нігтьової естетики та 
перукарського мистецтва "Style & Beauty 2014", який проходив 13-
15.11.14р. на Одеському Морвокзалі у концертно-виставковому комплексі 
Одеського морського порту проводився ХVІІ Всеукраїнський чемпіонат з 
перукарського мистецтва "Чарівна зачіска 2014", в якому взяв участь 
Відокремлений структурний підрозділ "Одеське вище професійне училище 
сфери послуг Національного університету "Одеська юридична академія". За 
результатами отримали призові місця у трьох номінаціях.  

Педагогічні працівники ПТНЗ брали участь в обласних, 
всеукраїнських, міжнародних конференціях та конкурсах, зокрема:  

- Міжнародний психолого-педагогічний фестиваль "Перспектива" за практичним 
курсом "Сучасний продуктивний урок. Урок в модульної технології" (м. Іллічівськ, 
Одеська область);  
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- ІV Міжнародний психолого-педагогічний фестиваль "Перспектива" міжнародного 
пілотного проекту "Освіта ХХI: зміни в контексті розвитку інформаційного суспільства" 
(м. Іллічівськ, Одеська область);  

- ІІ етап XIII Всеукраїнський конкурс учнівської творчості "Об’єднаємося ж брати 
мої" до 200 річчя від дня народження Т.Г.Шевченка (м. Одеса); 

- Наукова студентська конференція з молекулярної кулінарії (м. Одеса);  
- V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Інноваційна 

професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення" (м. Донецьк); 
- ІV Міжнародна науково-практична конференція "Добробут націй в умовах 

глобальної нестабільності (м. Одеса);  
- Всеукраїнська науково-практична конференція "Особистість у сучасній освіті: 

проблеми навчання та розвитку" (м. Донецьк); 
- Міжнародна українсько-японська конференція з питань науково-промислового 

співробітництва (м. Одеса);  
- Австрійсько-український семінар-практикум "Приготування соусів, рибних, 

овочевих та м’ясних страв європейської кухні з продуктів місцевого товаровиробника" (м. 
Березівка, Одеська область);  

- Науково – практична конференція "Інтеграційні процеси в сфері професійної 
світи для створення єдиного освітнього простору професійно – технічних і 
загальноосвітніх навчальних закладів" (м. Одеса);  

- Міжнародна науково – практична конференція "Теорія та практика управління 
педагогічним процесом" (м. Одеса").  

Методичний супровід участі ОВПУМТС (26) у ІІ Міжнародному 
конкурсі з кулінарного мистецтва в м. Київ під егідою Асоціації Кулінарів 
України та ОВПУТТХ (54) в українсько-німецькому проекті "Створення 
комерційного центру в Україні в рамках проекту "ТРАНСФОРМЕР" з 
підготовки фахівців для сфери бізнесу та підприємницької діяльності" не 
відбувся, у зв’язку з політичною кризою в країні. 

 
1.5. Співпраця з навчальними закладами, освітніми та науковими 

установами, громадськими організаціями та об’єднаннями роботодавців 
Протягом 2014 року НМЦ ПТО залучено до роботи в масових 

організаційно-методичних заходах, на яких розглядались питання співпраці 
ПТНЗ області з роботодавцями, обговорювались вимоги до майбутніх 
кваліфікованих робітників в умовах сучасного ринку праці, нові аспекти 
співпраці, інтеграція змісту навчання ВНЗ у навчальний процес ПТНЗ, 
розвиток галузевих напрямів регіону, вплив на удосконалення діяльності 
ПТНЗ 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:  

- підприємств-замовників кадрів (11 осіб): 1) директор КУ 
Територіальний центр соціального обслуговування Малиновського району м. 
Одеса; 2) директор ресторану "Кристал"; 3) директор кафе "Кораблик"; 4) 
адміністратор бару "Тетяна", м. Ізмаїл; 5) директор ПП "Багатопрофільна 
виробничо-комерційна фірма "КулЕкспоБуд"; 6) начальник відділу 
фінансового обліку, економічного аналізу та реформування АПК 
Татарбунарської райдержадміністрації; 7) директор ПП "Климович С.М."; 8) 
головний спеціаліст управління технічного нагляду охорони праці та 
пожежної безпеки державної сільськогосподарської інспекції в Одеській 
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області; 9) начальник Татарбунарського відділу ДАІ м. Татарбунари; 10) 
головний інженер ТОВ "Авача"; 11) Сосновських М.В. – шеф-кухар 
готельного комплексу "Аврора" (супер-фіналіст ІІ сезону телевізійного 
проекту в Україні "Мастер-шеф").  

- вищих навчальних закладів (8 осіб): викладач Інституту бізнесу, 
економіки та інформаційних технологій Одеського національного 
політехнічного університету, кафедри менеджменту; заступник декана ВП 
"Одеський факультет менеджменту і бізнесу" Київського університету 
культури; старший викладач кафедри дизайну ВП "Одеський факультет 
менеджменту і бізнесу" Київського університету культури;  викладачі  та 
майстри виробничого навчання Одеського автомобільно-дорожнього 
коледжу Одеського національного політехнічного університету;  

- райдержадміністрації (2 особи), м. Березівка;  
- ДНЗ "Одеський центр професійно-технічної освіти державної служби 

зайнятості" (30 осіб); 
- Одеської обласної організації Товариства сприяння обороні України; 
- Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної 

адміністрації (5 осіб);  
- Одеського обласного інституту удосконалення вчителів (5 осіб);  
- Головного управління Держсанепідслужби в Одеській області (2 

особи);  
- НМЦ ПТО Луганської, Херсонської, Черкаської, Миколаївської 

областей;  
- бібліотек м. Одеса – Одеської обласної універсальної наукової 

бібліотеки імені М. Грушевського (12 осіб); Одеської національної наукової 
бібліотеки імені Горького (6 осіб);  

- Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти (2 особи);  
- відділу кримінальної міліції у справах дітей ГУ МВС України в 

Одеській області:  
- служби у справах дітей Одеської облдержадміністрації: 
- Головного управління юстиції в Одеській області;  
- Центру практичної психології та соціальної роботи Одеського 

обласного інституту удосконалення вчителів.  
До розробки Державних стандартів професійно-технічної освіти 

залучались фахівці Одеського обласного центру зайнятості населення, 
представники Луганського художньо-промислового професійного ліцею, а 
також методисти Навчально-методичного центру професійно-технічної 
освіти в Луганській області, представники ТОВ "Навчального центру 
фахівців морського транспорту" (м. Одеса), НМЦ ПТО в Херсонській 
області, Відокремленого структурного підрозділу "Київське вище професійне 
училище водного транспорту" Київської державної академії водного 
транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.   

На виконання Програми зайнятості населення Одеської області на 
період до 2017 року, затвердженої рішенням облради від 04.07.2013 № 827-
VI, НМЦ ПТО надавав консультативно-методичну допомогу підприємствам, 
установам і організаціям у здійсненні професійного навчання кадрів на 
виробництві: ТОВ "Іллічівський судноремонтний завод" (березень 2014 року), 
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Державне підприємство "Ізмаїльський морський торговельний порт" (травень 
2014 року), ВАТ "Одеський припортовий завод" (квітень 2014 року), Державне 
підприємство "Ренійський морський торговельний порт" (червень 2014 року). 

НМЦ ПТО впроваджує нові Державні стандарти на модульній 
основі. Так, наприклад, Балтським професійно-технічним аграрним 
училищем при підтримці ПП "Балтська швейна фабрика" було 
запропоновано видавати сертифікати з професії "Кравець", які засвідчують 
певний рівень кваліфікації виготовлення відповідного асортименту одягу 
особам, які опанували базовий блок та програму одного із навчальних 
модулів і успішно пройшли кваліфікаційну атестацію. 

У тісній співпраці з роботодавцями методистами НМЦ ПТО була 
організована робота з надання допомоги педпрацівникам ПТНЗ області щодо 
розробки пакетів комплексних кваліфікаційних завдань для проведення 
атестації навчальних закладів, які атестуються у 2014 році (18 професій). При 
проведенні атестації навчальних закладів залучались 25 роботодавців.  

 
II. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО ТА 
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 

2.1 Моніторинг та аналіз стану навчально-виробничого 
 та навчально-виховного процесу в ПТНЗ 

За 2014 рік методистами НМЦ ПТО в Одеській області 
проаналізовано стан навчально-виховного процесу в 7 ПТНЗ під час 
атестацій навчальних закладів (ІПЛ (38), СПАЛ (37), ТПТАУ (23), ОПТАУ 
(21), ЦПАЛ (36), ОВПУАТ (27), ПНЦ № 51); з метою адресної методичної 
допомоги проведено комплексне вивчення організації навчально-
виробничої діяльності в 10 ПТНЗ області (ІПЛ (38), ТПТАУ (23), ОПТАУ 
(21), КПТАУ (45), ІПАЛ (48), БПАЛ (43), БПТАУ (46), БДПБЛ (10), КПЛ 
(39), ф.ОВПУТТХ (ф.54)); проведено моніторинг стану організації 
навчально-виробничого процесу і методичної роботи у контексті 
завершення 2013/14 навчального року в 7 ПТНЗ (ОПЛМТ (11), БВПУ ОНПУ 
(19), БПАЛ (43), ЦПАЛ (36), ф.ЦПАЛ (ф36), ІПАЛ (48), ОПТАУ (21)), 
планових перевірок спільно з Департаментом освіти і науки Одеської 
облдержадміністрації (ТПЛ, АПАЛ (40), ОПЛМТ (11), ІПАЛ (48), ІПЛ (38)); 
проведено методичний консиліум в ДНЗ "ТПАЛ" (4). За результатами 
моніторингів та спостережень складались довідки з виявленням проблем, 
характерних помилок при плануванні і організації методичної та навчально-
виробничої роботи з подальшими рекомендаціями щодо поліпшення 
навчально-методичної роботи в ПТНЗ.  

НМЦ ПТО провів вибірковий аналіз стану професійно-практичної 
підготовки в деяких ПТНЗ (ОПТАУ (21), ТПТАУ (23), ІПЛ (38), ІПАЛ (48)). 

У зв’язку з ймовірністю недостатнього забезпечення ПТНЗ Одеської 
області у 2014/2015 навчальному році енергоносіями та на виконання листа 
Міністерства освіти і науки України від 12.08.2014 №1/9-409, НМЦ ПТО 
розробило та представило на розгляд до Департаменту освіти і науки 
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Одеської обласної державної адміністрації методи забезпечення  виконання 
навчальних програм. 

Проведено моніторинг рівня знань учнів 1 курсу з математики та 
української мови. Порівнювались результати: "нульового" зрізу знань учнів, 
річних оцінок, перевірочних контрольних робіт, проведених методистами 
кабінету. Результати наведені в діаграмі. 

 

 
 

2.2. Методичний супровід виховної роботи в ПТНЗ 
Значне місце в системі ПТО Одеської області відводиться дітям – 

сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування. Протягом звітного 
року на нарадах директорів, заступників, при відвідуванні навчальних 
закладів, вивченні умов навчання та виховання даної категорії учнів 
приділялась увага діяльності навчальних закладів щодо забезпечення 
житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування; організація виховної роботи з дітьми пільгової категорії в ПТНЗ 
та основні проблеми при їх працевлаштуванні; організації учнівським 
самоврядуванням масових виховних заходів за участю дітей-сиріт; 
оздоровлення учнів ПТНЗ в 2014 року з числа дітей пільгового контингенту 
та основні вимоги до прийому учнів в 2014 р. 
 Протягом 2014 року НМЦ ПТО спільно з педагогічними працівниками 
навчальних закладів підготовлено та направлено в ПТНЗ методичні 
матеріали на допомогу заступникам директорів та вихователям гуртожитків: 

- методична розробка сценарію позакласного заходу з українознавства "Берегиня 
вроди - хустка" (Романчишина І.В. - викладач української мови, заступник директора з 
НВихР ДНЗ "ОПЛСП ПНПУ ім.Ушинського"), 
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- методична інструкція  "Виховна робота з учнями, які знаходяться на  
внутрішньому обліку професійно-технічного навчального закладу" (Брухно С.М. – 
заступник директора НМЦ ПТО), 

- методрекомендації "Методика організації виховної роботи в гуртожитку" 
(Слободенюк І.В. – вихователь ДНЗ "ОПТАУ"), 

- методична скарбничка для психолога при роботі з  дітьми, які проживають в 
гуртожитку (Ейхман І.І – практичний психолог ДНЗ "ОЦПТО"), 

- Сценарій літературного вечора до 200 річчя Т.Г.Шевченка (ДНЗ "ОПТАУ"), 
- Управління  виховним  процесом  в  учнівському  гуртожитку Березівського 

вищого професійного училища ОНПУ (з досвіду роботи заступника директора з НВихР 
Ліщинської А.А.), 

- методичні рекомендації "Організація роботи Ради гуртожитку  професійно-
технічного навчального закладу" (Брухно С.М. – заступник директора НМЦ ПТО). 

На виконання спільного наказу Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації та Головного управління юстиції в Одеській області 
"Про затвердження плану спільних заходів з правової освіти учнівської 
молоді на навчальний рік" НМЦ ПТО проводився методичний супровід 
організації  виховних заходів правового характеру спільно з Головним  
управліннями юстиції в Одеській області.  
 Протягом звітного періоду налагоджена співпраця щодо координації 
діяльності працівників психологічних служб ПТНЗ області, Центром 
практичної психології та соціальної роботи Одеського обласного інституту 
удосконалення вчителів для психологів системи ПТО організовувалися 
обласні семінари. Працівники Центру взяли участь у роботі обласної 
методичної секції заступників директорів з навчально-виховної роботи та 
вихователів гуртожитків ПТНЗ з доповіддю щодо формування здорового 
соціально-психологічного клімату в педагогічних і учнівських колективах та 
стан і особливості діяльності психологічної служби у 2014-2015 н.р.  
 Налагоджена співпраця з відділом кримінальної міліції у справах дітей 
ГУ МВС України в Одеській області, а саме: консультації щодо 
профілактичної роботи з учнями, які стоять на обліку в ВКМСД; робота над 
методичними рекомендаціями щодо співпраці відділів КМСД та ПТНЗ; 
щоквартальне інформування НМЦ ПТО та ПТНЗ  щодо кількості учнів 
ПТНЗ, які притягнуті до кримінальної відповідальності; участь у роботі 
обласної методичної секції заступників директорів з НВихР ПТНЗ;  

та службою у справах дітей Одеської облдержадміністрації: 
систематичне надання консультацій Службою з питань нормативного 
забезпечення соціального правового захисту дітей – сиріт та позбавлених 
батьківського піклування; виступ на засіданні обласної методичної секції 
заступників директорів з НВихР. 

