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ВСТУП  
 

 Необхідною умовою розвитку економіки регіону є стабільне 
функціонування системи підготовки кваліфікованих робітників, у тому числі, 
на рівні державних закладів професійно-технічної освіти. У 2015 році 
Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти в Одеській 
області (далі – НМЦ ПТО, Центр) працював над методичною проблемою: 
"Амбітні та підготовлені до праці випускники конкурентоспроможної 

системи ПТО – шлях до наповнення Державної Скарбниці". 
Для реалізації єдиної методичної проблеми методисти Центру 

організували свою роботу у таких напрямах:  
- моніторинги освітньої діяльності;  
-  визначення якості підготовки учнів;  
- організація безперервного розвитку професійної компетентності 

педагогів ПТНЗ у системі післядипломної освіти;  
- співпраця з роботодавцями,  
- інформаційне забезпечення педагогічних кадрів ПТНЗ (розробка 

методичних рекомендацій, написання аналітичних матеріалів тощо).  
Практична реалізація зазначених напрямів навчально-методичної 

роботи здійснювалась через групові та індивідуальні форми роботи шляхом 
впровадження сучасних інноваційних технологій в освітній процес. 

Підготовку кваліфікованих робітників в Одеській області здійснюють 
113 навчальних закладів, підприємств, установ та організацій різної форми 
власності за 201 професією, а саме: 

• 42 державних ПТНЗ ІІ-ІІІ атестаційних рівнів; 
• 1 ПТНЗ комунальної форми власності; 
• 3 вищі навчальні заклади І-ІV рівнів акредитації; 
• 5 підприємств Товариства сприяння обороні України; 
• 5 міжшкільних навчально-виробничих комбінатів; 
• 3 загальноосвітні навчальні заклади; 
• 59 підприємств, установ і організацій різних форм власності та 

підпорядкування. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Діаграма 1. Мережа державних професійно-технічних навчальних 
закладів Одеської області (за типами) 

професійно-технічні училища вищі професійні училища

професійні ліцеї центри професійно-технічної освіти

коледж навчальні центри при установах виконання покарань

філії закладів ПТО
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Промисловість Будівництво та комунальне господарство

Транспорт та зв'язок Сфера послуг

Торгівля та громадське харчування Сільське господарство
 

Діаграма 2. Мережа державних професійно-технічних навчальних 
закладів за галузевим спрямуванням 

 
На виконання відповідних наказів МОН України у 2015 році заходи з 

оптимізації поширилися на 3 заклади професійно-технічної освіти області:  
• створено Ізмаїльський центр професійно-технічної освіти за 

рахунок об'єднання Ізмаїльського професійного ліцею та 
Ізмаїльського професійно-технічного училища;  

• з 01.09.2015 ліквідовано Степовецьку філію ДНЗ "Лиманський 
професійний аграрний ліцей". 

Проведена оптимізація мережі державних закладів ПТО зменшила 
лише номінальну кількість училищ, а учнівські контингенти, інженерно-
педагогічні кадри, матеріально-технічна база, включаючи земельні ділянки, 
будівлі, споруди тощо, а також ліцензії на провадження освітньої діяльності 
від реорганізованих училищ передано базовим закладам ПТО. 
 У 2015 році відбулися певні кадрові зміни у штаті керівників ПТНЗ 
області – призначено нових керівників у 3-х ПТНЗ (Ізмаїльське вище 
професійне училище Київської державної академії водного транспорту, 
Іванівська філія ДНЗ "Цебриківський професійний аграрний ліцей", Одеське 
вище професійне училище морського туристичного сервісу (призначений 
виконуючий обов'язків)). НМЦ ПТО надає методичну допомогу та 
консультації новопризначеним керівникам з питань організації навчально-
виробничого та навчально-виховного процесів у ПТНЗ.  

Показники учнівського контингенту закладів ПТО області упродовж 
останніх 5 (п’яти) років мають позитивну динаміку (на 1-2% відбувається 
збільшення контингенту щорічно). Так, контингент учнів державних 
навчальних закладів станом на 01.12.2015 року становить 17, 9 тисяч осіб і 
зазначена кількість на 5 % більша, ніж у 2011 році. Така позитивна динаміка 
зумовлена плідною роботою ПТНЗ області та створенням необхідних умов 
для надання якісних освітніх послуг, підвищенням престижності робітничих 
професій та зростанням їх попиту на ринку праці регіону. 
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Діаграма 3. Показники учнівського контингенту за 2006-2015 роки 
  
Виконання закладами ПТО області державного замовлення на 

підготовку кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів 
характеризується стабільно високими показниками, що є результатом 
спільної роботи навчальних закладів та роботодавців. Так, плановий 
показник державного замовлення у 2015 році виконано на 96% (план: 8388; 
факт: 8033). 

Діаграма 4. Показники виконання державного замовлення 
закладами ПТО Одеської області у 2014-2015 н.р. 

 
Випуск кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних 

закладах у 2014-2015 навчальному році становив 7365 осіб, із яких 88% 
працевлаштовані за професією згідно з договорами та замовленнями на 
підготовку робітничих кадрів, 8,2% – продовжили навчання у вищих 
навчальних закладах, 0,5% – призвані на військову службу, 3,7% 
працевлаштувалися не за професією, знаходяться у декретній відпустці тощо. 
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Діаграма 5. Працевлаштування випускників за галузевим 
спрямуванням 

 
Із загальної кількості закладів ПТО регіону 28 закладів мають 

комплексні забудови, 14 – пристосовані будівлі (приміщення), в яких 
розміщено 1016 навчальних кабінетів, 1597 комп'ютерних класів, понад 500 
лабораторій та навчально-виробничих майстерень, 43 полігони та авто-, 
трактородроми тощо. 

Усі ПТНЗ області підключені до мережі Інтернет, мають електронну 
пошту та власні сайти. На сьогодні, у закладах професійно-технічної освіти 
регіону кількість учнів на 1 комп’ютер становить 13 осіб.  

 
І ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  

 
1.1. Структура НМЦ ПТО 

 

 У 2015 році НМЦ ПТО для виконання своїх основних функцій 
працював за наступною схемою:   

Рисунок 1. Структура НМЦ ПТО в Одеській області  
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Методисти НМЦ ПТО закріплені за кожним напрямом діяльності 
відповідно до напряму роботи кабінету та функціональних обов'язків, а 
також за галузевим спрямуванням професійної підготовки або предметів 
загальноосвітньої підготовки. Методисти Центру являються кураторами 
ПТНЗ Одеської області (3-4 ПТНЗ розподілені за кожним куратором). 

Протягом ІІІ кварталу 2015 року відбулись кадрові зміни в НМЦ ПТО. 
Відповідно наказу МОН від 02.10.2015 року № 462-к директором НМЦ ПТО 
призначено Лазарєву Тетяну Олександрівну з 06.10.2015 року. На посаду 
заступника директора НМЦ ПТО призначено Малік Марину Валентинівну 
(наказ НМЦ ПО від 18.09.2015 р. № 87-к).  

Станом на 01.12.2015 року за штатом загальна кількість працівників НМЦ 
ПТО в Одеській області складала 23 особи, з них – директор, заступник 
директора, 4 завідувачі кабінетів, 10 методистів, головний бухгалтер, бухгалтер, 
прибиральниця. Протягом року прийнято на роботу 10 працівників (4 
методисти, 4 бухгалтери (у т.ч. головний бухгалтер), директор, заступник 
директора; звільнено 12 працівників (директор, заступник директора, 5 
методистів, 3 бухгалтери, головний бухгалтер, секретар; головний бухгалтер; 2 
методисти знаходяться у відпустці з догляду за дитиною. 