Щоквартально НМЦ ПТО вивчається та аналізується стан злочинності 
серед учнівської молоді, профілактична та правова робота в навчальних 
закладах, попередження правопорушень серед учнівської молоді. Інформація, 
представлена ВКМСД ГУМВС України в Одеській області, узагальнюється 
та направляється до ПТНЗ.  

Протягом 9 місяців 2014 р. до кримінальної відповідальності 
притягнуто 19 учнів ПТНЗ. Найбільшу кількість складають учні 
Ізмаїльського ВПУ (9)  та ЛПАЛ (41) по 3 чол, ІПТУ (7) та КПЛ (39) по 2 
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чол, а в 26 навчальних закладах жодного учня до кримінальної 
відповідальності не притягнуто . 

Зайнятість учнівської молоді в гуртках та спортивних секціях 
здійснюється в кожному професійно-технічному навчальному закладі. За 
даними ПТНЗ в навчальних закладах діє 206 гуртків та 242 спортивні секції, 
які охоплюють 9235 учнів. 74% складають гуртки художньо-естетичного 
напрямку та спортивні секції. Більшість гуртків та спортивних секцій 
працюють на ентузіазмі педпрацівників навчальних закладів, керівництво 
якими в більшості не оплачується.  Всі свої напрацювання гуртківці 
демонструють на різного роду міських, районних, обласних та 
Всеукраїнських масових заходах. Учнівські роботи презентували на 
засіданнях обласних методичних секціях. Роботи гуртківців прикрашають 
приміщення та сайти навчальних закладів.   

Постійно методичним складом НМЦ ПТО надається методична 
допомога новопризначеним заступникам директорів з НВихР щодо 
організації навчально-виховної роботи, ведення документації, планування 
своєї роботи та ін.  Відповідна робота проведена із заступниками ІПСЛ (15), 
ІВПУ  КДАВТ (9), ТПТАУ (23), КПЛ (39), АПАЛ (40), ТПЛ.   
 Протягом звітного періоду проведено моніторинг рівня організації 
виховної роботи з виїздом до ЛПАЛ (48), ІПАЛ (48), ТПЛ, ТПАЛ (4), 
ОВПУАТ (27), АПАЛ (40) та їх гуртожитків. Надавалася методична 
допомога заступникам директорів з навчально-виховної роботи, класним 
керівникам, майстрам в/н, вихователям гуртожитків з організації та 
проведення виховної роботи, планування позанавчально-виховної роботи 
відповідно до нормативно-правових документів та методичних рекомендацій 
НМЦ ПТО. Особливе значення відводилося організації виховної роботи 
класними керівниками та майстрами виробничого навчання в навчальних 
групах,  роботі з дітьми-сиротами та позбавленими батьківського піклування, 
схильними до правопорушень.  
 Актуальним питанням протягом року було питання організації  
національно-патріотичного виховання учнів в ПТНЗ, де проведено ряд 
виховних заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання 
учнівської молоді шляхом проведення  тематичних екскурсій з відвідуванням   
музеїв, конференцій, виставок, концертів та інших культурно-просвітницьких 
заходів. 

Протягом семи років за ініціативи ДНЗ "Іллічівський професійний 
судноремонтний ліцей" проводиться історико-краєзнавча науково-практична 
учнівська конференція "Край мій рідний південний". НМЦ ПТО надано 
методичні рекомендації в підготовці конференції, присвяченої ювілею  
Великого Кобзаря. 

НМЦ ПТО здійснено методичний супровід організації національно-
патріотичного виховання серед учнівської молоді. В рамках засідання 
обласної методичної секції заст.дир з НВихР проведено круглий стіл з обміну 
досвідом  щодо завдань ПТНЗ з  навчання та виховання учнів в умовах 
сьогодення та здійснення патріотичного виховання в професійно-технічній 
освіті; формування патріотизму учнів як цінність у сучасних умовах; роль 
сім`ї  у процесі національно-патріотичного виховання молоді.  



24 
 

 Узагальнено інформацію ПТНЗ щодо організації виховних заходів, 
присвячених 70-річчю звільнення Одещини та України від фашистських 
загарбників. В кожному навчальному закладі організовано та проведено 
святкові концерти, зустрічі з ветеранами війни та учасниками бойових дій, 
відвідування музеїв, конкурсів на кращу патріотичну пісню, покладання 
квітів до меморіалів та пам'ятників, учнями упорядковано території, які 
пов'язані з подіями Великої Вітчизняної війни. Основні заходи висвітлені на 
сайтах ПТНЗ. 
 

2.3. Методичний супровід державних атестацій в ПТНЗ 
Методистами НМЦ ПТО відвідані Державні кваліфікаційні або поетапні 

атестації в 15 ПТНЗ у 32 навчальних групах з 20 професій. Всі ці навчальні 
заклади обрали форму вихідного контролю теоретичних знань учнів – 
"Захист дипломної роботи". Державна кваліфікаційна атестація в ПТНЗ  
проводиться відповідно до "Положення про порядок кваліфікаційної 
атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-
технічну освіту", затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної 
політики України та Міністерства освіти України від 31.12.1998 №201/469. 
Головою ДКА призначається представник базового підприємства. На всіх 
відвіданих Державних кваліфікаційних атестаціях головами ДКА 
призначалися представники базових підприємств, але в деяких ПТНЗ при 
проведенні поетапних атестацій головами комісії були представники 
адміністрації навчального закладу. Є в наявності накази Департаменту освіти 
і науки Одеської обласної державної адміністрації "Про проведення 
Державної кваліфікаційної атестації у закладах професійно-технічної освіти". 
Разом з тим, п.1.9 цих наказів (У тижневий термін після завершення ДКА 
скласти звіт за її підсумками, подати його до Департаменту освіти і науки 
Одеської облдержадміністрації та НМЦ ПТО) не виконується жодним з 
навчальних закладів. 

При огляді наказів про проведення ДКА у навчальних закладах було 
з’ясовано, що є ПТНЗ, які видають формальні накази, де не указані графіки 
проведення пробних кваліфікаційних робіт, не відображене успішне 
проходження учнями практики, особовий склад груп або кількість учнів, які 
були допущені або не допущені до складання ДКА.  

За результатами вивчення проведення Державної кваліфікаційної 
атестації керівництву навчальних закладів надана методична допомога з 
питань заповнення документів для проведення ДКА.  

Державна підсумкова атестація в поточному навчальному році 
проводилась в ПТНЗ Одеської області в терміни, визначені робочими 
навчальними планами з кожної професії та відповідно до нормативних 
документів МОН. Предметом, що обирається відповідно до професійної 
спрямованості, у всіх ПТНЗ є математика. А предметом за вибором частіше  
була фізика, рідше - хімія, біологія, інформатика. НМЦ ПТО було 
підготовлено та видано по 158 пакетів із завданнями для проведення ДПА з 
української мови та з математики згідно збірників переказів, затверджених 
МОН.  
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Для ознайомлення та аналізу проведення ДПА методистами 
загальноосвітнього кабінету були вибірково відвідані навчальні заклади 
(ОПЛТД ПНПУ, ОПЛМТ (3 відвідування), уч. №2 НУ ОЮА, уч. №3 НУ 
ОЮА (2 відвід.), ОЦПТО  (3 відвід.), ОВПУТТХ (2 відвід.), ІМК ОНМУ, 
БПАЛ, ОПЛБА). 

Для ознайомлення з якістю перевірки атестаційних робіт учнів, 
відповідності оцінювань критеріям були вивчені роботи учнів з фізики та 
математики (ОПТУМ, ОЦПТО, ТПЛ, уч.№3 НУ ОЮА).  

Ознайомлення із журналами теоретичного навчання учнів показало, що 
програми з предметів виконані в повному обсязі. 

Керівниками навчальних закладів забезпечені належні умови для 
проведення ДПА, складені відповідні накази, створені атестаційні комісії, 
підготовлені пакети з необхідними матеріалами для проведення ДПА. В 
основному викладачами навчальних закладів дотримана структура 
проведення ДПА. При складанні розкладу проведення державної підсумкової 
атестації передбачено два-три дні для підготовки учнів до складання 
атестації з кожного предмета. Згідно з діючою Інструкцією про переведення 
та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної 
середньої освіти (наказ МОНУ від 14.04.2008 № 319) у ПТНЗ створено 
апеляційну комісію (наказ №273 від 16.12.2013р. "Про створення апеляційної 
комісії у період проведення ДПА в ДНЗ "Одеське вище професійне училище 
торгівлі та технологій харчування" у 2013-2014 навчальному році) . 

Слід відзначити, що організаційні етапи підготовки до проведення ДПА 
в деяких навчальних закладах відбулися з   зауваженнями, а саме. Керівникам 
навчальних закладів пропонувався алгоритм проведення та надані відповідні 
рекомендації щодо процедури державної підсумкової атестації в ПТНЗ. 

 
2.4 Аналіз якості підготовки учнів ПТНЗ Одеської області 

З метою аналізу якості знань учнів в 22 ПТНЗ відвідані 45 уроків 
теоретичного та 29 уроків виробничого навчання з 15 професій. При 
відвідуванні уроків надавалась консультативна допомога щодо розробки 
навчально-плануючої документації, написанні методичних розробок, 
індивідуальної роботи з обдарованими учнями.  

Комісіями під головуванням директора НМЦ ПТО здійснювався 
методичний супровід, контроль за дотриманням порядку надання учням 
ПТНЗ Одеської області дипломів з відзнакою, моніторинг якості 
виконання дипломних робіт. Всього за 2014 рік розглянуто 71 дипломна 
робота учнів з 23 професій в 9 ПТНЗ.   

У вересні-жовтні 2014 року вибірково проведені 12 зрізів знань учнів у 3 
ПТНЗ області (БДПБЛ, КПЛ, ф.ОВПУТТХ) з предметів професійно-
теоретичної підготовки, за їх результатами зроблено аналіз типових помилок.  

В рамках атестаційних експертиз були проведені ККЗ в 3 ПТНЗ з 18 
професій. Зведені дані моніторингу наведені у таблиці: 
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Зведені данні моніторингу стану навчально-виробничого процесу ПТНЗ в 2014 році 

№ 
з/п Назва професій 

В
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 п
ід
го
то
вк
и 

К
іл
ьк
іс
ть

 г
ру
п 

К
іл
ьк
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 Рівень навчальних 
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1 Матрос Теорія 2 33 0 18 67 15 0 0 15 5 82 27 3 1 0 -3 15 -12 8 
Практика 2 33 0 10 75 15 0 0 16 5 84 28 0 0 0 6 9 -15 8 

2 Моторист (машиніст) 
Теорія 2 31 0 16 68 16 0 0 16 5 77 24 7 2 0 0 9 -9 8 

Практика 2 31 0 20 74 6 0 0 16 5 84 26 0 0 0 -4 10 -6 8 

3 Кухар судновий теорія 1 15 0 27 53 20 0 0 40 6 47 7 13 2 0 13 -7 -7 7 
практика 1 15 0 7 60 33 0 0 27 4 60 9 13 2 0 20 0 -20 8 

4 Стюард 
теорія 1 13 0 23 47 30 0 0 23 3 62 8 15 2 0 0 15 -15 8 

практика 1 13 0 23 54 23 0 0 23 3 62 8 15 2 0 0 8 -8 8 

5 Офіціант судновий 
теорія 1 19 0 0 53 47 0 0 0 0 79 15 21 4 0 0 26 -26 9 

практика 1 19 0 26 58 16 0 0 21 4 68 13 16 3 0 -5 11 0 8 

6 Слюсар з ремонту автомобілів 
теорія 10 217 13 51 36 1 18 39 36 78 34 73 13 28 5 -15 -3 12 6 

практика 10 214 0 26 74 0 0 0 14 30 83 177 3 7 0 -12 9 3 8 

7 
Водій автотранспортних засобів 

(категорії С) 
теорія 10 215 18 35 44 4 18 39 41 89 29 61 12 26 1 6 -15 8 6 

практика 10 231 0 32 67 1 0 0 30 70 65 150 5 12 0 -2 -2 4 7 

8 Тракторист-машиніст сільськогосподарського 
виробництва  (категорії "А1", "А2", "В1") 

теорія 2 36 0 42 53 6 20 7 45 16 33 12 3 1 20 3 -20 -3 6 
практика 2 36 0 39 62 0 0 0 50 18 51 18 0 0 0 11 -11 0 7 

9 
Слюсар з ремонту сільськогосподарських 

машин та устаткування 
теорія 2 37 0 44 54 3 19 7 56 21 25 9 0 0 19 12 -29 -3 5 

практика 2 36 0 28 69 3 0 0 39 14 58 21 3 1 0 11 -11 0 7 

10 
Водій автотранспортних засобів                                

(категорія "С1") 
теорія 2 38 0 42 53 6 6 2 53 20 22 8 0 0 6 11 -31 -6 4 

практика 2 36 0 17 80 3 0 0 34 12 67 24 0 0 0 17 -14 -3 7 

11 Маляр 
теорія 1 19 17 39 44 0 16 3 52 10 32 6 0 0 -1 13 -12 0 5 

практика 1 19 0 17 61 22 0 0 37 7 47 9 16 3 0 20 -14 -6 7 

12 Штукатур теорія 2 33 9 20 72 0 9 3 29 9 63 21 0 0 0 9 -9 0 7 
практика 2 34 0 22 70 9 0 0 35 12 58 20 8 3 0 13 -12 -1 7 

13 
Конторський (офісний) службовець 

(бухгалтерія) 
теорія 1 26 0 61 39 0 12 3 65 17 23 6 0 0 12 4 -16 0 5 

практика 1 26 0 61 39 0 11 3 58 15 31 8 0 0 11 -3 -8 0 6 

14 Оператор комп’ютерного набору теорія 1 26 0 43 57 0 8 2 54 14 38 10 0 0 8 11 -19 0 6 
практика 1 26 0 39 48 13 0 0 58 15 31 8 11 3 0 19 -17 -2 7 



27 
 

Працівниками кабінету загальноосвітньої підготовки проводилися 
перевірочні контрольні роботи серед учнів І курсу з математики та 
української мови. Текст інтегрованої контрольної роботи був надісланий 
навчальним закладам разом з листами НМЦ ПТО від 07.04.2014 за № 144, від 
13.05.2014 за № 181.  