 

1.2. Засідання навчально-методичної ради НМЦ ПТО  
 

Протягом 2015 року проведено 4 засідання навчально-методичної ради 
НМЦ ПТО в Одеській області. До складу Ради входять досвідчені методисти 
НМЦ ПТО, керівники та педагогічні працівники ПТНЗ Одеської області.  

Навчально-методичною Радою НМЦ ПТО розглядались поточні та 
перспективні питання щодо роботи над єдиною методичною проблемою, 
удосконалення змісту професійно-технічної освіти та інформаційно-
методичного забезпечення навчального процесу з метою підвищення якості 
підготовки кваліфікованих робітників: використання ІТ-технологій у 
методичній роботі; створення єдиного банку прогресивного педагогічного 
досвіду; організація та проведення щомісячних вебінарів з методичними 
службами ПТНЗ; моніторинговий підхід до вивчення стану викладання та 
якості навчальних досягнень учнів ПТНЗ; підготовка до атестації 
педагогічних працівників та ін. 

 

1.3. Засідання обласних методичних секцій (семінарів, вебінарів) 
 

Обласні методичні заходи розглядаються як головний інструмент 
методичного забезпечення ефективності навчально-виробничого і навчально-
виховного процесів у ПТНЗ і забезпечення короткострокового підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників та інших учасників навчально-
виховного процесу закладів ПТО Одеської області.  

Протягом 2015 року проведено 33 засідання обласних методичних секцій 
(з них – 9 у формі вебінарів), 13 семінарів, 3 тренінги, 3 круглі столи, 6 
засідань творчих груп. Серед нетрадиційних форм обласних масових заходів 
– проведено Єдиний методичний день, освітній brainstorming, науково-
методичний семінар, єдині методичні години у веб форматі. У заходах брали 
участь педагогічні працівники з ПТНЗ Одеської області І-ІІІ атестаційних 
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рівнів, роботодавці, наковці, соціальні партнери та інші фахівці. Всього 
протягом року зазначеними заходами було охоплено понад 1700 працівників 
ПТНЗ Одеської області. 

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 Одеського регіону. 

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

 

Таблиця 1 
ПЕРЕЛІК ЗАСІДАНЬ ОБЛАСНИХ МЕТОДИЧНИХ СЕКЦІЙ ЗА 

2015 РІК  (за категоріями учасників) 
 

Категорія учасників Дата  Тематика заходу 
К-ть 

учасн
иків 

Заступники 
директорів з 
навчально-виробничої 
роботи 

27.11. 
2015 

Впровадження нових державних стандартів 
професійно-технічної освіти з професій: 
проблеми та шляхи їх вирішення 

40 

Заступники 
директорів з 
навчально-виховної 
роботи 

26.03. 
2015 

Організація профорієнтаційної роботи в 
професійно-технічних навчальних закладах. 
Зміни в законодавстві України щодо 
професійно-технічної освіти 

37 

05.11. 
2015 

Національно-патріотичне виховання як фактор 
формування соціокультурних орієнтацій 
молоді 

39 

Методисти 
23.10. 
2015 

Актуальні питання сьогодення для методиста 
ПТНЗ 

56 

Викладачі 
економічних 
дисциплін 

24.02. 
2015 

Викладання економічних дисциплін в умовах 
сучасної ринкової економіки та з урахуванням 
останніх змін в законодавстві 

27 

Педпрацівники з 
підготовки службовців 
(оператор комп'ютер-
ного набору, секретар 
керівника, агент з 
організації туризму, 
агент з постачання, 
офісний службовець 
(бухгалтерія) тощо) 

05.03. 
2015 

Презентація якісних дидактичних та 
методичних засобів педагогічними 
працівниками при підготовці кваліфікованих 
робітників за напрямом – службовці 

15 

Педпрацівники 
побутового профілю 
(перукар, 
манікюрник, 
педикюрник, 
візажист). 

26.03. 
2015 

Методичний супровід організації навчально-
виробничої діяльності з професій побутового 
профілю 

20 

29.10. 
2015 

Організація навчально-виробничої діяльності 
під час підготовки кваліфікованих робітників з 
професій побутового профілю 

20 

Педпрацівники  
професій торгово-
кулінарного напрямку 

02.04. 
2015 

Вдосконалення та підвищення професійної 
якості педагогічних працівників ПТНЗ області 18 
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Категорія учасників Дата  Тематика заходу 
К-ть 

учасн
иків 

Педпрацівники 
професій водного 
транспорту 

24.04. 
2015 

Застосування основних положень 
міжнародного та вітчизняного законодавства, 
ефективних педагогічних і виробничих 
технологій у навчально-виробничому процесі 

27 

Педпрацівники 
автомобільного 
транспорту, професій 
холодної обробки 
металів, 
сільськогосподарсь- 
ких та слюсарних 
професій 

10.06. 
2015 

(вебінар) 

Впровадження у навчальний процес 
передового педагогічного досвіду працівників 
ПТНЗ агропромислового комплексу та 
автомобільного транспорту 

37 

Педагогічні 
працівники предметів 
загальнопрофесійної 
підготовки 

26.05. 
2015 

(вебінар) 

Правильний вибір методів перевірки знань 
учнів – шлях до забезпечення зворотного 
зв’язку між викладачем і учнями 

24 

16.12. 
2015 

Шляхи підвищення результативності 
викладання загальнопрофесійних предметів 

35 

Педпрацівники 
професій будівельної 
та деревообробної 
галузей 
 

13.05. 
2015 

(вебінар) 

Узагальнення та розповсюдження майстер-
класів з конкретних професій будівельної 
галузі 

25 

12.11. 
2015 

Впровадження інноваційних проектів у системі 
підготовки кваліфікованих робітників – 
опоряджувальників за технологіями  КНАУФ 

35 

Педпрацівники 
енергетичних 
професій та 
електротехніки 

21.10. 
215 

Урок – основна одиниця навчального процесу. 
Обмін педагогічним досвідом з питань 
удосконалення структури уроку 

20 

Педагогічні 
працівники професій 
гарячої обробки 
металів 

19.11. 
2015 

Підвищення якості професійної майстерності 
педагогічних працівників ПТНЗ області з 
професій гарячої обробки металів 

25 

Викладачі 
математики 

19.03. 
2015 

Методи, прийоми та форми навчання учнів 
розв’язуванню задач з математики 

47 

Викладачі хімії, вищої 
хімії, біології, екології та 
педпрацівників з 
професійної підготовки 
з професії "Лаборант 
хімічного аналізу" 

20.03. 
2015 

(вебінар) 

Шляхи удосконалення викладання предметів 
природничого циклу в ПТНЗ Одеської області 27 

16.09. 
2015 

Методика розкриття творчого потенціалу 
викладача 32 

Викладачі суспільно-
гуманітарних 
дисциплін та 
географії 

30.03. 
2015 

(вебінар) 

Використання різноманітних форм навчання 
учнів на уроках суспільно-гуманітарних 
дисциплін 

52 

25.09. 
2015 

Роль суспільно-гуманітарних дисциплін у 
патріотичному вихованні учнівської молоді 