 

 
 

Аналіз робіт свідчить, що причинами помилок, допущених учнями, є: 
низький рівень знань учнів із попередніх тем курсу математики, 
несистематична та невимоглива перевірка викладачами зошитів учнів, яка у 
більшості проходить формально, формальне відношення як викладачів так і 
учнів до виконання домашнього завдання, недостатнє використання таблиць, 
моделей, опорних схем, зворотного зв'язку, особливо під час закріплення 
знань на уроці. Надані рекомендації: 

� вивчати та впроваджувати передовий педагогічний досвід викладачів 
щодо зацікавлення учнів до вивчення предмету;  

�  проводити корекційні роботи з учнями, роботи над помилками;  
� проводити додаткові заняття з учнями, які не встигають; 
� впроваджувати в систему роботи елементи інноваційних технологій 

організації навчально-виховного процесу, які базуються на засадах 
особистісно-орієнтованого навчання, диференціації та індивідуалізації, 
використання ІКТ; 

� ретельно готуватися до уроку, прогнозувати всі його етапи, 
продумувати раціональне використання часу на уроці, дотримуватися 
дидактичних принципів навчання; 

� провести поглиблене повторення не засвоєних учнями розділів 
програми; 

� звернути увагу на недоліки в системі перевірки та оцінювання знань 
учнів (дотримуватись критеріїв оцінювань), підготовці до контрольних 
робіт, відповідності виставлення підсумкових та семестрових балів;  
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� проводити спільні засідання методичних комісій, педагогічних рад з 
вчителями шкіл, учні яких продовжують навчання в ПТНЗ; 

� урізноманітнювати форми контролю за освоєнням вивченого 
починаючи із перевірки домашнього завдання. 

 

 
 
 Легко побачити, що обидва графіка свідчать про явну тенденцію 
отриманих даних до нормального розподілу (очевидні криві Гауса). При 
цьому для контрольних з математики математичне очікування складає 5,06 
балів, дисперсія -16,42, середньо-квадратичне відхилення – 4,05, для 
української мови  математичне очікування складає 5,86 бала, дисперсія -
14,88, середньо-квадратичне відхилення- 3,84 . Відповідні діференційні 
функції Лапласа мають вигляд: 

 
 

 
 

Аналіз робіт свідчить про те, що багато помилок учні допустили при 
редагуванні речень. Були допущені помилки на  правила: спрощення в групах 
приголосних, написання м’якого знака, подвоєння приголосних, чергування 
приголосних. Виникли труднощі з перекладом стійких висловів, з 
редагуванням речень, з підбором  українських відповідників. Учні володіють 
слабкими знаннями з визначення українського "ґ", а також про взаємодію 
звуків. Наступний розділ, що викликав складність – лексикологія та 
фразеологія. Учні не вміють робити правильний добір стилістично 
забарвленої лексики та визначати слова, вжиті у невластивому їм значенні, 
мають прогалини у вживанні суто українських виразів. Вони не змогли у 
переважній своїй більшості перекласти правильно сталі вирази з російської 
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мови українською, підібрати власне українські відповідники до слів 
іншомовного походження, підібрати фразеологізми – синоніми до 
запропонованих слів, а також відредагувати речення. Це є  свідченням того, 
що у більшості з  учнів обмежений словниковий запас та наявні прогалини у 
знаннях з лексикології та фразеології. Саме на ці розділи необхідно звернути 
особливу увагу викладачам при викладанні предмету.  
 

2.5. Організація та координація методичної роботи в ПТНЗ 
Питанням методичної роботи приділяється вагоме значення під час 

проведення обласних масових заходів, відвідувань навчальних закладів, в 
індивідуальній роботі з керівними та педагогічними кадрами ПТНЗ.  

Цього року під час проведення семінарів, засідань обласних 
методичних секцій серед педпрацівників ПТНЗ, тощо, розглядались важливі 
методичні, навчальні, організаційні, виробничі та інші питання і проблеми 
ПТО області: 

- методичний супровід навчального процесу, як складова забезпечення якості 
освіти у навчальному закладі;  

- проблеми професійно-технічної освіти Одеської області: методична діяльність, 
професіоналізм педагогів, підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників; 

- інноватика у сучасній освіті; 
- методика використання відеофільмів, як дидактичних засобів у навчально–

виробничому процесі; 
- стан виконання лабораторно-практичних робіт зі спеціальних дисциплін; 
- методичні рекомендації до алгоритму підготовки та проведення ДКА в ПТНЗ; 
- інноваційні форми та засоби проведення уроків виробничого навчання, їх 

ефективність;  
- шляхи підвищення професійної компетенції майстра виробничого навчання; 
- творча робота як форма державної кваліфікаційної атестації в ПТНЗ;  
- оновлення змісту ДСПТО, внесені зміни та доповнення, проблеми, що виникали 

при розробці; 
- навчально-методична документація; забезпечення навчальних програм інженерно-

технічною документацією, відображення сучасних виробничих процесів навчання у 
технічній документації та інші.  

За результатами організаційно-масових заходів (згідно складених 
протоколів) членами секцій були прийняті такі основні рішення: 
 - спільно з адміністрацією ПТНЗ розглядати на педагогічних радах, 
засіданнях методичних комісій всі інструктивні, нормативні документи, 
накази, листи, що стосуються навчально-виробничого процесу у ПТНЗ, 
проводити обговорення основних нагальних проблем, питань, що 
піднімались на засіданнях обласних методичних секцій, семінарах тощо,  
обговорити впровадження у навчальний процес системної підготовки учнів 
до самозайнятості; 
 - розповсюдити та використовувати в ПТНЗ області передовий 
педагогічний досвід, інноваційні підходи в процесі підготовки 
кваліфікованих робітників, які запропонували педпрацівники під час роботи 
секцій, семінарів, тощо, впроваджувати досвід проведення конкурсу бізнес-
ідей майбутніх підприємців (презентації) в рамках проекту по впровадженню 
системного навчання самозайнятості учнів ПТНЗ, технології міжнародного 
співробітництва;  
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 - активізувати роботу з підготовки до Всеукраїнських конкурсів, 
проаналізувати та врахувати всі недоліки та помилки попередніх конкурсів; 
 - поліпшити якість навчально-виробничої та навчально-методичної 
роботи у ПТНЗ області;  

- продовжувати співпрацю з роботодавцями, громадськими 
організаціями, науковими установами, ВНЗ тощо. 

На засіданнях обласних методичних секцій методистів навчальних 
закладів  висвітлюються питання, спрямовані на підвищення якості роботи 
методиста ПТНЗ. У жовтні 2014 року проведено тренінг з використання 
сучасних освітніх технологій. В ході тренінгу відпрацьовувалися освітні 
технології, спрямовані на поліпшення стану організації навчально-
виробничого процесу в ПТНЗ Одеської області, зокрема: сучасні освітні 
технології в аспекті Інституту професійної освіти АПН України, технологія 
розробки робочих навчальних планів з конкретних професій; технологія 
проведення педагогічних рад у ПТНЗ; технологія проведення олімпіад та 
конкурсів із загальноосвітніх предметів у 2014/2015 н.р.; технологія 
написання методичних розробок та рекомендацій; технологія комплексного 
оцінювання педагогічної діяльності педпрацівників при проведенні атестації. 
Надані методичні поради щодо використання в педагогічні практиці ПТНЗ 
технологій Google форм та Googlе таблиць. 

Під час відвідувань уроків теоретичного та виробничого навчання 
ПТНЗ методистами НМЦ ПТО запроваджена форма роботи, коли 
відвіданий урок аналізує методист навчального закладу. Виходячи з 
аналізу уроку методистом, можна зробити висновок щодо якості методичної 
роботи в даному навчальному закладі. Виявлено, що методисти ПТНЗ не 
завжди здійснюють якісний аналіз уроків, зокрема не аналізують позитивні 
та негативні сторони проведеного уроку, не надають методичної допомоги 
при підготовці уроків молодими педпрацівниками.  

При відвідуванні ПТНЗ значна увага приділяється плануванню роботи 
методичних комісій та аналізу протоколів методичних комісій. Проведений 
аналіз дозволяє прослідити тенденцію, що в ПТНЗ не своєчасно 
затверджуються плани роботи методичних комісій (АрПАЛ (40), ТПАЛ (4), 
ІПЛ (38)), недостатньо висвітлюються заплановані питання, протоколи 
ведуться формально, відсутні додаткові матеріали та напрацювання, 
недостатньо уваги приділяється вивченню, узагальненню та 
розповсюдженню передового педагогічного та виробничого досвіду поза 
межами навчального закладу, інноваційних педагогічних технологій, щодо 
впровадження сучасних форм та методів навчання, досягнень науки, техніки; 
стану комплексно-методичного забезпечення предметів та професій, 
матеріали обласних семінарів та секцій, які проводить НМЦ ПТО. У зв'язку з 
цим кабінетом професійної підготовки НМЦ ПТО була запроваджена 
форма роботи, спрямована на звітування роботи методичних комісій 
певного напрямку на обласному рівні під час проведення вебінарів.  

З метою координації методичної роботи навчальних закладів НМЦ 
ПТО проводить аналіз її на традиційних червневих співбесідах. У червні 
2014 року були проведені співбесіди з заступниками директора з навчально-
виробничої роботи і методистами 16 ПТНЗ м. Одеси та 25 ПТНЗ області за 



31 
 

допомогою скайп-зв'язку щодо організації методичної роботи в ПТНЗ. 
Процедура червневих співбесід передбачає співбесіду куратора-методиста 
НМЦ ПТО з методистами навчальних закладів щодо основних питань 
організації навчально-виховного процесу в ПТНЗ, а також вивчення 
документації, що стосується планування методичної роботи в ПТНЗ та інших 
аспектів навчально-виробничої та навчально-виховної діяльності ПТНЗ. В 
ході співбесід був  зібраний аналітичний матеріал та обговорені основні 
проблеми навчальних закладів, аналіз їх діяльності за минулий та 
перспективи планування діяльності на наступний навчальний рік. 
Проведення співбесід у режимі on-line дозволило залучити до співбесід 
широке коло представників ПТНЗ та сумісно вирішати нагальні питання.  

За результатами співбесід з методистами ПТНЗ та керівниками, що 
відповідають за методичну роботу, встановлено, що більшість навчальних 
закладів мають прогалини при плануванні та організації методичної роботи в 
ПТНЗ. Серед найпоширеніших недоліків виявлено: 

- повторення планів методичної роботи попередніх років; 
- формальний підхід до планування методичної роботи та  звітів про їх виконання; 
- відсутність системи з рішення єдиної методичної проблеми навчального закладу; 
- формальне та примітивне планування роботи шкіл передового досвіду та 

молодого спеціаліста; 
- відсутність реакції на відвідані заходи, які проводилися НМЦ ПТО: обговорення, 

впровадження ,тощо.   
- відсторонення адміністрації ПТНЗ від роботи  методичних комісій; 
- байдужість, безініціативність та невміння методистів працювати з педагогічним 

та методичним активом щодо планування методичної  роботи та підвищення наукового 
рівня педагогічного складу навчального закладу та ін..  

Результати червневих співбесід були розглянуті на засіданні обласної 
методичної секції методистів, яку проводив НМЦ ПТО в Одеській області. 
Адміністраціям навчальних закладів вказано на недоліки та надані 
рекомендації щодо їх усунення. Аналіз результатів покладено в основу 
подальшого планування роботи НМЦ ПТО. 

У рамках червневих співбесід НМЦ ПТО цього року запровадило 
моніторинг відповідності складання навчальних планів ліцензіям та  
ДСПТО. Це дозволило оперативно визначити необхідність переробки 
робочих навчальних планів у ПТНЗ згідно ДСПТО нового покоління з 
подальшим методичним супроводом розробки робочих навчальних планів 
колективами ПТНЗ.  

 
2.6 Проведення консультування педпрацівників  

з усіх питань діяльності ПТНЗ 
НМЦ ПТО протягом року здійснював системну роботу з надання 

методичної допомоги і консультування різним категоріям керівників та 
педпрацівників ПТНЗ Одеської області І-ІІІ атестаційного рівня, зокрема:  

� методичним складом надаються консультації керівникам та 
педпрацівникам ПТНЗ з питань організації навчально-виховного процесу; 
організації і проведення методичної роботи; кадрової роботи; організації 
виховної роботи; ведення навчально-плануючої та навчально-методичної 
документації; інформаційно-методичного супроводу навчально-
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виробничого процесу; підготовки матеріалів до виступів на засіданнях 
обласних методичних секцій, педчитань, підготовки та проведення 
конкурсів фахової майстерності та інших конкурсів; технології підготовки 
та проведення вебінарів; удосконалення навчально-матеріальної бази та 
низки інших питань; 

� постійно надавалась практична допомога заступникам директорів 
ПТНЗ І-ІІІ атестаційних рівнів з розробки робочих навчальних планів. За 
2014 рік, у зв’язку з впровадженням нових державних стандартів, здійснено 
методичний супровід розробки більш як 258 робочих навчальних планів з 52 
професій. Надано 178 консультацій викладачам та майстрам виробничого 
навчання щодо розробки навчально-плануючої документації; з питань 
організації внутриучилищного контролю;в найскладніших випадках такі 
плани розроблялися самими консультантами.  