34 

Викладачі іноземних 
мов 

23.04. 
2015 

(вебінар) 

Актуальні проблеми викладання іноземних мов у 
професійно-технічних навчальних закладах та шляхи 
їх вирішення 

45 

27.11. 
2015 

Організація навчальної діяльності та 
ефективної роботи учнів на уроках іноземної 
мови 

36 
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Категорія учасників Дата Тематика заходу 
К-ть 

учасн
иків 

Викладачі фізики, 
астрономії, загальної 
фізики, основ 
технічної механіки 

29.04. 
2015 

(вебінар) 

Інформаційно-комп’ютерні засоби навчання 
56 

24.09. 
2015 

Розв’язування задач як метод навчання учнів 
фізики 

32 

Викладачі української 
мови та літератури, 
художньої культури, 
світової літератури 

28.05.15 
(вебінар) 

Розвиток творчої та успішної особистості учня 
– одне з завдань викладача-словесника 

31 

27.10. 
2015 

Шляхи удосконалення викладання дисциплін 
словесності 

34 

Викладачі 
інформатики, 
технологій, в т.ч. 
інформаційних 

29.05. 
2015 

(вебінар) 

Викладач в онлайні 
35 

28.10. 
2015 

Використання інноваційних педагогічних 
технологій на уроках інформатики, технологій 
в т.ч. інформаційних для підвищення якості 
знань учнів 

27 

Викладачі фізичної 
культури, захисту 
Вітчизни 

23.06. 
2015 

Дотримання базових правил безпеки 
життєдіяльності на уроках з предметів "Захист 
Вітчизни", "Фізична культура" та в позаурочний час 

58 

25.11. 
2015 

Національно-патріотичне виховання на уроках 
предметів "Захист Вітчизни" та "Фізична культура" 

50 

Бібліотекарі 
29.04. 
2015 

Роль бібліотеки в національно-патріотичному 
вихованні учнівської молоді 

17 

 

Таблиця 2 
ПЕРЕЛІК ЗАСІДАНЬ ОБЛАСНИХ МЕТОДИЧНИХ СЕМІНАРІВ 

ЗА 2015 рік (за категоріями учасників) 
 

Категорія учасників Дата Тематика заходу 
К-ть 

учасн
иків 

Керівники ПТНЗ 

27.02. 
2015 

Семінар-нарада з керівниками ПТНЗ з питань 
атестації та ліцензування закладів професійно-
технічної освіти області 

42 

07.04. 
2015 

 

Семінар-нарада із заступниками керівників 
ПТНЗ, лідерів учнівського самоврядування 
Одеської області 

40 

27.11. 
2015 

Сучасні вимоги ринку праці до підготовки 
кваліфікованих працівників 

40 

Заступники 
директорів з 
навчально-виробничої 
роботи 

06.06. 
2015 

Підсумки навчально-виробничого процесу за 
2014 – 2015 навчальний рік 

15 

27.08. 
2015 

Готуємось до нового навчального року 
44 

Заступники директорів з 
навчальної роботи  та 
методисти  

22.01. 
2015 

Актуальні питання зовнішнього незалежного 
оцінювання. Особливості проведення ЗНО в 
2015 році 

42 

Голови методичних 
комісій класних 
керівників  

08.04. 
2015 

Роль класного керівника в навчально-
виховному процесі професійно-технічної 
освіти. Психологічний аспект взаємодії 
класного керівника з учнівською групою 

20 
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Категорія учасників Дата Тематика заходу 
К-ть 

учасн
иків 

Педпрацівники професій 
швейного напряму  

26.03. 
2015 

Виконання вимог кваліфікаційних 
характеристик – шлях до ефективності 
процесу підготовки робітничих кадрів 

34 

29.10. 
2015 

Розвиток соціального партнерства. 
Поглиблення зв’язків навчального 
процесу з виробництвом 

32 

Педпрацівники професій 
водного транспорту 

16.10. 
2015 

Обмін педагогічним досвідом з проблем 
організації професійної підготовки 
фахівців морегосподарського комплексу. 
Співпраця з органами державного 
контролю 

30 

Голови методичних 
комісій класних 
керівників та бібліотекарі  

13.10. 
2015 

Роль і місце музейної педагогіки в 
системі національно-патріотичного 
виховання учнівської молоді професійно-
технічних навчальних закладів Одеської 
області 

59 

Вихователі гуртожитків 
та керівники спортивних 
гуртків  

29.05. 
2015 

Роль спорту у вихованні та формуванні 
соціально-активної молоді в сучасній 
Україні 

22 

Вихователі гуртожитків  
18.11. 
2015 

Роль і місце вихователя гуртожитку в 
системі виховання з пільговим 
контингентом учнівської молоді 
професійно-технічних навчальних 
закладів Одеської області 

29 

 
НЕСТАНДАРТНІ ФОРМИ ПРВЕДЕННЯ ОБЛАСНИХ МЕТОДИЧНИХ 

ЗАХОДІВ:  
 

ЄДИНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ДЕНЬ 
31 березня 2015 року на базі Навчально-курсового комбінату ДП 

"Морський торгівельний порт "Южний" проведено єдиний методичний день 
педагогічних працівників зварювального та енергетичного напрямів на тему: 
"Організація професійно-технічного навчання кваліфікованих робітників на 
виробництві". Були присутні 30 представників з 13 ПТНЗ міст Одеса, 
Іллічівськ, Березівка та Ісаєве. 
 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР 
29 вересня 2015 року на базі ДНЗ "Одеський центр професійно-технічної 

освіти" проведено засідання науково-методичного семінару "Сучасні 
технології професійного навчання дітей з порушеннями слуху". Семінар 
проведено за участі та підтримки Інституту спеціальної педагогіки 
Національної академії педагогічних наук України. 

 

ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ 
19 травня 2015 року на базі НМЦ ПТО проведено педагогічні читання у 

формі вебінару (для викладачів міста Одеси за очною формою) на тему 
"Земляки-герої Другої світової війни". У читаннях прийняли участь 32 
викладачі професійно-технічних навчальних закладів. 
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ЄДИНІ МЕТОДИЧНІ ГОДИНИ  
25 березня, 27 квітня та 27 травня 2015 року НМЦ ПТО у формі 

вебінару проведені Єдині методичні години для методистів професійно-
технічних навчальних закладів. У роботі вебінарів взяли участь працівники 
НМЦ ПТО та представники ПТНЗ Одеської області у режимі online. 

 

ОСВІТНІЙ BRAINSTORMING 
29 серпня 2015 року за участю НМЦ ПТО та керівників ПТНЗ області 

пройшов освітній brainstorming на тему "Сучасні тенденції розвитку освітньої 
політики Одещини на 2015-2016 навчальний рік". У ході проведення 
brainstorming визначено стратегічні напрями та шляхи розвитку освіти 
області, основні вектори діяльності педагогічної спільноти у реалізації 
ціннісних пріоритетів особистості, суспільства, держави, регіону на засадах 
європейських вимірів якості освіти. 

 

 
 

ТРЕНІНГИ 
24 березня 2015 року на базі НМЦ ПТО проведено семінар-тренінг для 

новопризначених заступників директорів з навчально-виробничої роботи 
професійно-технічних навчальних закладів. У роботі заходу взяли участь 12 
керівних кадрів ПТНЗ.  