�  у вересні-жовтні 2014 року надавались консультації щодо методів 
забезпечення виконання діючих робочих навчальних планів в умовах 
ризику недостатнього забезпечення енергоносіями у зимовий період ПТНЗ 
Одеської області;  

� директором НМЦ ПТО контролюються питання переносу термінів 
виробничої практики за пропозиціями ПТНЗ, надаються відповідні 
консультації з урахуванням нормативних вимог;  

�  з урахуванням особливостей кризисного стану в державі для 
активізації викладання предмета "Захист Вітчизни" надані консультації 
щодо внесення оперативних змін в робочі навчальні плани та програми;   

�  методичним складом НМЦ ПТО постійно надаються  консультації з 
питань ліцензування та атестації щодо підготовки пакетів документів. 
Протягом 2014 р. складено 24 договори з підприємствами, установами та 
організаціями на короткострокове навчання керівників і педагогічних кадрів 
з питань ліцензування освітніх послуг та організації навчального процесу в 
сфері робітничих кадрів, організацію та проведення атестаційної експертизи 
ПТНЗ;  

�  методичним складом НМЦ ПТО надавались консультації та методична 
допомога у розробці пакетів комплексних кваліфікаційних завдань, 
комплексних кваліфікаційних робіт;  

� надавались методична допомога ПТНЗ, які атестувались у 2014 році 
(ІПЛ (38), ТПТАУ (23), ОВПУАТ (27), та консультації у проведенні 
самоаналізу діяльності ПТНЗ та підготовки їх до атестації (ОПЛБА (3), 
ОЦПТО (16), ОПЛТД ПНПУ (5), ОПЛМТ (11); ОПСЛ ПНПУ (33));  

� методистами кабінету професійної підготовки надавались консультації 
з питань проведення поетапної та державної кваліфікаційних атестацій, 
організації та методичного супроводу виробничого навчання та виробничої 
практики в ПТНЗ;  

� методистами кабінету загальноосвітньої підготовки надавались 
консультації з питань організації викладання предметів загальноосвітньої 
підготовки в закладах ПТО, особливостей проведення державної 
підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання у 2014-2015 
роках;  
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� методичним складом надавались консультації педпрацівникам, які 
атестувались на отримання (підтвердження) вищої категорії (педагогічного 
звання); 

� при відвідуванні навчальних закладів методисти НМЦ ПТО 
організують наради для педагогічних колективів з метою оперативного 
надання консультацій та методичної допомоги всім учасникам навчально-
виховного процесу в ПТНЗ.  

 
ІІІ. РОЗРОБКА ТА АПРОБАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 
Під головуванням директора НМЦ ПТО в Одеській області 

Корчевського О.Е. методисти кабінету професійної підготовки Щербаченко 
Г.М. та Риженко Л.Д. у 2014 році зробили свій внесок у процес 
стандартизації. На виконання листа Інституту інноваційних технологій та 
змісту освіти  МОН України від 21.08.2013 р № 14.1/10-2775 "Про 
розроблення ДСПТО у 2014 році" у співпраці з науковцями, роботодавцями, 
творчими групами педагогів ПТНЗ училища № 3 Національного університету 
"Одеська юридична академія" та методистів НМЦ ПТО інших областей був 
доопрацьований проект Державного стандарту з професії "Моторист 
(машиніст)" , який наказом МОН України від 19.03.2014 № 243 "Про 
затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти з професії 
"Моторист (машиніст)" впроваджений в навчальний процес з 01.04.2014 р.  
Також, у тісній співпраці з ДНЗ "ОПЛБА" (3) та ДНЗ "ОВПУМТС" (26) 
розроблені проекти стандартів з професій " Реставратор декоративно-
художніх фарбувань", " Бортпровідник судновий".   

Процес розроблення професійних стандартів включав: формування робочих 
(творчих) груп, обговорення змісту стандартів з методистами Відділення науково-
методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних 
технологій і змісту освіти, начальником відділу та директором департаменту професійно-
технічної освіти Міністерства освіти і науки України, відповідальними координаторами 
інших регіонів, ПТНЗ яких входили до складу творчих груп з розроблення цих ДСПТО, 
контролю за роботою фахівців ПТНЗ Одеської області, розроблення проектів професійних 
стандартів з конкретних професій, а потім доопрацювання їх з урахуванням результатів 
обговорення в процесі консультацій з роботодавцями і фахівцями підприємств. 
Відповідальні методисти НМЦПТО в Одеській області приймали участь у Всеукраїнських 
семінарах з розроблення ДСПТО, вебінарах, організовували роботу творчих груп у 
телефонному, відео або скайп режимах.  

Так, з метою вироблення єдиної концепції щодо вирішення проблемних питань та 
внесення відповідних коригувань при розробленні освітньо-кваліфікаційних 
характеристик були залучені представники Луганського художньо-промислового 
професійного ліцею, методисти НМЦ ПТО в Луганській області; представники ТОВ 
"Навчального центру фахівців морського транспорту" (м. Одеса), НМЦ ПТО в 
Херсонській області.   

За І півріччя 2014 року в навчально-виробничий процес ПТНЗ було 
впроваджено Державні стандарти професійно-технічної освіти з конкретних 
професій, які були розроблені у 2013 році та березні 2014 року, а саме: 
тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, секретар 
керівника (організації, підприємства, установи), касир (в банку), агент з 
організації туризму, офіціант, манікюрник, педикюрник, інструктор з 
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індивідуального навчання водінню, муляр, бригадир (звільнений) з 
поточного утримання й ремонту колії та штучних споруд, електромонтажник 
з освітлення та освітлювальних мереж, електрозварник на автоматичних та 
напівавтоматичних машинах, електрозварник ручного зварювання, 
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, кравець, 
закрійник, машиніст крана автомобільного, машиніст крана (кранівник), 
матрос, моторист (машиніст), електрик судновий. Впровадження, в 
основному, здійснювалось при ліцензуванні освітньої діяльності в ПТНЗ ІІ-
ІІІ атестаційного рівня та ліцензуванні освітньої діяльності в ПТНЗ, 
підприємствах, організаціях, установах І атестаційного рівня. Навчальним 
закладам області, які впроваджують державні стандарти ПТО, роздані 
примірники стандартів на електронних носіях з конкретних професій, за 
якими ведеться підготовка.  

Методистами НМЦ ПТО постійно надається методична допомога по 
розробці робочих навчальних планів відповідно до "Методичних 
рекомендаціях щодо розробки навчальних планів за професіями ІІ-ІІІ 
ступенів професійно-технічної освіти відповідно вимог державних стандартів 
ПТО з конкретних професій", типової базисної структури. 

 
IV. ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ 

ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО, ВИРОБНИЧОГО  ДОСВІДУ ТА 
ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

 
4.1. Організаційно-методичний супровід управління інноваційною 

діяльністю 
Методистами НМЦ ПТО здійснюється організаційно-методичний 

супровід управління інноваційною діяльністю системи професійно-технічної 
освіти Одеської області.  

З метою сприяння розвитку навчально-методичної бази, забезпечення 
впровадження новітніх освітніх технологій у навчально-виробничий процес, 
ефективнішого використання науково-педагогічного потенціалу в ОПЛТД 
ПНПУ (5) діє "Учбовий центр інноваційних технологій". Учбовий центр 
оснащено Системою автоматизованого проектування одягу САПРО 
"JULIVI" компанії САПРЛЕГПРОМ (м. Луганськ). Центром розроблена 
робоча навчальна програма для викладачів та майстрів виробничого 
навчання швейного напряму "Створення та розробка нових моделей одягу з 
використанням САПРО "JULIVI" у кількості 40 годин. З використанням 
САПРО проходять уроки з предметів "Інформаційні технології" та 
"Комп’ютерне проектування одягу". 

На базі ОВПУСП НУ "ОЮА" (35) теж працює "Учбовий центр 
інноваційних технологій", в якому мають можливість навчатись учні ІІ і ІІІ 
ступеню професійно-технічного навчання (кравці, закрійники, модельєри-
конструктори) за спеціальними програмами з вивчення САПР. Навчання 
проводиться на новітньому обладнанні з використанням інформаційних 
технологій компанії "LECTRA" . 

На секціях, семінарах педагогічні працівники виступають з доповідями 
інноваційної тематики, зокрема: 
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� Інноваційні форми та засоби проведення уроків виробничого навчання, їх 
ефективність; 

� Використання інтерактивних методів навчання на уроках економічних дисциплін 
� Використання нетрадиційних форм навчання при підготовці учнів за професією 

"Закрійник"; 
� Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виробничий 

процес з професій будівельної галузі, як шлях підвищення якості знань (з досвіду 
роботи методичної комісії професій будівельного профілю ДНЗ "ОЦПТО" (16); 

� Інформаційно-комунікаційні технології на уроках виробничого навчання щодо 
підготовки кваліфікованих робітників з професій "Штукатур; лицювальник-
плиточник; маляр"; 

� Застосування особистісно-розвивальних педагогічних технологій у підготовці 
майбутніх кваліфікованих робітників; 

� Використання методу проектів на уроках професійного навчання з професій 
будівельної галузі; 

� Новітні виробничі технології при підготовці кваліфікованих робітників 
реставраційних професій; 

� Використання мультимедійних засобів навчання на уроках з предмету "Будова та 
експлуатація вантажних автомобілів". 

У січні 2014 року здійснений методичний супровід роботи 
інноваційного проекту ОПЛТД ДЗ "ПНПУ ім. К.Д.Ушинського" – " Центр 
профорієнтації та працевлаштування" . В результаті роботи з’ясовано, що 
основними завданнями Центру є:  

1. Забезпечення прав та інтересів молодих громадян на ринку праці. 
2. Сприяння щодо надання місць для проходження виробничої практики під час 

навчання та пошуку вакансій. 
3. Сприяння залученню молоді до підприємницької діяльності, підтримка розвитку 

молодіжного підприємництва. 
4. Підвищення рівня професійної підготовки учнів. 
5. Надання молоді послуг з профорієнтації та пошуку вакансій. 
6. Вивчення та адаптація передового вітчизняного та міжнародного досвіду з 

питань забезпечення зайнятості, профорієнтації та професійної підготовки молоді. 
Питанням інноваційної діяльності приділяється увага під час 

проведення обласних масових методичних заходів. На засіданні обласної 
методичної секції методистів ПТНЗ області співробітники НМЦ ПТО 
організували та провели дискусію на тему "Інноватика, про яку так багато 
говорять і пишуть, – що це в реальності?", під час якої методисти ПТНЗ 
області дуже активно дискутували з даного питання. На засіданні обласної 
методичної секції старших майстрів ПТНЗ Одеської області Сидоренко Я.М. 
– старший майстер Березівського вищого професійного училища Одеського 
національного політехнічного університету розкрила питання впровадження 
новітніх європейських технологій у навчальний процес завдяки майстер-
класам які проводять експерти міжнародного благодійного фонду (SES).  

НМЦ ПТО продовжує роботу над розробкою та впровадженням у 
навчальний процес системної підготовки учнів до самозайнятості, курсу 
підприємницької діяльності. Це питання обговорювалось на засіданнях 
обласних методичних секцій викладачів економічних дисциплін, семінарах, 
інших заходах. Системно – тобто, це не окреме епізодичне вивчення 
матеріалу з бізнес-планування, а системна робота протягом всього періоду 
навчання  учнів ПТНЗ, яка охоплює не тільки економічні дисципліни, а й 
інші дисципліни навчального плану. Окрім того, ця система повинна 
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включати не тільки теоретичний матеріал, а й виконання практичних завдань 
учнями – з аналізу сегменту ринку, конкуренції, обладнання, технологій, 
очікуваного прибутку тощо.  

На сьогодні, за аналізом навчальних планів, предмет, що дозволяє 
учням детальніше вивчати організацію малого бізнесу, впровадили 6 ПТНЗ 
області – це Училище №2 НУ "ОЮА", ДНЗ "Б-ДПБЛ" (будівельний напрям), 
ДНЗ "ТПТАУ" (3 професії), ДНЗ "ФПЛ" (професія "Кравець") - "Основи 
малого бізнесу", ОПЛТД ДЗ "ПНПУ ім. К.Д.Ушинського" – "Основи 
організації власної справи", ІВПУ "КДАВТ ім. П. Конашевича-Сагайдачного" 
(професія "Агент з постачання; адміністратор") - "Технологія заснування 
власної справи".   

НМЦ ПТО в Одеській області сьогодні запропонував проект нового 
експериментального елективного курсу "Основи малого бізнесу",  який  
включає теоретичний та практичний блок і  декілька модулів, які охоплюють 
дисципліни соціально-економічного, правового та технологічного 
спрямування. Можливо, такий курс зацікавить більше ПТНЗ області та 
мотивує до впровадження. 

На секціях, семінарах розглядались питання: 
� Стан впровадження курсу підприємницької діяльності в ПТНЗ області. 
� Обґрунтування необхідності вивчення предмета "Основи організації власної 

справи" в ПТНЗ. Презентація експериментальної робочої навчальної програми. 
� Презентація робочої навчальної програми "Технологія заснування власної 

справи" з професії "Агент з постачання; адміністратор". 
 

4.2. Формування інноваційного освітнього простору в регіоні: 
розроблення та впровадження нових освітніх моделей і технологій, 

координація інноваційної діяльності 
НМЦ ПТО запроваджує різноманітні методи та технології в методичні 

роботі. Поряд з традиційними формами методичної роботи цього року були 
впроваджені наступні: 

� рейтинговий аналіз діяльності ПТНЗ Одеської області методистами 
НМЦ ПТО, мета якого полягає у визначенні кожним методистом НМЦ ПТО 
рейтингу певного ПТНЗ за показниками організації навчально-виховного 
процесу в навчальному закладі. Це дає підстави планувати виїзди, методичні 
консиліуми, окремі консультації в тих ПТНЗ області, які набрали найнижчі 
ранги на підставі визначених показників;  

� "Методичний аудит" – сутність цієї технології полягає у тому, що 
керівники ПТНЗ звертаються до НМЦ ПТО з пропозицією відвідання ПТНЗ 
метскладом НМЦ ПТО з метою комплексної оцінки навчально-виховного 
процесу та надання методичної допомоги у вирішенні наявних проблем. У 
2014 році за цією технологією були відвідані ТПАЛ (4), АрПАЛ (41);  

� НМЦ ПТО запроваджена форма роботи, коли відвіданий урок аналізує 
методист навчального закладу. Виходячи з аналізу уроку методистом, 
можна зробити висновок щодо якості методичної роботи в даному 
навчальному закладі; 
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�  для посилення роботи методичних комісій в ПТНЗ НМЦ ПТО була 
запроваджена форма роботи, спрямована на звітування роботи методичних 
комісій певного напрямку на обласному рівні під час проведення вебінарів. 