08 жовтня 2015 року на базі ДНЗ "Одеський професійний ліцей сфери 
послуг Південноукраїнського національного педагогічного університету      
ім. К.Д. Ушинського" проведено тренінг для викладачів математичних 
дисциплін з метою пошуку шляхів розвитку творчих здібностей та 
компетенцій учнів ПТНЗ. У заході взяли участь 30 викладачів із 33 
навчальних закладів.  

26 листопада 2015 року на базі ДНЗ "Одеський центр професійно-
технічної освіти" проведено обласний семінар-тренінг для педпрацівників з 
підготовки службовців (оператор комп'ютерного набору, секретар керівника 
(підприємства, організації, установи), агент з організації туризму, агент з 
постачання, офісний службовець (бухгалтерія) тощо) ПТНЗ області. Тема 
семінару-тренінгу: "Активізація творчого потенціалу – шлях до професійної 
майстерності, компетентності педагога, учня".   

 

ЗАСІДАННЯ ТВОРЧИХ ГРУП 
02 лютого 2015 року відбулось засідання творчої групи з розробки 

проекту умов ІІ обласного етапу Всеукраїнського конкурсу фахової 
майстерності серед учнів ПТНЗ з професії "Перукар".  
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10 лютого 2015 року та 14 травня 2015 року – з розробки проекту 
державного стандарту з професії "Реставратор декоративних штукатурок і 
ліпних виробів ". 

17 лютого 2015 року, 25 березня 2015 року та 19 травня 2015 року – з 
розробки проекту державного стандарту з професії "Монтажник з монтажу 
сталевих та залізобетонних конструкцій ". 

22 квітня 2015 року – з розробки проекту умов ІІ обласного етапу 
Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з професії 
"Штукатур".  

05 травня 2015 року – з розробки проекту умов ІІ обласного етапу 
Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з професії 
"Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування".  

12 травня 2015 року – з розробки проекту умов ІІ обласного етапу 
Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з професії 
"Водій автотранспортних засобів категорії "С"".  

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

 

1.4 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників НМЦ ПТО 
 

У 2015 році 2 працівники НМЦ ПТО (Т.П. Чепіс, О.П. Кострова) 
пройшли курси підвищення кваліфікації на базі НМК ПТО та ПК інженерно-
педагогічних працівників у Хмельницькій області.  

Проведено атестацію 1 методиста (за результатами атестації  
встановлено кваліфікаційну категорію "Спеціаліст І категорії") та 2 
завідувачі кабінетами НМЦ ПТО (результат атестації – відповідають 
займаній посаді).  

Станом на 01.12.2015 року в НМЦ ПТО працювало 6 педпрацівників 
кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії"; 3 педпрацівники 
кваліфікаційної категорії "спеціаліст першої категорії"; 2 педпрацівники 
кваліфікаційної категорії "спеціаліст другої категорії"; 5 педпрацівників 
кваліфікаційної категорії "спеціаліст". 

 

1.5 Співпраця з навчальними закладами, освітніми та науковими 
установами, громадськими організаціями та об’єднаннями роботодавців 

 

Протягом 2015 року НМЦ ПТО підтримував зв'язки з Міністерством 
освіти і науки України, Інститутом модернізації і змісту освіти МОН 
України, Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України, 
Департаментом освіти і науки Одеської облдержадміністрації, іншими 
закладами, установами та громадськими організаціями. 

У 2015 році продовжувалась співпраця з роботодавцями, громадськими 
організаціями; соціальні партнери залучались до роботи в методичних 
заходах НМЦ ПТО. Зокрема, у семінарах та засіданнях обласних методичних 
секцій брали участь представники Територіального центру соціального 
обслуговування; Державної служби України з надзвичайних ситуацій в 
Одеській області; виробничого перевантажувального комплексу                
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ТОВ "Новолог"; ДП "Адміністрація морських портів"; НЦ ПАТ "Одеський 
нафтопереробний завод"; швейного ПП "Енігма"; швейної виробничо-
комерційної фірми "Комплект"; Одеського державного медичного 
університету; ДП Морський торговельний порт "Южний", Чорноморського 
територіального управління Укрморрічінспекції; морського медичного 
центру "Здоров'я" МОЗ України, Одеської обласної бібліотеки для юнацтва 
імені В.В. Маяковського, Одеської національної наукової бібліотеки імені 
М.М. Грушевського, Одеського музею західного та східного мистецтва, 
Федерації футболу Одеської області, Інституту удосконалення вчителів, 
Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти, Краєзнавчого 
відділу Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та 
виховання, відділу кримінальної міліції у справах дітей ГУ УМВС України в 
Одеській області, Одеської обласної служби зайнятості, Одеського центру 
ПТО Державної служби зайнятості, Іллічівського міського військового 
комісаріату, Одеських обласних державних курсів цивільного захисту 
населення, Одеського обласного комітету фізичного виховання та спорту 
МОН України, курсів удосконалення керівних кадрів І категорії навчально-
методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Одеської 
області.  

Серед найбільш помітних заходів, які відбулися протягом 2015 року, 
слід відзначити: 

20 жовтня 2015 року за участю представників Департаменту ПТО 
МОН України, Міністерства соціальної політики України, Федерації 
роботодавців України, роботодавців будівельної галузі, керівників 
навчально-методичних установ, науковців, керівників та педагогічних 
працівників ПТНЗ проведено круглий стіл "Розроблення і впровадження 
Державних стандартів професійно-технічної освіти за компетентнісним 
підходом". У роботі заходу взяли участь представники Білгород-
Дністровського професійного будівельного ліцею – С.С. Ткачук, заступник 
директора з НВР, та С.О. Черненко, старший майстер, які презентували  
проект ДСПТО за компетентнісним підходом з професії "Монтажник 
будівельний". За розробку проекту ДСПТО Ткачук С.С. та Черненко С.О. 
нагороджені грамотами Міністерства освіти і науки України. 

  
12-13 листопада 2015 року спільно з ТОВ "Кнауф Гіпс Київ" 

проведено семінар-практикум для підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників ПТНЗ на тему "Інноваційні напрямки улаштування підлог 
будинків елементами СОП КНАУФ та опорядження будинків із 
використанням мокрих механізованих процесів". У роботі семінару-
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практикуму взяли участь представники ПТНЗ Одеської, Миколаївської, 
Херсонської областей. 

06-10 квітня 2015 року педагогічні працівники Одеського 
професійного ліцею технологій та дизайну Південноукраїнського 

національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського взяли участь 
у заходах, які організовані  Фондом німецької економіки з міжнародного 
співробітництва (SES – служба старших експертів) у рамках Українсько-
Німецької співпраці  (Проект UA-ODINVEST) для підготовки фахівців на 
рівні міжнародних стандартів. 