З метою популяризації передового педагогічного та виробничого 
досвіду, опрацювання чинного нормативно-правого забезпечення у сфері 
професійно-технічної освіти, обміну досвідом з питань навчально-виробничої 
та методичної діяльності професійно-технічних навчальних закладів, 
підвищення кваліфікації керівного складу ПТНЗ ДНЗ "Ананьївський 
професійний аграрний ліцей" за допомогою вебінару провів 2 грудня 2014 
року Єдиний методичний день за темою: "Методичне впровадження 
новітніх педагогічних та виробничих технологій у навчально-виробничий 
процес для формування конкурентоспроможності учнів ПТНЗ і з метою 
підвищення рівня підготовки та працевлаштування кваліфікованих 
робітників". 

Методисти НМЦ ПТО в Одеській області завжди приділяють велику 
увагу якісному, швидкому і вчасному відстеженню та аналізу якості 
загальноосвітньої, професійно-теоретичної та професійно-практичної 
підготовки учнів, здійснюють аналіз якісного та кількісного кадрового 
складу ПТНЗ та області в цілому з метою удосконалення навчально-
виробничого, навчально-виховного та управлінського процесів. 
Використання нових інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ), як і 
будь-яка нова ідея, як правило, проходить три етапи: повне заперечення, 
скептичну зацікавленість та професійне освоєння, до чого мають бути готові 
ті, хто буде впроваджувати такі технології. НМЦ ПТО вважає, що у цій 
діяльності значно можуть допомогти Документи Google –  безкоштовний on-
line-офіс, що включає в себе текстовий, табличний процесори та сервіс для 
створення презентацій (Google таблиці та Google форми).  

За допомогою Google форм можна легко та швидко планувати заходи, складати 
опитування та анкетування, а також збирати різноманітну  інформацію. Форму можна 
підключити до електронної таблиці Google і тоді відповіді респондентів будуть 
автоматично зберігатися в ній. Це дає змогу всім ПТНЗ надавати, приймати та аналізувати 
необхідну для використання інформацію, яка за заданим опитуванням автоматично 
відтворює відповіді у таблиці. Щоб з усіх даних, які надходили від респондентів, знайти 
необхідну – використовується табличний фільтр. Таким чином, у неймовірній кількості 
інформації можна знайти саме ту, яка необхідна. Впровадження  Google таблиць та Google 
форм дасть змогу дуже швидко  та вчасно аналізувати якість навчальних досягнень учнів, 
проводити аналіз якісного та кількісного кадрового складу ПТНЗ області та іншу 
інформацію. 

НМЦ ПТО при плануванні та організації регіональної методичної 
роботи використовує результати дослідження теми НДР "Науково-методичні 
засади професійної підготовки кваліфікованих робітників". Зокрема, в 
навчально-методичній роботі використовуються матеріали монографій 
"Науково-методичні засади професійної підготовки кваліфікованих 
робітників в умовах євроінтеграції";   "Науково-методичні засади підготовки 
педагога професійного навчання до формування економічної культури учнів 
ПТНЗ"; навчально-методичні посібники "Дидактичне обґрунтування методик 
навчання спеціальним дисциплінам у професійно-технічних навчальних 
закладах аграрного профілю "механізація і рослинництво"; "Педагог 
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професійної школи"; "Методика розробки дидактичних комплексів 
відповідно до вимог державних стандартів ПТО нового покоління"; 
бібліографічний покажчик науково-педагогічних праць з проблеми НДР; 
енциклопедичне видання "Профтехосвіта України ХХ – початок ХХІ 
століть".  

Впровадження результатів наукових досліджень сприяло підвищенню 
рівня методичної компетентності педагогів професійного навчання; 
покращило їх готовність до інноваційної діяльності; зросла доля учнів ПТНЗ 
зі стійкими мотивами до професійного саморозвитку, готовністю до чіткого 
планування свого професійного майбутнього; більш позитивного характеру 
набула оцінка роботодавців щодо рівня професійної компетентності 
випускників училищ. 

 
4.3. Координація дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського 

та регіонального рівнів 
НМЦ ПТО з 7 по 9 жовтня 2014 року взяв участь  в навчальному 

семінарі у рамках проекту Твіннінг "Модернізація законодавчих стандартів 
та принципів освіти та навчання у відповідності до політики Європейського 
Союзу щодо навчання впродовж життя", який проводився на базі ДНЗ 
"Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури" міжнародним 
експертом представником Університетського коледжу Метрополітен 
(Копенгаген, Королівство Данія) Ганс Йорген Кнудсен.  

 

 
 

З 14 по 15 жовтня 2014 року на базі ДНЗ "ОПЛБА" відбулась навчальна 
програма у рамках проекту Твіннінг "Модернізація законодавчих стандартів 
та принципів освіти та навчання у відповідності до політики Європейського 
Союзу щодо навчання впродовж життя". У заході взяли участь педагогічні 
працівники 15 закладів ПТНЗ Одеської області.  

Завідувач кабінету професійної підготовки НМЦ ПТО взяла участь у 
тренінгу "Запровадження особистісно-розвивальних технологій навчання в 
професійно-технічну освіту", який був організований науковою установою 
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"Інститут професійно-технічної освіти" Національної академії педагогічних 
наук України. Технології, представлені на тренінгу, були озвучені на 7 
засіданнях обласних методичних секцій педагогічних працівників: 
агропромислового комплексу, водного транспорту, гарячої обробки металів, 
службовців, будівельних, енергетичних професій, методистів  та заступників 
директорів з НВР. 

НМЦ ПТО здійснює методичний супровід дослідно-експериментальної 
роботи  за темою: "Створення інформаційно-освітнього середовища для 
ПТНЗ торгівлі та технології харчування", розпочатої у 2014 році 
педагогічним колективом ДНЗ "Одеське професійне училище торгівлі та 
технологій харчування".  

 
V РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ 

 
5.1. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

Основними формами методичної роботи з педагогічними кадрами ПТНЗ 
були: 

• здійснення моніторингу кількісного і якісного складу керівних та 
педагогічних працівників, 

• планування та організація проведення курсового підвищення 
кваліфікації,  

• навчання з певних проблемних питань,  
• стажування, атестація педпрацівників,  
• проведення майстер-класів,  
• обміну досвідом,  
• вивчення та узагальнення досвіду роботи досвідчених педагогів 

закладів ПТО.  
У 2014 році здійснено черговий  моніторинг кількісного та якісного 

складу педагогічних працівників професійно-технічної освіти. Результати 
моніторингу засвідчили, що професійну підготовку кваліфікованих 
робітників в 2014 році забезпечували 1811 педагогічних працівників, у тому 
числі - 41 директор ПТНЗ, 3 завідуючі філією, 105 заступників директора, 47 
старших майстрів, 32 методиста, 21 психолог та соціальний педагог, 730 
викладачів, 785 майстрів виробничого навчання, 47 вихователів гуртожитку.  

Всі директори та заступники директорів мають повну вищу освіту, з 
них 74% керівних кадрів мають інженерну, економічну та 
сільськогосподарську базову спеціальність, 17,5% мають вищу педагогічну 
освіту  та 8,5% мають базову спеціальність "інженер-педагог". 

Продовжує збільшуватися кількість працівників з вищою освітою. 
Порівняно з 2013 роком їх кількість зросла на  4 %. 

100 % викладачів загальноосвітньої підготовки мають повну вищу 
освіту, з них 95% за фахом відповідають профілю викладання. 

96 % викладачів професійно-теоретичної підготовки мають повну вищу 
освіту, 88 % за фахом відповідають профілю підготовки. 
 Тільки 82% майстрів виробничого навчання мають повну або базову 
вищу освіту та стаж роботи більш 3-х років, 87 % мають робітничий розряд 
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відповідно профілю підготовки, 24 % майстрів виробничого навчання 
викладають предмети загально професійної та професійно-теоретичної 
підготовок. 
 11% майстрів виробничого навчання , які ведуть підготовку у групах, 
де учні здобувають інтегровані професії, не мають робітничі розряди з усіх 
професій, які входять до інтеграції 
 21% майстрів виробничого навчання пройшли стажування на  
підприємствах області. 
 Проведений аналіз за 2014 рік за результатами щорічної роботи ПТНЗ з 
атестації педагогічних кадрів мають кваліфікаційну категорію: 
 

 Вища 1 категорія 2 категорія Спеціаліст 
Викладачі загальноосвітньої 
підготовки 

19 % 42 % 18 % 21 % 

Викладачі професійно-
теоретичної підготовки 21 % 26 % 38 % 15 % 
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Забезпеченість педагогічними кадрами ПТНЗ становить понад 97% від 
потреби. Станом на 01.09.2014 року в ПТНЗ Одеської області не вистачало 
(вакансії) 45 педагогічних працівників, а саме – 32 майстрів виробничого 
навчання, 7 викладачів загальноосвітньої і 6 викладача професійно-
теоретичної підготовки. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року 
кількість вакантних місць в області скоротилася у два разі. 

Відповідно до планів підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників профтехучилищ Одеської області, затверджених наказом 
управління освіти і науки від 04 січня 2014 року № 01-ОД "Про підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних 
закладів області в 2014 році" пройшли курси підвищення кваліфікації. 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2014 році 

 
Підвищення кваліфікації інженерно - педагогічних працівників 

ПТО Одеської області за 5 років 

 

Категорія працівників План Факт В яких навчальних 
закладах 

 2013 2014 2013 2014  
Педагогічні працівники 291 374 332 436 

В тому числі: 
Керівні кадри 

26 27 23 25 
ДВНЗ "Університет 
менеджменту освіти 
"НАПНУ. (м.Київ) 

Викладачі 
загальноосвітньої 
підготовки 

85 62 89 60 
Одеський інститут 
удосконалення вчителів 

Викладачі спецпредметів 

180 

130 

220 

167 ДВНЗ "Університет 
менеджменту освіти " 
НАПНУ (м. Донецьк) 
Науково-методичний 
центр ПТО в 
Хмельницькій обл.. 

Майстри виробничого 
навчання 

155 184 

232

287

170

291

374

305

318

180

322

436

2 010р.

2 011р.

2 012р.

2 013р.

2 014р.

ФАКТ

ПЛАН
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5.2. Методичний супровід атестації педагогічних кадрів 
У НМЦ ПТО створений банк даних педпрацівників, які атестуються на 

присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії "Спеціаліст вищої 
категорії" та педагогічних звань у 2014 році.  

Протягом січня-квітня 2014 року здійснювався моніторинг роботи 
таких педагогічних працівників за поданими навчально-методичними 
матеріалами (методичні розробки, участь в роботі обласних методичних 
секцій та семінарів, виступи з доповідями на організаційно-масових заходах, 
участь у виставках, конференціях, конкурсах, підготовка учнів до конкурсів, 
олімпіад, публікації у фахових виданнях тощо), проводився аналіз творчої 
роботи педпрацівників. Всього вивчено досвід та надано відгук на навчально-
методичну роботу 76 педагогічним працівникам, з яких, 10 – майстри 
виробничого навчання, 66 – викладачі: 13 викладачів проходили атестацію на 
присвоєння вищої кваліфікаційної категорії; 39 викладачів - на 
підтвердження вищої кваліфікаційної категорії; 1 – на присвоєння педзвання 
"Старший викладач", 5 – на присвоєння педзвання "Викладач-методист"; 8 – 
на підтвердження педзвання "Викладач-методист"; 3 майстра виробничого 
навчання – на присвоєння педагогічного звання "Майстер виробничого 
навчання ІІ категорії"; 3 – на підтвердження педагогічного звання "Майстер 
виробничого навчання ІІ категорії", 3 – на присвоєння педагогічного звання 
"Майстер виробничого навчання І категорії"; 1 – на підтвердження 
педагогічного звання "Майстер виробничого навчання І категорії". 

Педпрацівники залучались до активної роботи в обласних методичних 
секціях – виступали з доповідями, презентаціями, аналізом знань та умінь 
учнів; проводили відкриті уроки, майстер-класи; складали методичні 
розробки; брали участь у конкурсах; публікувались у професійних виданнях, 
Інтернет-виданнях. 

 
VI ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ, 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

6.1 Інформаційно-методичне забезпечення ПТНЗ Одеської області 
Протягом 2014 року здійснювався методичний супровід роботи 

бібліотек ПТНЗ та моніторинг інформаційно-методичного забезпечення 
ПТНЗ Одеської області.  

У січні 2014 року було підготовлено інформацію про потребу у 
підручниках та навчальних посібниках із загальнотехнічних і спеціальних 
дисциплін для ПТНЗ Одеської області на 2014/2015 навчальний рік на вимогу 
МОН України. Узагальнена інформація містить дані щодо замовлення 
навчальної літератури для ПТНЗ за 40 найменуваннями навчальної 
літератури.  

У лютому 2014 року було підготовлено узагальнену інформацію щодо 
замовлення на друкування Державних стандартів професійно-технічної 
освіти з конкретних робітничих професій для ПТНЗ області.  

У січні 2014 року для ПТНЗ Одеської області було розподілено 3755 
примірників навчальної літератури, виданої за рахунок коштів Державного 
бюджету, за найменуваннями: 
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Власенко А.М. "Слюсарні роботи"; 
Бруква В.В., Пятничук Т.В. "Сучасні матеріали і технології санітарно-

технічних систем та устаткування"; 
Мельникович М.М., Морозюк М.П. "Лабораторно-практичні роботи 

будови та експлуатації сільськогосподарської техніки (трактори і автомобілі).  
Згідно з моніторингом забезпеченості ПТНЗ Одеської області 

навчальною літературою у розрізі навчальних предметів загальноосвітнього 
циклу та предметів професійної підготовки загальний фонд навчальної 
літератури станом на 1.06.2014 р становить 483582  примірників (з них: 
українською мовою – 51%; російською мовою – 49%).  