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

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 

2.1 Методичний супровід навчально-виробничого процесу в ПТНЗ 
 

У 2015 році методистами НМЦ ПТО проведено комплексне вивчення 
організації навчально-виробничої, навчально-виховної та методичної 
діяльності, здійснено моніторинг, проведено аналіз, надана адресна 
методична допомога 18 ПТНЗ області: Одеському навчальному центру № 14, 
Іванівській філії ДНЗ "Цебриківський професійний аграрний ліцей", 
Чорноморському навчальному центру № 14, Суворовському професійному 
аграрному ліцею, Ісаєвському професійному аграрному ліцею, 
Ананьївському професійному аграрному ліцею, Одеському професійному 
ліцею морського транспорту, Одеському професійному ліцею будівництва та 
архітектури, Одеському професійному ліцею технологій та дизайну 
Південноукраїнського національного педуніверситету, Південному 
навчальному центру № 51, Кілійському професійному ліцею, Котовському 
професійному ліцею, Старокозацькому професійному аграрному ліцею, 
Одеському центру професійно-технічної освіти, Одеському професійному 
ліцею сфери послуг Південноукраїнського національного педуніверситету, 
Іллічівському професійному судноремонтному ліцею, Березівському 
професійному аграрному ліцею, Теплодарському професійному ліцею. За 
результатами моніторингів та спостережень складались довідки, в яких 
відображались характерні помилки при плануванні і організації методичної 
та навчально-виробничої роботи, надавались рекомендації з поліпшення 
навчально-методичної роботи в ПТНЗ. 

У період між засіданнями обласних методичних секцій організовано 
роботу щодо надання допомоги педпрацівникам ПТНЗ області з методики 
проведення уроків теоретичного та виробничого навчання, лабораторно-
практичних занять, написання дипломних робіт, впровадження у навчально-
виробничий процес новітніх виробничих та педагогічних технологій тощо.  

8 ПТНЗ, які проходили державну атестацію, надано методичну 
допомогу з підготовки необхідної документації та розробці комплексних 
кваліфікаційних завдань з 39 професій.  

Методисти Центру у складі комісій брали участь у проведенні 
атестаційних експертиз ДНЗ: Одеський професійний ліцей морського 
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транспорту, Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури, 
Одеський центр професійно-технічної освіти, Одеський професійний ліцей 
технологій та дизайну ПНПУ, Одеський професійний ліцей сфери послуг 
ПНПУ, Старокозацький ПАЛ, Одеський центр професійно-технічної освіти 
Державної служби зайнятості.  

Методичний супровід державних атестацій в ПТНЗ. 
З метою аналізу якості професійної підготовки учнів ПТНЗ області у 

2015 році, згідно графіків, наданих навчальними закладами, складених у 
лютому та травні 2015 року, методистами НМЦ ПТО здійснено моніторинг 
проведення, оформлення документів, при відвідуванні Державних 
кваліфікаційних (поетапних) атестацій в 9 ПТНЗ у 17 навчальних групах з 
11 професій та Державного іспиту за спеціальністю 5.05050204 
"Експлуатація і ремонт підйомно-транспортних, будівельних та дорожніх 
машин і устаткування". Під час моніторингу форм проведення ДКА 
виявлено, що 5 ПТНЗ обрали форму вихідного контролю теоретичних знань 
учнів – захист творчої роботи, а 3 навчальні заклади – державний 
кваліфікаційний екзамен, який проводили в усній або письмовій формі. 
Разом з тим, при проведенні поетапної атестації, більшість ПТНЗ проводять 
комплексні кваліфікаційні роботи. 

Після відвідування ДКА і проведення аналізу методистами НМЦ ПТО 
надано методичні рекомендації педпрацівникам та адміністрації щодо 
поліпшення методики організації й проведення ДКА, а також підготовки 
кваліфікованих робітників, які відповідають сучасним вимогам роботодавців 
та можуть досить швидко адаптуватись на ринку праці. За результатами 
моніторингу проведення ДКА керівництву навчальних закладів надано 
методичну допомогу з питань заповнення документів для проведення ДКА та 
організації навчально-виробничого процесу. 

Державна підсумкова атестація (ДПА) в поточному навчальному 
році проводилась у ПТНЗ Одеської області в терміни, визначені робочими 
навчальними планами з кожної професії, та відповідно до нормативно-
правових документів. ДПА для учнів ПТНЗ проводиться з трьох 
загальноосвітніх предметів у письмовій формі: 

- українська мова (переказ, обов'язково);  
- математика (інтегрований з алгебри й початків аналізу та геометрії); 
- предмет за вибором (в основному фізика, або хімія та біологія). 

 Працівниками НМЦ ПТО надано методичну допомогу щодо підготовки 
завдань для проведення ДПА з української мови та математики. 
 Для ознайомлення та аналізу проведення ДПА методистами кабінету 
загальноосвітньої підготовки був вибірково відвіданий 21 навчальний заклад.  
 Керівниками навчальних закладів забезпечені належні умови для 
проведення ДПА, складені відповідні накази, створені атестаційні комісії, 
підготовлені пакети з необхідними матеріалами для проведення ДПА. 
Викладачами здебільшого дотримана структура проведення ДПА. 
Ознайомлення із журналами обліку теоретичного навчання учнів показало, 
що програми з предметів виконані в повному обсязі. 

Для ознайомлення з рівнем навчальних досягнень учнів з ДПА 
протягом навчального року працівники кабінету загальноосвітньої 
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підготовки проводили моніторинг. Результати проведеного моніторингу ДПА 
з предметів загальноосвітньої підготовки обговорені на засіданнях обласних 
методичних секцій. 

 
Діаграма 6. Результати ДПА в ПТНЗ (середній бал по предметам) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Діаграма 7. Результати ДПА в ПТНЗ за 2015 рік 
 

Аналіз результатів державної підсумкової атестації показав, що учні 
мають знання, в основному, на середньому та достатньому рівнях, що 
відповідає їх навчальним досягненням за рік. 

Аналіз якості підготовки учнів ПТНЗ Одеської області. З метою 
аналізу якості знань учнів в 29 ПТНЗ відвідано 51 урок теоретичного та 33 
уроки виробничого навчання з 22 професій. При відвідуванні уроків 
надавалась консультативна допомога щодо розробки навчально-плануючої 
документації, написанні методичних розробок, індивідуальної роботи з 
обдарованими учнями.  

Методисти кабінету загальноосвітньої підготовки НМЦ ПТО протягом 
кожного навчального року комплексно та тематично здійснюють вивчення 
стану навчального процесу. З цією метою у 2015 році відвідано 52 уроки 
теоретичного навчання, проаналізовано рівень навчальних досягнень учнів як 
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за підсумками відвіданих уроків, так і за результатами семестрових 
оцінювань та державних підсумкових атестацій. 

 

 
Діаграма 8. Рівень навчальних досягнень учнів з предметів природничо-

математичної підготовки у 2014-2015 навчальному році 
 

 
Діаграма 9. Рівень навчальних досягнень учнів з предметів суспільно-

гуманітарної підготовки  у 2014-2015 навчальному році 
 

 
Діаграма 10. Рівень навчальних досягнень учнів з предметів "Захист 

Вітчизни" та "Фізична культура"  у 2014-2015 навчальному році 
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Покращенню результативності вивчення предметів загальноосвітньої 
підготовки в другому семестрі сприяли:  

- впровадження в систему роботи елементів інноваційних технологій 
організації навчально-виховного процесу, які базуються на засадах 
особистісно-орієнтованого навчання, диференціації та індивідуалізації, 
використання ІКТ; 

- ретельніша підготовка до уроку, прогнозування всіх його етапів, 
продумане раціональне використання часу на уроці, дотримання 
дидактичних принципів навчання; 

- урізноманітнення форм контролю за освоєнням вивченого починаючи 
із перевірки домашнього завдання; 

- проведення поглибленого повторення незасвоєних учнями розділів 
програми; 

- проведення корекційних робіт з учнями, роботи над помилками; 
- проведення додаткових занять з учнями, які не встигають; 
- вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду 

викладачів щодо зацікавлення учнів до вивчення предмету. 
 

2.2. Методичний супровід виховної роботи в ПТНЗ 
 

Основою виховного аспекту навчально-виробничого процесу є 
задоволення природного бажання підлітків самим вирішувати, яким має бути 
зміст їхнього життя, формування усвідомлення щодо їх персональної 
відповідальності за все: за навчальний заклад, товаришів; надання їм 
реальних, а не формальних прав у вирішенні училищних справ, участь у 
педрадах, плануванні роботи, визначенні системи заохочень і стягнень, 
вирішенні конфліктів. 

У 39 ПТНЗ області створено організації учнівського самоврядування. 
Основною метою яких є організація дозвілля та громадського життя, захист 
прав та інтересів учнівської молоді. Діяльність органів учнівського 
самоврядування здійснюється відповідно до Законів України "Про освіту", 
"Про професійно-технічну освіту", Конвенції про права дитини, угод між 
адміністрацією навчального закладу та Радою учнівського самоврядування. У 
всіх навчальних закладах розроблено структуру, положення про діяльність 
ради, визначені мета та завдання її роботи. Очолює Раду учнівського 
самоврядування навчального закладу Президент, який входить до складу 
обласної Ради. 

З метою надання методичної допомоги щодо функціонування учнівських 
організацій у закладах професійно-технічної освіти для лідерів та 
координаторів даного напрямку роботи НМЦ ПТО упродовж року 
організовано та проведено ряд заходів та підготовлено методичні 
рекомендації з планування роботи  щодо нормативно-правового забезпечення 
учнівських організацій та створено відкриту групу "Учнівське 
самоврядування ПТНЗ Одеської області" у соціальній мережі "Вконтакті". 

У закладах професійно-технічної освіти державної форми власності ІІ-
ІІІ атестаційного рівня із загального учнівського контингенту 22,1% 
складають учні соціально незахищених категорій: 1284 – діти-сироти, діти, 
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позбавлені батьківського піклування та особи з їх числа; 2478 – діти із 
малозабезпечених та багатодітних сімей; 130 – з фізичними та розумовими 
вадами.  

Діаграма 11. Учнівський контингент закладів ПТО Одеської області 
за соціальним складом 

 
НМЦ ПТО здійснює супровід питань соціального захисту учнівської 

молоді, насамперед учнів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, щодо дотримання діючого законодавства про їх 
стипендіальне забезпечення, пільги та гарантії під час навчання та 
працевлаштування, харчування, оздоровлення, збереження прав на житло та 
майно, продовження навчання у вищих навчальних закладах. Абітурієнти 
зазначеної вище категорії мають переважне право на зарахування до ПТНЗ.  

Спільна робота НМЦ ПТО та ПТНЗ спрямована на забезпечення 
соціального захисту осіб з обмеженими фізичними та розумовими 
можливостями, їх професійної реабілітації, зайнятості, адаптації до 
суспільного життя. 

У 2015 році 130 учнів з обмеженими фізичними та розумовими 
можливостями навчались у ПТНЗ області за такими професіями: швачка, 
кравець, закрійник, кухар, столяр, слюсар з ремонту автомобілів, 
конторський службовець, штукатур, маляр, лицювальник-плиточник, 
монтажник санітарно-технічних систем та устаткування тощо.   

Від загальної кількості учнів діти з інвалідністю становлять 34% – мають 
порушення слуху і навчаються у ДНЗ "Одеський центр професійно-технічної 
освіти" та Одеському професійному ліцеї технології та дизайну 
Південноукраїнського національного педагогічного університету 
ім.К.Д.Ушинського. Ці заклади надають професійну освіту дітям з 
особливими потребами, як в інклюзивних, так і в спеціальних групах. Для 
ефективної роботи з учнями зазначеної категорії передбачено посаду 
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сурдоперекладача. З метою якісного викладання та засвоєння теоретичного 
та практичного матеріалу учнів забезпечено опорними конспектами за 
кожною темою, вільним доступом до інтернет-мережі. 

З метою удосконалення доступності освітнього простору, методів та 
форм з використанням ефективних технологій, інноваційних методик 
навчання дітей з порушеннями слуху за підтримки Інституту спеціальної 
педагогіки Національної академії педагогічних наук України, НМЦ ПТО для 
викладачів та майстрів виробничого навчання Одеського центру професійно-
технічної освіти проведено науково-методичний семінар "Сучасні технології 
професійного навчання дітей з порушеннями слуху".  

У сучасних умовах українського суспільства правова освіта є одним з 
найважливіших чинників розвитку особистості, становлення громадянського 
суспільства і демократичної правової держави, умовою формування 
правосвідомості громадянина. Вона спрямована на отримання знань навичок, 
ставлень і ціннісних орієнтацій, необхідних людині для ефективного 
соціального функціонування, реалізації її життєвих цілей і завдань. НМЦ 
ПТО постійно здійснюється методичний супровід стану правового 
інформування, превентивного виховання учнівської молоді. Зазначені 
питання  упродовж звітного періоду розглядалися на засіданнях обласних 
методичних секцій та семінарах тощо.  

У закладах ПТО області щорічно організовуються та проводяться тижні 
правової освіти: з 05 по 09 жовтня 2015 року у закладах ПТО проведено 
"Тиждень правових знань" до Дня юриста, з 07 по 11 грудня 2015року – 
Всеукраїнський тиждень права (до Дня проголошення Загальної декларації 
прав людини). Проведені заходи були спрямовані на підвищення рівня 
правової культури, поширення знань про права та свободи людини і 
громадянина, та набуття навичок у їх застосуванні. 

З метою підвищення рівня правосвідомості, правової культури серед 
учнівської молоді, сприяння захисту дітей від усіх форм фізичного і 
психологічного насильства, виховання у молоді поваги до закону, прав і 
свобод людини і громадянина в рамках правового тижня спільно з 
представниками територіальних управлінь юстиції, кримінальної міліції, 
служби у справах дітей, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
проведено ряд заходів. У бібліотеках освітніх установ оформлено стенди, 
куточки, стіннівки на правову тематику, виставки, огляди юридичної 
літератури, рефератів, малюнків на теми "На сторожі закону і захисту 
людини", "Всеукраїнський тиждень права. Роз’яснення. Консультації. 
Інформація", "Закон – основа правової держави", "Права людини", "Ваші 
права – ваші обов’язки"  тощо. 

З метою найбільшої зацікавленості учнів велика увага приділяється 
проведенню різного роду тематичних правовиховних бесід, диспутів, лекцій 
із залученням до їх проведення  представників правоохоронних органів, 
органів виконавчої влади, соціальних служб, громадських організацій тощо. 
Такі зустрічі пройшли в усіх ПТНЗ, на теми: "Захисти свої права", 
"Конвенція ООН про права дитини", "Ми і закон, закон і кара", "Основні 
проблеми та види насильства в сім’ї, заходи щодо їх попередження", "Я 
громадянин правової держави", "Для чого існують закони", "Підліток і 
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закон", "Відповідальність неповнолітніх перед законом", "Права та 
обов’язки дітей" та інші.  

У рамках тижнів серед учнівської молоді проведено засідання 
"круглого столу" "Міжнародні стандарти захисту прав людини", "Корупція 
як негативне явище сучасного суспільства", "Гарантії молодому працівнику, 
що направляється на роботу у сільську місцевість", "Міжнародний День 
захисту прав людини". 