За поточний навчальний рік бібліотечні фонди ПТНЗ поповнились на 
4091 примірник (з них: 3045 за рахунок коштів державного бюджету, 992 
примірника за рахунок коштів навчальних закладів); списано з фондів – 
18734 примірників. Основною причиною списання навчальної літератури є 
фізична застарілість книжок. 

За даними ПТНЗ, визначено, що забезпеченість навчальною 
літературою з предметів загальноосвітньої підготовки з урахуванням діючих 
навчальних програм загальноосвітньої підготовки становить 20%.  

ПТНЗ Одеської області в основному забезпечені підручниками з 
професійної підготовки. Забезпеченість становить близько 70% (відсоток 
забезпечення літературою з професій розраховувався з урахуванням 
контингенту учнів, а також виходячи з позицій навчального закладу щодо 
забезпечення учнів підручниками). Разом з тим, бракує сучасних 
україномовних  підручників, які враховують зміни, що стались у відповідних 
галузях виробництва та сфери послуг, і призначені для учнів професійно-
технічних навчальних закладів. Багато провідних напрямків професійної 
підготовки взагалі не забезпечені сучасними україномовними підручниками 
відповідно до вимог ДСПТО, зокрема професії: оператор комп'ютерного 
набору, секретар керівника (організації, підприємства, установи); 
конторський (офісний) службовець (бухгалтерія), агент з організації туризму, 
матрос та ін.  

Проблему недостатньої забезпеченості навчальною літературою 
навчальні заклади вирішують шляхом придбання навчальної літератури за 
позабюджетні та спонсорські кошти; використовуються підручники за 
старим програмами з предметів загальноосвітньої підготовки, підручники 
радянських часів видання з професійної підготовки, а також електронні версії 
підручників.  

Бібліотеки 6 ПТНЗ (ОПТАУ (21); ОПЛСП ПНПУ (33); ОВПУСП НУ 
ОЮА (35), Іванівська філія ЦПАЛ, Училище № 3 НУ ОЮА. Так, станом на 
01.06.2014 року бібліотеки 22 ПТНЗ (48 %) забезпеченні персональними 
комп'ютерами, з них 7 бібліотек (ОПЛТД ПНПУ (5), ІВПУ КДАВТ (9), БВПУ 
ОНПУ (19), ІМК ОНМУ (22), СПТАУ (24), ОВПУТТХ (26)) забезпечені 
персональними комп'ютерами для учнів училищ.  

Протягом звітного року готувались статистичні дані щодо діяльності 
бібліотек ПТНЗ на вимогу Одеського обласного інституту удосконалення 
вчителів, Управління культури і туризму Одеської облдержадміністрації.  
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Методистами НМЦ ПТО були відвідані  ПТНЗ з метою надання 
адресної методичної допомоги з питань діяльності бібліотек: ОПТАУ (21), 
ІПТУ (7), ОПСЛСП ПНПУ (33), ТПАЛ (4), АрПАЛ (40).  

НМЦ ПТО проведений аналіз методичних розробок педпрацівників 
ПТНЗ, наданих при Червневих співбесідах. Проаналізовано 75 методичних 
розробок та рекомендацій, виконаних педпрацівниками ПТНЗ з предметів 
загальноосвітньої підготовки, професійно-теоретичної та професійно-практичної 
підготовок. Аналіз методичних розробок, наданих ПТНЗ показав, що в багатьох 
навчальних закладах профтехосвіти області питанню складання методичних розробок 
взагалі не приділяється достатньої уваги. Перш за все, це пояснюється тим, що в 
навчальних закладах інколи не зовсім чітко уявляють собі значення цієї роботи, не бачать 
яку користь викладачеві і майстру приносить сам процес роботи над методичними 
розробками, як одній з форм підвищення фахового та педагогічного рівня. Під час 
тренінгу заступників директорів з НВР та методистів ПТНЗ проведено виступ на тему: 
"Технологія написання методичних розробок і рекомендацій" з визначенням основних 
недоліків та типових помилок у підготовлених матеріалах та наданням рекомендацій щодо 
написання методичних розробок та рекомендацій.  

Методистами НМЦ ПТО проведена робота по розробці та 
розповсюдженню методичних розробок, рекомендацій та інших матеріалів, 
популяризації їх серед ПТНЗ Одеської області під час проведення обласних 
масових заходів. Кращі  методичні матеріали публікувались у Віснику НМЦ 
ПТО та на сайті НМЦ ПТО у розділі "Перспективний педагогічний досвід".  

НМЦ ПТО спільно з педагогічними колективами ПТНЗ Одеській 
області активно займається популяризацією та поширенням навчально-
методичних надбань у засобах масової інформації, періодичних виданнях. 
Так, у 2014 році опубліковано 44 публікації творчих та навчально-
методичних надбань педагогічних працівників ПТНЗ на сторінках фахових 
видань Всеукраїнського рівня – фахових періодичних виданнях, збірниках 
матеріалів всеукраїнських семінарів та конференцій. У т.ч. у фаховому 
періодичному виданні – журналі "ПРОФТЕХОСВІТА" №6 (66) за червень 
2014 року розміщена стаття методиста вищої категорії НМЦ ПТО в Одеській 
області Риженко Л.Д. на тему "Моделювання виробничої ситуації у 
навчальному процесі" при вивченні предмета "Матеріалознавство" швейного 
напряму. 

Колективом НМЦ ПТО протягом звітного періоду підготовлено 5 
випусків Інформаційно-методичного збірнику "Вісник навчально-
методичного центру професійно-технічної освіти в Одеській області", у 
тому числі спеціальний випуск, присвячений 70-річчю звільнення Одеської 
області від окупантів. Метою видання є інформаційно-методичне 
забезпечення ПТНЗ, висвітлення кращого педагогічного досвіду, актуальних 
подій профтехосвіти регіону та ін. Вісник призначений для керівників, 
методистів, педагогічних працівників професійно-технічних навчальних 
закладів.  

Методичним складом НМЦ ПТО за 2014 рік підготовлені методичні 
розробки та методичні рекомендації, які протягом року впроваджувались у 
навчально-виховний процес:  
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№ 
з/п 

ПІБ методиста  
НМЦ ПТО 

Назва роботи 

1.  Брухно С.М.  Організація виховної роботи майстром 
виробничого навчання 

2.  Богданович Г.О. Методична допомога в організації навчально-
виробничої діяльності з професій побутового 
профілю 

3.  Корчевська Н.М. Планування роботи методиста професійно-
технічного навчального закладу 

4.  Кострова О.П., 
Риженко Л.Д. 

Методичні рекомендації до використання 
Google-таблиць 

5.  Риженко Л.Д. Технологія організації Власної справи 
6.  Сандулова Т.В. Шляхи розвитку професійної компетентності 

педагогічних працівників ПТНЗ 
7.  Стоянов В.С. Сучасні форми і методи організації 

краєзнавчої роботи в ПТНЗ 
8.  Хван Н. Б-С. Організація та проведення моніторингових 

досліджень в ПТНЗ 
9.  Хван Н. Б-С. Використання методів елементарної 

математики та фізики у викладанні 
спеціальних технологій професій 
сільськогосподарського напрямку 

10.  Чепіс Т.П. Робота викладача над реалізацією  
методичної проблеми 

11.  Чепіс Т.П., Хван Н. Б-С. Методичні рекомендації щодо змін в робочих 
навчальних планах, програмах викладання 
предмета "Захист Вітчизни" 

12.  Щербаченко Г.М.  Створення системи методичної роботи на 
діагностичній основі, доцільність вибору 
форм та методів роботи з педагогами різних 
рівнів професійної компетентності 

 
На сайті НМЦ ПТО (www.nmc.od.ua) регулярно оновлюється інформація 

щодо проведення обласних масових заходів, методичних секцій, семінарів, 
результатів конкурсів фахової майстерності та інших актуальних новин, що 
стосуються системи професійно-технічної освіти регіону. Протягом року 
оновлювалась інформація про мережу ПТНЗ області, ліцензування та 
атестацію ПТНЗ, додавались матеріали про кращий педагогічний досвід, 
інформаційно-методичні матеріали, публікувався Вісник НМЦ ПТО в 
Одеській області та інша інформація. Методистами НМЦ ПТО готуються 
звіти про проведені обласні методичні масові заходи та значні події, що 
відбуваються в системі ПТНЗ Одеської області, для висвітлення на сайті 
ДОН Одеської облдержадміністрації.  
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6.2 Впровадження сучасних Інтернет-технологій в освітній процес 
ПТНЗ (у т.ч. освітньої програми " Інтел. Навчання для майбутнього"), 
розвиток віртуальних педагогічних спільнот в ПТНЗ області 

У 2014 році відбувся значний розвиток віртуальних педагогічних 
спільнот ПТНЗ Одеської області завдяки активному впровадженню вебінарів 
та скайп-конференцій в організацію обласних методичних заходів. За звітний 
період проведено 21 вебінар, у яких брали участь колективи ПТНЗ Одеської 
області, а також представники ПТНЗ Хмельницької, Чернівецької, 
Миколаївської, Київської, Житомирської, Донецької, Чернігівської та інших 
областей. НМЦ ПТО надавав консультації щодо технології підготовки та 
проведення вебінарів колективам ПТНЗ області. Проведені заходи 
супроводжувались презентаціями, відеоматеріалами відкритих уроків або 
виховних заходів та іншими інтерактивними формами.  

Червневі співбесіди цього року проводились у скайп-режимі з 
колективами регіональних ПТНЗ, це дозволило заощадити фінанси на 
відрядження та оперативно вирішати питання організації навчально-
виховного процесу в ПТНЗ з широким колом педпрацівників та адміністраці.  

У січні 2014 року для удосконалення системи підготовки та підвищення 
кваліфікації педагогічних кадрів професійно-технічних навчальних закладів, 
якісній реалізації державних освітніх стандартів та підвищенню якості освіти 
було організовано та проведено тренінг для педагогічних працівників ПТНЗ 
за освітньою програмою "Intel ® Навчання для майбутнього".  Навчання 
пройшли 16 педпрацівників ДНЗ "Лиманський професійний аграрний ліцей". 

Кабінет загальноосвітньої підготовки  запроваджує розвиток віртуальних 
педагогічних спільнот. Викладачі інформатики, інформаційних технологій, 
комп’ютерної графіки ПТНЗ Одеської області створили сайт 
(http://informatik-ptnz.inf.ua/), на якому відображають роботу викладачів, їх 
досягнення, діляться досвідом викладання предмету, надають методичну 
допомогу щодо проведення уроків, розміщують розробки уроків тощо, 
викладачі математики створили електронну скриньку для обміну досвідом, 
взаємодопомоги з різних питань викладання предмету, педагогіки, психології 
(matematika131113), вже 2 роки функціонує така скринька, яка створена 
викладачами фізики (fizika241012), матеріали постійно оновлюються. За 2014 
рік в скриньках розмістили свої методичні розробки уроків 41 викладач, 
викладачами були запропоновані електронні програмні засоби навчання, 
нова література, рекомендації щодо покращення проведення деяких уроків. 

Враховуючи розвиток сучасних інформаційних технологій та 
доступність веб-ресурсів Інтернету, проаналізувавши Інтернет-ресурси, НМЦ 
ПТО створено окремий розділ на власному сайті " Освітній веб-простір" , 
метою якого є обмін посиланнями з інформацією з питань пошуку та 
використання інформаційно-методичної інформації, корисної для 
профтехосвітян Одеської області. 

НМЦ ПТО здійснено моніторинг веб-сайтів ПТНЗ Одеської області. 
Станом на 01.09.2014 власні веб-сайти мають 32 ПТНЗ, в ДПТНЗ "ІПТУ" (7) 
посилання на веб-сторінку не працює, в ДНЗ "СПАЛ" (37) сайт знаходиться у 
стадії розробки. Не створені веб-сайти у 12 ПТНЗ (ТПАЛ (4), ЦПАЛ (36), ф-
ЦПАЛ (36ф); СПАЛ (42), БПТАУ (46), ІПАЛ (48), ф-ОВПУТТХ (54ф), № 2 
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НУ ОЮА)). Порівняно з моніторингом минулого року  власні сайти створені 
в двох ПТНЗ – БДПБЛ (10), ОПЛМТ (11); змінені адреси сайтів – ОПТУЗТБ 
(30), ОВПУСП НУ ОЮА (35), КПЛ (39). При аналізі відмічались позитивні 
сторони ведення веб-сайтів, а також аспекти, що потребують доопрацювання.  

З метою вивчення позитивного досвіду використання сучасних ІКТ та 
нових форм взаємодії з учасниками навчально-виховного процесу, НМЦ 
ПТО проаналізована наявність у педпрацівників навчальних закладів освітніх 
блогів. Окремої уваги заслуговують блоги, які висвітлені на сайті НМЦ ПТО: 

ПТНЗ Сайт освітньої тематики Посилання на веб-сторінку 
ОПЛТД 
ПНПУ (5) 

Веб-сайт Центру профорієнтації та 
працевлаштування ОПЛТД ПНПУ 

http://nlicey-centr.com.ua/  
 

ІВПУ 
КДАВТ (9) 

Сайт дистанційного навчання  http://information-
systems.jimdo.com/ 

ОЦПТО (16) Колективний вебсайт ДНЗ 
"ОЦПТО" 

https://sites.google.com/a/ocpto.net/e 

АнПАЛ (44) Освітній простір ДНЗ "АНПАЛ" http://eduspanpal.ucoz.ua/ 
НМЦ ПТО систематично оновлюється електронна бібліотека 

освітніх ресурсів на сайті НМЦ ПТО. Цього року було доповнено розділ  
підручників з предметів загальноосвітньої підготовки, таким чином, ПТНЗ 
мають можливість ознайомитися з усіма примірниками підручників для 10-11 
класу згідно діючих навчальних програм. Також поповнювалась бібліотека 
підручників з професійної підготовки. 

Одним з перспективних напрямків розвитку сучасних інформаційних 
технологій є хмарні технології. У 2014/2015 н.р. ця технологія запроваджена 
в ОПЛТД ПНПУ (5). Це дозволило створити мультіабонентскую архітектуру, 
яка миттєво надає через браузер доступ до необхідних ресурсів багатьом 
абонентам-учням. Використання хмарних технологій дозволяє:  

� організувати віддалену роботу як учнів, так і викладачів – "навчання  
навпаки": учень вдома знайомиться із теоретичною частиною: дивиться 
запропоновані викладачем відео, інтерактивні презентації, а потім приходить 
на заняття, щоб застосувати отримані знання на уроці; 

� створити он–лайн майданчик для обміну досвідом і знаннями; 
� розвивати і зберігати базу знань навчального закладу; 
� управляти розвитком обдарованих учнів та допомагати відстаючим 

учням; 
� проводити дистанційне навчання для учнів, які з поважних причин не 

відвідують навчальний заклад. 
 
VII Методичний супровід ліцензування та атестації ПТНЗ  

 Протягом 2014 р. проведена відповідна робота, повязана з атестацією 
та ліцензуванням освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти: 

� підготовлено перелік суб’єктів освітньої діяльності, що надають 
професійно-технічне навчання, забезпечують підвищення кваліфікації 
робітничих кадрів для морегосподарського комплексу Одеської області;  

� проаналізовано хід атестації та ліцензування закладів ПТО області 
на нараді  директорів  ПТНЗ у лютому 2014 р.;  
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� підготовлено та представлено до державної освітньої установи 
"Навчально-методичний центр з питань якості освіти" перелік навчальних 
закладів Одеської області, які мають ліцензії Міністерства освіти і науки 
України з робітничих професій;  

� підготовлено інформацію про роботу секції №2 з ліцензування та 
атестації професійно-технічних закладів освіти за  І півріччя 2014 р.;  

� підготовлено інформацію для Департаменту освіти і науки Одеської 
облдержадміністрації  щодо стану атестації та ліцензування в системі ПТО 
області станом на завершення 2013-2014 н.р.;  

� на запит Одеського обласного центру зайнятості в квітні 2014 р. 
підготовлено дані про атестацію професій в професійно-технічних 
навчальних закладах, підприємствах, установах та організаціях області;  

� в травні 2014 р. для Департаменту освіти і науки Одеської 
облдержадміністрації підготовлено аналітичні матеріали щодо розгляду 
ліцензійних та атестаційних справ ПТНЗ області на засіданнях Експертної 
ради з професійно-технічної освіти при Акредитаційній комісії України в 
2014 р.;  

� підготовлено пропозиції до Положення про атестацію ПТНЗ;  
� підготовлено пропозиції щодо внесення змін до Державного 

переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ, 
затвердженого ПКМУ від 11.09.2007 р. №1117;  

� щоквартально аналізувалися дані щодо строків дії ліцензій в ПТНЗ, 
підприємствах, установах, організаціях різних форм власності та 
підпорядкування. 

Протягом звітного періоду підготовлено та проведено 6 засідань секції 
№2 РЕР з ліцензування та атестації ПТНЗ, на яких розглянуто 7  атестаційних 
справ (5 - навчальні заклади державної форми власності, 1 – комунальної, 1- 
приватної) та 52 ліцензійних (36-державної форми власності, 5- комунальної 
та  11 - приватної). Рішенням Акредитаційної комісії ухвалено заявки 6 ПТНЗ 
ІІ-ІІІ атестаційного рівня щодо анулювання ліцензій з 9 професій.  

Щоквартально секцією проводиться моніторинг мережі навчальних 
закладів, підприємств, установ і організацій, які мають право здійснювати 
освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти згідно з ліцензіями 
Міністерства освіти і науки України.  
 Методичним складом НМЦ ПТО постійно надаються  консультації з 
питань ліцензування та атестації щодо підготовки пакетів документів. 
Протягом 2014 р. складено 24 договори з підприємствами, установами та 
організаціями на організацію короткострокового навчання керівників і 
педагогічних кадрів з питань ліцензування освітніх послуг та організації 
навчального процесу в сфері робітничих кадрів, організацію та проведення 
атестаційної експертизи ПТНЗ.  
 Всі навчальні заклади, підприємства, установи і організації різних форм 
власності та підпорядкування отримують консультації з питань нормативно-
правової бази в системі ліцензування і атестації, методичний супровід 
проходження всіх етапів процедури ліцензування та атестації освітньої 
діяльності у сфері професійно-технічної освіти, отримання свідоцтв про 
атестацію та бланків ліцензій, формування справ для здачі в архів.  
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Згідно плану-графіку атестації ПТНЗ, навчальних підрозділів 
підприємств, установ та організацій Одеської області на 2005-2015рр. та 
наказів ДОН Одеської облдержадміністрації проведено атестацію ДНЗ "ІПЛ" 
(38); ТОВ "Центр підготовки моряків – "АВАНТ", "ТПТАУ" (23);  та І етап 
атестаційної експертизи ДНЗ "ОВПУАТ" (27).  

Директор НМЦ ПТО Корчевський О.Е. є членом експертної ради з 
ліцензування та атестації професійно-технічних навчальних закладів при 
Акредитаційній комісії України, протягом 2014 року взяв участь у 8 
зсіданнях.  

Директором НМЦ ПТО надавалися консультації навчальним закладам 
інших областей України щодо розробки робочих навчальних планів з 
підготовки кваліфікованих робітників та інших документів при формуванні 
ліцензійних справ, згідно Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх 
послуг, затвердженого ПКМУ від 08.08.2007 р. №1019.   

 
VIII. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 
8.1. Моніторинг освітньої діяльності: 

участь у міжнародних моніторингових дослідженнях; 
участь у всеукраїнських моніторингових дослідженнях; 

моніторингові та соціологічні дослідження в регіоні 
У 2014 році НМЦ ПТО провело моніторинг освітньої діяльності у 

сфері професійно-технічного навчання робітників на виробництві за 
класами класифікаційних угруповань професій підприємствами області 
згідно з державними ліцензіями. Так Державне підприємство "Ізмаїльський 
морський торговельний порт" проводить навчання за професіями: 4131 
"Тальман", 7212 "Електрогазозварник", 7215 "Стропальник", 7233 "Слюсар з 
ремонту та обслуговування перевантажувальних машин", 7241 
"Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування", 8162 
"Оператор котельні", 8211 "Токар", 8331"Тракторист", 8333 "Механізатор 
(докер-механізатор) комплексної бригади на навантажувально-
розвантажувальних роботах", 8333 "Машиніст крана (кранівник)", 8333 
"Ліфтер", 8334 "Водій навантажувача"; 

Публічне акціонерне товариство "Одеський припортовий завод" 
проводить навчання за професіями: 5122 "Кухар", 7141 "Маляр", 7221 
"Коваль на молотах і пресах", 7222 "Заточувальник", 7222 "Слюсар-
інструментальник", 7322 "Склодув", 7412 "Кондитер", 7422 "Столяр", 8122 
"Заливальник свинцево-олов'янистих сплавів", 8123 "Терміст", 8231 
"Вулканізаторник", 8232 "Зварник пластмас", 9333 "Вантажник". 

Для започаткування в Україні проекту ЄС "Екологічна освіта в 
Білорусії, Росії та Україні"  (Еко БРУ), метою якого є розробка та 
впровадження в систему підвищення кваліфікації (у тому числі у 
міжкурсовий період) педагогічних працівників професійно-технічних 
навчальних закладів з питань екологічної освіти та охорони навколишнього 
середовища НМЦ ПТО в Одеській області сприяв Інституту ПТО НАПН у 
проведені опитування викладачів спеціальних дисциплін ПТНЗ Одеської 
області різного галузевого спрямування в рамках проекту.  
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8.2. Методичний супровід моніторингових досліджень 

Протягом 2013-2014 н.р. НМЦ ПТО був проведений IV (заключний) 
етап моніторингового дослідження " Стан і розвиток професійно-технічної 
освіти"  на виконання наказу Міністерства освіти і науки від 31.01.2011 р. № 
61 "Про проведення моніторингового дослідження стану і розвитку 
професійно-технічної освіти". 

 За умовами IV етапу проведено опитування заступників директорів з 
навчальної/виховної роботи ПТНЗ ("Оцінка стану та розвитку професійно-
технічної освіти"), вчителів фізичної культури ("Оптимізація системи 
фізичного виховання молоді"), учнів ІІ курсу та випускників (ІІІ- IV курсів). 

У проведенні IV етапу даного моніторингового дослідження  взяли 
участь 20 навчальних закладів, з них: 1 – промислової галузі, 3 – будівельної, 
12 – сільськогосподарської, 1 – транспорту, 3 – сфери послуг . 

 
(Відсоток навчальних закладів за галузевими напрямками) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кількість респондентів для опитування в Одеській області згідно 

вибіркової сукупності загалом становила 130 осіб, з них 20 заступників 
директорів з навчальної/виховної роботи ПТНЗ, 20 вчителів фізичної 
культури, 45 учнів ІІ курсу,  45 випускників (ІІІ- IV курсів). 

Кожній групі опитаних була представлена різна кількість питань, так 
для:  

• заступників директорів з навчальної/виховної роботи ПТНЗ – 15 
запитань; 

• вчителів фізичної культури – 21 запитання; 
• учнів ІІ курсу та випускників (ІІІ- IV курсів) – по 27 запитань. 
За результатами моніторингу узагальнюючі таблиці та 5 анкет 

опитуваних з кожного напрямку надані в Інститут інноваційних технологій і 
змісту освіти.  
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8.3. Організаційно-методичний супровід зовнішнього  
незалежного оцінювання 

Щороку учні ПТНЗ Одещини беруть участь у зовнішньому 
незалежному оцінюванні. У поточному навчальному році із 712 учнів, які 
зареєструвались для проходження ЗНО взяли участь 656 учнів, що складає 
92%. В поточному році, як і в минулому, в ЗНО взяли участь 10 % 
випускників. 

 
Кількість випускників ПТНЗ, які взяли участь у зовнішньому 

незалежному оцінюванні у 2013 та у 2014 роках 
 

 
 

За результатами ЗНО до вищих навчальних закладів у 2014р. 
зараховано 364 випускника ПТНЗ, що на 18% більше ніж у минулому році, а 
за фахом – 235 випускників, що на 23% перевищує минулорічні показники. 
 
Порівняльна діаграма щодо кількості випускників, які зараховані до 

вищих навчальних закладів за сертифікатами УЦОЯО  
у 2014 та у 2013 роках 
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IX ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНОСТЬ, ЗМІЦНЕННЯ 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ  НМЦ ПТО 
 
НМЦ ПТО в Одеській області крім основної діяльності, яка 

передбачена Положенням про навчально-методичний центр, здійснює 
позабюджетну діяльність згідно з статутною діяльністю та функціональними 
повноваженнями.  

Основними напрямами позабюджетної діяльності є проведення 
атестаційної експертизи закладів освіти, які здійснюють діяльність, пов'язану 
з одержанням професійної освіти, надання консультаційних послуг  з 
організації навчально-виробничого  процесу в сфері підготовки робітничих 
кадрів в ПТНЗ І атестаційного рівня, короткострокове навчання керівних та 
педагогічних кадрів з питань ліцензування освітніх послуг. Надходження 
коштів здійснюється на підставі  затвердженого кошторису. Станом на 
12.11.2014 р. Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти в 
Одеській області від надання платних освітніх послуг отримав 21 590,07 грн. 

Кошти, які надходять до НМЦ ПТО, спрямовуються на проведення 
заходів, пов'язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені 
видатками загального фонду Державного бюджету.  

В 2014 році Державним бюджетом України на покриття видатків, 
пов’язаних із виконанням основних функцій НМЦ ПТО в Одеській області, в 
т. ч. відшкодування вартості комунальних послуг (в т.ч. оплата 
теплопостачання, водопостачання та водовідведення та оплата 
електроенергії), виділено 20 310,00 грн., що складає 87,5 % від загальної 
суми видатків на комунальні послуги. 2 750,00 грн. - на оплату послуг 
сторонніх організацій, які забезпечують безперебійну роботу оргтехніки, 
страхування майна, забезпечення пожежної безпеки, та інші, на відрядження 
працівників центру – 2 800,00 грн.  

Більша частина усіх видатків (66%) покриваються за рахунок коштів 
спеціального фонду Державного бюджету, отриманих як плата за надання 
освітніх послуг. Загальна сума фактичних видатків на оплату послуг 
сторонніх організацій і відрядження працівників центру становила станом на 
12.11.14 р. -  42 364,31 грн., з яких 28 375,92 грн. – ті, що погашаються за 
рахунок надходжень до спеціального фонду бюджету, зокрема: 

� витрати, пов'язані з відрядженнями в ПТНЗ Одеської області з метою 
надання методичної допомоги з організації навчально-виробничого процесу, 
підготовки та проведенню конкурсів професійної майстерності та 
профільних обласних методичних секцій , моніторингу рівня знань учнів, 
скаргами та перевірками, які проводяться відділом ПТО ДОН Одеської 
облдержадміністрації, а також для участі в нарадах, які проводяться 
Міністерством освіти і науки України,  пов’язаних з проблемними питаннями 
професійно-технічної освіти, становили за загальним та спеціальним фондом 
Державного бюджету станом на 12.11.14 р. -  7 302,22 грн.; 

� придбання спеціальної методичної літератури, періодичних видань на 
суму 3181,02  грн.; 
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� оплата комунальних послуг, в т.ч. теплопостачання, водопостачання 
та електроенергії, всього на суму  9 995,09 грн.; 

� оплата послуг, прибирання двору вивезення сміття та дезінфекції,  
охорони майна – 5 665,38 грн.; 

� оплата послуг зв'язку, міжміських телефонних розмов, інтернет-
зв'язку, –  2 243,56  грн.; 

� оплата інших послуг (розрахунково-касове обслуговування, 
кур'єрська доставка, заправка вогнегасників, страхування майна та ін.) – 
2220,87 грн.; 

� придбання канцелярських приладів, конвертів та марок, всього на 
суму 3374,17 грн.; 

� придбання ліцензійного програмного забезпечення без передачі 
майнових прав – 8382,00 грн. 
 Додатково витрати на заробітну плату за організацію та проведення 
атестаційної експертизи, проведення консультацій з питань ліцензування 
методистам НМЦ ПТО – 6973,76 грн. 