10 грудня 2015 року в усіх закладах ПТО спільно з підвідомчими 
управліннями юстиції Одеської області проведено Всеукраїнські уроки 
"Права людини". 

Пріоритетним напрямом у виховних системах закладів ПТО 
залишається робота з профілактики правопорушень, здійснення 
просвітницької діяльності, спрямованої на формування правових знань, 
негативного ставлення до протиправних дій. З метою профілактики 
правопорушень, насильства, організації просвітницької роботи серед 
учнівської молоді, формування негативного ставлення до протиправних дій в 
усіх ПТНЗ області діють ради профілактики правопорушень. 
Використовуються інтерактивні педагогічні технології, зокрема ділові та 
рольові ігри, дискусії, моделювання життєвих ситуацій як під час навчально-
виховного процесу, так і в позаурочній діяльності. 

Проводиться цілеспрямована робота щодо здійснення педагогічної 
просвіти батьків, активне залучення їх до виховної роботи в рамках 
навчального закладу. З метою пропагування сімейних цінностей, запобігання 
дитячої бездоглядності, правопорушень, насильства, соціального сирітства, 
підвищення правової культури батьків діє проект "Школа відповідального 
батьківства", проводяться засідання батьківських комітетів.  

 Важливе значення для вирішення завдань щодо зменшення насильства, 
злочинності та інших протиправних дій серед учнівської молоді є 
забезпечення ПТНЗ практичними психологами та соціальними педагогами.  

Враховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні після Революції 
гідності, обставини, пов’язані з російською агресією, усе більшої 
актуальності набуває виховання в молодого покоління почуття патріотизму, 
відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної 
громадянської позиції тощо. 

Важливо, щоб кожен навчальний заклад став для учня осередком 
становлення громадянина-патріота України, готового брати на себе 
відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як суверенну, 
незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її 
національну безпеку, сприяти єдності української політичної нації та 
встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві. 

НМЦ ПТО розроблені методичні рекомендації щодо впровадження 
заходів, спрямованих на розкриття мети, положень і завдань "Концепції 
національно-патріотичного виховання дітей і молоді", прийнятої на засіданні 
Колегії Міністерства освіти і науки України 26 березня 2015 р. Рекомендації 
зорієнтовано на традиції української державності, національно-визвольної 
боротьби українського народу, громадянську свідомість, здатність критично і 
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незалежно мислити, бути активним у відстоюванні своєї позиції та готовим 
до захисту незалежності й територіальної цілісності української держави. 

Структура Заходів окреслює напрями і шляхи розвитку національно-
патріотичного виховання в освітньому просторі України. Вони розташовані 
за показниками важливості і значущості – від загальнодержавного рівня до 
структурних складових освітньої системи та їх науково-методичного 
забезпечення. 

Зазначені методичні рекомендації схвалено на засіданні обласної 
методичної секції заступників директорів з навчально-виховної роботи 
професійно-технічних навчальних закладів області. 

Методистами НМЦ ПТО постійно надається методична допомога 
новопризначеним заступникам директорів з навчально-виховної роботи щодо 
організації навчально-виховної роботи, ведення документації, планування 
своєї роботи тощо.  
 НМЦ ПТО налагоджено співпрацю з: 

• Відділом кримінальної міліції у справах дітей ГУ МВС України в 

Одеській області, а саме: консультації щодо профілактичної роботи з 
учнями, які перебувають 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 навчально-виховної роботи 
ПТНЗ;  
• Службою у справах дітей Одеської облдержадміністрації: 

систематичне надання консультацій Службою з питань нормативного 
забезпечення соціального правового захисту дітей – сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування; виступ на засіданні обласної 
методичної секції заступників директорів з навчально-виховної роботи; 
• Головним управлінням юстиції в Одеській області: виступ на засіданні 

обласної методичної секції заступників директорів з навчально-виховної 
роботи; розробка плану спільних заходів з правової освіти серед учнівської 
молоді тощо. 
 

2.3. 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: 

- сучасні вимоги роботодавців до випускника ПТНЗ;  
- шляхи розвитку взаємовідносин між роботодавцем та ПТНЗ у 

сучасних ринкових умовах;  
- методичний супровід навчального процесу, як складова забезпечення 

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

- інноватика у сучасній освіті; 
- методичні рекомендації до алгоритму підготовки та проведення ДКА 

в ПТНЗ; 
 - порядок підготовки та проведення ДКА; методика проведення 

перевірних робіт з виробничого навчання;  
- основні принципи складання ККЗ;  
- шляхи підвищення професійної компетенції майстра виробничого 

навчання; 
- оновлення змісту ДСПТО; 
- питання щодо складання робочих начальних планів;  
- стан матеріально-технічної бази, комплексно-методичного забезпечення 

підготовки кваліфікованих робітників, відповідність вимогам ДСПТО. 
У І півріччі 2015 року поряд з традиційними семінарами та засіданнями 

обласних методичних секцій НМЦ ПТО запроваджено проведення Єдиної 
методичної години – вебінарів для методистів ПТНЗ. На вебінарах 
розглядались актуальні питання методичної роботи в ПТНЗ, впроваджувався 
в режимі онлайн передовий педагогічний та методичний досвід, працівники 
НМЦ ПТО оперативно відповідали на запитання педпрацівників ПТНЗ.  

З метою координації методичної роботи навчальних закладів НМЦ 
ПТО проводить аналіз її на традиційних червневих співбесідах. У червні 
2015 року проведено співбесіди методистами та особами, які відповідають за 
методичну роботу, (за допомогою скайп-зв'язку та підчас зустрічей в Центрі) 
щодо організації методичної роботи в ПТНЗ. Процедура червневих співбесід 
передбачає співбесіду куратора-методиста НМЦ ПТО з представниками 
навчальних закладів щодо основних питань організації навчально-виховного 
процесу в ПТНЗ, а також вивчення документації, що стосується планування 
методичної роботи та інших аспектів навчально-виробничої та навчально-
виховної діяльності ПТНЗ. Цього року проведено опитування колективів 
навчальних закладів з формулювання питань та визначення актуальних 
проблем для адресної методичної допомоги ПТНЗ від НМЦ ПТО. Отримана 
інформація дозволила більш ефективно спрямувати планування роботи 
Центру. 

 
ІІІ. РОЗРОБКА ТА АПРОБАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 
 

У 2015 році продовжено роботу щодо впровадження державних 
стандартів ПТО. У І півріччі 2015 року в навчально-виробничий процес 
ПТНЗ впроваджено Державні стандарти професійно-технічної освіти з 
професій: бармен, бортпровідник судновий, електрик судновий, матрос, 
моторист (машиніст), єгер, електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування, конторський (офісний) службовець (бухгалтерія), 
контролер зварювальних робіт, контролер-касир, лісник, машиніст 
холодильних установок, монтажник гіпсокартонних конструкцій, машиніст 
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холодильних установок, пекар, продавець продовольчих товарів, продавець 
непродовольчих товарів, провідник пасажирського вагона, реставратор 
декоративно-художніх фарбувань, радіомеханік з обслуговування та ремонту 
радіотелевізійної апаратури, слюсар - інструментальник, слюсар-ремонтник, 
слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, слюсар з 
ремонту автомобілів, токар, трубопровідник судновий, штукатур. 