 У 2014 році кабінетом професійної підготовки проведено косметичний 
ремонт приміщення кабінету.  

Виходячи з аналізу вищенаведених даних, можна зробити висновок, що 
без додаткових надходжень, які НМЦ ПТО в Одеській області отримує у 
вигляді надання освітніх платних послуг, він не зможе повноцінно 
виконувати свої функції, покладені на нього Міністерством освіти і науки 
України. 

 

 
Х ЗАВДАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ 

НМЦ ПТО НА НАСТУПНИЙ РІК 
 
Наступний рік для НМЦ ПТО в Одеській області ювілейний. 17 січня 

2015 року ми святкуємо 20-річчя. Ця подія дає підстави згадати минулорічні 
досягнення та отримані перемоги, а також визначити стратегію на майбутнє. 
Професійно-технічна освіта у найближчі роки вимушена мінятися та  
трансформуватися у професійну освіту нового зразка, разом з нею повинні 
мінятися і методичні служби.  

Незважаючи на соціально-економічні труднощі та неминучі зміни у 
системі освіти, основним завданням згідно статутної діяльності Центру є 
навчально-методичне та науково-методичне забезпечення діяльності 
державних ПТНЗ Одеської області та надання їм допомоги у впровадженні у 
навчально-виробничий і навчально-виховний процеси досягнень науки, 
техніки, нових технологій, передового досвіду та інноваційних педагогічних 
технологій. Основні задачі Центру викладені у плані на 2015 рік. Поряд з 
традиційними формами масової методичної роботи ми плануємо проведення 
навчально-практичних конференцій  педпрацівників ПТНЗ, інтенсифікувати 
роботу щодо створення електронних підручників колективами ПТНЗ, посили 
роботу щодо участі у заходах Міжнародного рівня, у т.ч. Міжнародній 
виставці "Сучасні заходи освіти – 2015", впроваджувати нові форми і методи 
з методики методичної роботи в ПТНЗ.  
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Додаток 1  
 

Закріплення працівників НМЦ ПТО в Одеській області  
за основними напрямами діяльності 

 

ПІБ працівника Посада, категорія Напрямки діяльності на початок 2015 року 

Корчевський 
Олександр 

Еммануїлович 

Директор, 
вища категорія 

Здійснює загальне керівництво НМЦ ПТО, у
межах своїх повноважень реалізовує державну 
політику у сфері ПТО, відповідає за безпечні 
умови праці працівників. Член  експертної ради 
з ліцензування та атестації професійно-
технічних навчальних закладів при 
Акредитаційній комісії  

Брухно  
Світлана 

Миколаївна  

Заступник директора, 
вища категорія  

Координує роботу НМЦ ПТО щодо 
перспективного планування на місяць, рік та 
здійснює узагальнення цього напрямку 
роботи. Відповідальний секретар Секції № 2 з 
питань ліцензування та атестації ПТНЗ освіти. 
Здійснює методичний супровід роботи 
заступників директорів з виховної роботи 
ПТНЗ 

Горевич 
Маргарита 

Олександрівна  
Секретар  

Обов’язки секретаря, табелювання, друк 
поточних матеріалів та ведення кадрової 
документації. 

Кабінет професійної підготовки 

Щербаченко 
Ганна 

Миколаївна 

Завідуюча кабінетом, 
 І категорія 

Здійснює методичний супровід роботи 
заступників директорів з навчально-
виробничої роботи, старших майстрів; 
професій холодної обробки металів. 
Координує питання, пов’язані з розробкою, 
апробацією, розповсюдженням та 
впровадженням ДСПТО 

Риженко  
Людмила 
Дмитрівна 

Методист, вища 
категорія 

Методичний супровід професійної підготовки 
з професій легкої промисловості; 
педпрацівників з підготовки службовців 
(агент з організації туризму, агент з 
постачання, конторський (офісний) 
службовець (бухгалтерія), секретар керівника 
(підприємства, організації, установи), 
оператор комп'ютерного набору); професій 
водного та залізничного транспорту 

Сандулова 
Тетяна 

Валентинівна 

Методист, 
ІІ категорія 

Методичний супровід викладання креслення, 
інженерної графіки та малювання, професій 
гарячої обробки металів; енергетичних 
професій і професій радіоелектроніки 

Шотадзе  
Георгій  
Бічікович 

Методист,  
спеціаліст 

Методичний супровід професій аграрного 
напрямку 

Янчевський 
Олександр 

Олександрович 

Методист,  
спеціаліст  

Методичний супровід викладання 
економічних дисциплін, підготовки з 
автотранспортних та слюсарних професій, 
професійної підготовки з будівельних 
професій та деревообробки; 
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Бєгус 
Ірина 

Михайлівна 

Методист, 
І категорія 

Догляд за дитиною до 2016 року 

Кабінет методичного забезпечення якості навчально-виховного процесу 

Корчевська 
Наталія 

Михайлівна 

Методист,  
вища категорія 

Організація розробки навчальних планів і 
програм ПТНЗ, їх погодження та подання на 
затвердження у встановленому порядку; 
організація та проведення підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ; 
участь в організації стажування педагогічних 
працівників на підприємствах, у ПТНЗ, 
надання допомоги у розробці  індивідуальних 
планів та програм стажування; організація та 
координація роботи авторських колективів, 
творчих груп, окремих педагогічних 
працівників ПТНЗ регіону з розробки проектів 
нової програмно-методичної документації та 
удосконалення діючої. 

Кострова 
Оксана 
Павлівна 

Методист,  
ІІ категорія 

Методичний супровід професійної підготовки 
з професій харчової промисловості та 
громадського харчування; методичної роботи 
в ПТНЗ; методичний супровід діяльності 
інформаційно-аналітичної лабораторії НМЦ 
ПТО; організація роботи Навчально-
методичної ради НМЦ ПТО області. 

Капанжи Роман 
Анатолійович 

Методист,  
спеціаліст 

Методичний супровід кадрової роботи з 
педпрацівниками ПТНЗ 

Кобчик 
 Дмитро 

Вікторович 

Методист,  
спеціаліст 

Забезпечення роботи сайту НМЦ ПТО, 
технічна підтримка комп’ютерних технологій, 
оновлення працездатності комп’ютерів та 
периферійних пристроїв у НМЦ ПТО 

Кабінет загальноосвітньої підготовки 

Чепіс  
Тетяна Павлівна 

Завідуюча кабінетом, 
вища категорія 

Методичний супровід викладання хімії, 
біології, професійної підготовки з професії 
"Лаборант хімічного аналізу". Організаційно-
методичний супровід зовнішнього 
незалежного оцінювання 

Стоянов  
Вадим 

Сергійович 

Методист, 
 спеціаліст 

Методичний супровід викладання 
культурології, мов, української та зарубіжної 
літератури; іноземних мов; суспільно-
гуманітарних дисциплін (історія, соціологія, 
людина і світ, основи філософії, основи 
правових знань, географія, економіка) 

Хван 
 Наталія 

 Бен-Себівна 

Методист,  
І категорія 

Методичний супровід викладання 
математичних дисциплін; основ технічної 
механіки, електротехніки, фізики, захисту 
Вітчизни, фізичної культури; інформатики та 
інформаційних технологій, професійної 
підготовки з енергетичних, радіотехнічних 
професій, радіоелектроніки та зв’язку, 
професій службовців 
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Кулик 
Наталія 

Олександрівна 

Методист,  
ІІ категорія 

Догляд за дитиною до 2016 року 

Кабінет методики менеджменту в профтехосвіті 

Богданович 
Ганна 

Олександрівна 

Завідуюча кабінетом, 
спеціаліст 

Методичний супровід роботи бібліотек, 
побутового обслуговування населення, 
замовлення, розподілу та контролю за 
використанням навчальної літератури для 
ПТНЗ області; методичний супровід 
публікації навчальних матеріалів кращого 
педагогічного досвіду працівників ПТНЗ у 
періодичних виданнях;  видання Віснику та 
регулярне оновлення сайту НМЦ ПТО. 

Городилов 
Сергій 

Геннадійович 

Методист,  
спеціаліст 

Методичний супровід роботи директорів 
ПТНЗ, виконання відповідних заходів 
державних та обласних цільових програм, 
координація виконання спільних заходів НМЦ 
ПТО з сектором ПТО ДОН. 

Синько Тетяна 
Іванівна 

Методист,  
спеціаліст 

Методичний супровід роботи класних 
керівників, вихователів гуртожитків ПТНЗ; 
методичний супровід викладання предметів, 
що вільно обираються 

Бухгалтерія 

Арнацька 
Вікторія 
Юріївна 

Головний бухгалтер Ведення бухгалтерського обліку фінансово-
господарської діяльності НМЦ ПТО та 
складання звітності. Талько Олена 

Сергіївна Бухгалтер 

Пахольчук 
Ганна 

Миколаївна 
Головний бухгалтер 

 
Догляд за дитиною до 2017 року 
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Перелік скорочень ПТНЗ Одеської області 
 
№ 
з/п 

Абревіатура Назва навчального закладу 

1.  ОПТУМ (1) ДНЗ "Одеське професійно-технічне училище машинобудування" 
2.  ОПЛБА (3) ДНЗ "Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури" 
3.  ТПАЛ (4) ДНЗ "Тарутинський професійний аграрний ліцей" 
4.  ОПЛТД ПНПУ 

(5) 
Одеський професійний ліцей технологій  та дизайну ДЗ "Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського"  

5.  ІПТУ (7) ДПТНЗ "Ізмаїльське професійно-технічне училище" 
6.  ІВПУ КДАВТ 

(9) 
Ізмаїльське вище професійне училище Київської державної академії водного 
транспорту імені гетьмана Петра Конашевіча-Сагайдачного 

7.  БДПБЛ  (10) ДНЗ "Білгород-Дністровський професійний будівельний ліцей" 
8.  ОПЛМТ (11) ДНЗ "Одеський професійний ліцей морського транспорту"  
9.  КПЛ (12) ДНЗ "Кілійський професійний ліцей" 
10.  ІПСЛ (15) ДНЗ "Іллічівський професійний судноремонтний ліцей" 
11.  ОЦПТО (16) ДНЗ "Центр професійно-технічної освіти" 
12.  БВПУ ОНПУ 

(19) 
Березівське вище професійне училище Одеського національного 
політехнічного університету 

13.  ОПТАУ (21) ДНЗ "Овідіопольське професійно-технічне аграрне училище" 
14.  ІМК ОНМУ (22) Іллічівський морський коледж Одеського національного морського 

університету 
15.  ТПТАУ (23) ДНЗ "Татарбунарське професійно-технічне аграрне училище" 
16.  СПТАУ (24) ДНЗ "Савранське професійно-технічне аграрне училище" 
17.  ОВПУМТС (26) ДНЗ "Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу" 
18.  ОВПУАТ (27) ДНЗ "Одеське вище професійне училище автомобільного транспорту" 
19.  ОПУЗТБ (30) ДНЗ "Одеське професійне  училище залізничного транспорту та будівництва"  
20.  ОПЛСП ПДПУ 

(33) 
ДНЗ "Одеський професійний ліцей сфери послуг Південноукраїнського 
національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського"  

21.  ОВПУСП НУ 
ОЮА (35) 

Відокремлений структурний підрозділ "Одеське вище професійне училище 
сфери послуг Національного університету "Одеська юридична академія" 

22.  ЦПАЛ (36) ДНЗ "Цебриківський професійний аграрний ліцей"  
23.  ф. ЦПАЛ (36ф) Філія ДНЗ "Цебриківський професійний аграрний ліцей" в смт. Іванівка 
24.  СПАЛ (37) ДНЗ "Старокозацький професійний аграрний ліцей" 
25.  ІПЛ (38) ДНЗ "Ізмаїльський професійний ліцей"  
26.  КПЛ (39) ДНЗ "Котовський професійний ліцей" 
27.  АрПАЛ (40) ДНЗ "Арцизький професійний аграрний ліцей" 
28.  ЛПАЛ (41) ДНЗ "Лиманський професійний аграрний ліцей" 
29.  ф. ЛПАЛ (41ф) Степовецька філія ДНЗ  "Лиманський професійний аграрний ліцей" 
30.  СПАЛ (42) ДНЗ "Суворовський професійний аграрний ліцей" 
31.  БПАЛ (43) ДНЗ "Березівський професійний аграрний ліцей" 
32.  АнПАЛ (44) ДНЗ "Ананьївський професійний аграрний ліцей" 
33.  КПТАУ (45) ДНЗ "Кодимське професійно-технічне аграрне училище" 
34.  БПТАУ (46) ДНЗ "Балтське професійно-технічне аграрне училище" 
35.  ФПЛ (47) ДНЗ "Фрунзівський професійний аграрний ліцей" 
36.  ІПАЛ (48) ДНЗ "Ісаївський професійний аграрний ліцей" 
37.  ОВПУТТХ (54) ДНЗ "Одеське вище професійне училище торгівлі і технологій харчування" 
38.  ф. ОВПУТТХ 

(54ф) 
Білгород-Дністровська філія ДНЗ "Одеське вище професійне училище торгівлі 
і технологій харчування" 

39.  ТПЛ  Теплодарський професійний ліцей  
40.  Уч. № 2 НУ 

ОЮА  
Відокремлений структурний підрозділ " Училище № 2 Національного 
університету "Одеська юридична академія"  

41.  Уч. № 3 НУ 
ОЮА 

Відокремлений структурний підрозділ " Училище № 3 Національного 
університету "Одеська юридична академія" 

42.  ОНЦ  № 14 Одеський навчальний центр № 14 
43.  ПНЦ № 51 ДНЗ "Південний навчальний центр № 51" 
44.  ЧНЦ № 74  ДНЗ "Чорноморський навчальний центр № 74" 
45.  ДОН Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації 

 