У ІІ півріччі 2015 року в навчально-виробничий процес ПТНЗ 
впроваджуються ДСПТО  з професій: коваль ручного кування, лицювальник-
плиточник, лаборант хiмiчного аналiзу, машинiст екскаватора 
одноковшового, овочiвник, оператор поштового зв`язку, покоївка, робітник з 
комплексного обслуговування й ремонту будинків, слюсар-
електромонтажник, стропальник, монтажник санітарно-технічних систем i 
устаткування. 

Творчими групами, до складу яких увійшли педпрацівники ПТНЗ, 
роботодавці, науковці та методисти НМЦ ПТО розроблено 3 проекти 
ДСПТО, до 3 проектів ДСПТО надані пропозиції. 

Розроблено проекти ДСПТО з професій: ДСПТО 7214  "Монтажник з 
монтажу сталевих та залiзобетонних конструкцій" та ДСПТО                    
7133 "Реставратор декоративних штукатурок i ліпних виробів". Внесені 
пропозиції щодо оновлення ДСПТО з професій "Робітник з комплексного 
обслуговування й ремонту будинків", "Лицювальник-плиточник", "Лаборант 
хімічного аналізу". 

Відповідно до програми спільної діяльності МОН України  та Інституту 
професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук 
України у співпраці з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти  
розроблено проект ДСПТО на основі компетентнісного підходу з професії 
"Монтажник будівельний" педпрацівниками Білгород-Дністровського 
професійного аграрного ліцею.  

 
IV. УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ ТА ПРОЕКТАХ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТА 

МІЖНАРОДНОГО РІВНІВ  
 
Протягом 2015 року НМЦ ПТО та ПТНЗ Одеської області брали участь 

у заходах та проектах Всеукраїнського та міжнародного рівнів, організованих 
МОН України, державними навчальними установами, приватними 
установами. Серед найбільш  помітних заходів, які відбулися протягом 2015 
року, слід відзначити: 

27-28 лютого 2015 року на базі Міжнародного гуманітарного 
університету проведено міжнародну науково-методичну конференцію 
"Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток". У 
конференції взяли участь викладачі та учні Одеського професійного ліцею 
технологій та дизайну Південноукраїнського національного педагогічного 
університету  ім. К.Д.Ушинського. 

12-14 березня 2015 року педагогічний колектив Березівського вищого 
професійного училища ОНПУ взяв участь у Шостій Міжнародній виставці 
"Сучасні заклади освіти - 2015",  у роботі семінару "Інноваційна діяльність, 
як головна умова розвитку сучасного професійно-технічного закладу". 
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Колектив училища нагороджено Золотою медаллю виставки та Дипломом  за 
творчу працю з підвищення якості національної освіти.  

16 березня 2015 року на базі Інституту післядипломної освіти 
інженерно-педагогічних працівників проведено VІ Всеукраїнську науково-
практичну Інтернет-конференцію на тему "Інноваційна професійно-технічна 
освіта: пошуки шляхів оновлення". У конференції взяли участь викладачі та 
учні Одеського професійного ліцею технологій та дизайну 
Південноукраїнського національного педагогічного університету                            
ім. К.Д.Ушинського. 

22 квітня 2015 року на базі Південноукраїнського національного 
педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського проведено Всеукраїнську 
міжвузівську науково-практичну конференцію "Студентські соціальні 
ініціативи: реалії та перспективи". У конференції взяли участь викладачі та 
учні Одеського професійного ліцею технологій та дизайну 
Південноукраїнського національного педагогічного університету                         
ім. К.Д.Ушинського. 

21-23 квітня 2015 року учні Ізмаїльського вищого професійного 
училища Київської державної академії водного транспорту ім. гетьмана 
Петра Конашевича-Сагайдачного взяли участь у Всеукраїнській науково-
практичній конференції (м. Львів) серед учнів вищих професійних училищ 
членів Асоціації "Український національний центр навчально-тренувальних 
фірм "Централь" "Інноваційний підхід та перспективи розвитку діяльності 
суб’єктів підприємництва в регіонах". 

21-23 травня 2015 року учні Ізмаїльського вищого професійного 
училища Київської державної академії водного транспорту ім. гетьмана 
Петра Конашевича-Сагайдачного взяли участь у семінарі з обміну досвідом в 
рамках реалізації українсько-канадського проекту "Навички для 
працевлаштування в Україні"  ( м.Яремче, Івано-Франківська область). 

21 травня 2015 року учні Ізмаїльського вищого професійного училища 
Київської державної академії водного транспорту ім. гетьмана Петра 
Конашевича-Сагайдачного взяли участь у VII міжнародній науково-
практичній конференція на базі ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" 
"Професійне навчання персоналу – європейський вибір". 

У травні 2015 року підведені підсумки всеукраїнського конкурсу 
"Профтехосвіта на зламі століть", проведеного редакцією журналу 
"Профтехосвіта" видавництва "Шкільний світ". Друге місце у номінації 
"Історія та традиції профтехосвіти" та перше місце у номінації "Професія, 
яку ти обрав" посіли учні Ізмаїльського вищого професійного училища 
Київської державної академії водного транспорту ім. гетьмана Петра 
Конашевича-Сагайдачного. 

08-12 червня 2015 року викладачі Білгород-Дністровського 
професійного будівельного ліцею взяли участь у нараді представників ПТНЗ, 
на базі яких діють центри компанії "ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА)". 

21 - 27 червня 2015 року на базі Березівського вищого професійного 
училища ОНПУ екс-президентом Спілки кухарів Австрії, викладачем 
Віденського гастрономічного коледжу п. Гаральда Фаргеля (Австрія,                    
м. Відень) проведено семінар та майстер-клас на тему: "Особливості еко-
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кухні з використанням продуктів від місцевого товаровиробника". 35 
учасників семінару отримали австрійсько-українські дипломи-сертифікати. 

20-22 жовтня 2015 року Представники НМЦ ПТО та професійно-
технічних навчальних закладів області взяли участь у роботі Сьомого 
міжнародного форуму "Інноватика в сучасній освіті" та Другої міжнародної 
виставки закордонних навчальних закладів "World Edu". Виставку 
організована Компанією "Виставковий Світ" за підтримки та участі 
Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних 
наук України. Виставка представила широкий спектр інноваційних 
досягнень, досвід оновлення змісту національної освіти та інтеграції до 
міжнародного інформаційного освітнього середовища, досвід упровадження 
освітніх, виховних і виробничих новацій в діяльність навчальних закладів 
профтехосвіти, роль соціального партнерства в осучасненні професійно-
технічної освіти, використання електронних освітніх ресурсів у 
дистанційному навчанні.  

Інноваційну модель розвитку професійно-технічного навчального 
закладу області презентовано Березівським вищим професійним училищем 
Одеського національного політехнічного університету. 

 

  
 

 28 - 30 жовтня 2015 року представники Одеського навчального центру 
№ 14  взяли участь у всеукраїнській науково-практичній конференції "Роль 
освіти дорослих у процесі ресоціалізації засуджених" (м. Львів).  

У 2015 році було проведено ІІ етапи Всеукраїнських конкурсів 
фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з 4 професій: "Перукар" 
(переможець А.В.Черній, "Одеський професійний ліцей сфери послуг 
Південноукраїнського національного педагогічного університету                 
ім. К.Д.Ушинського), "Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та 
устаткування" (переможець О.С.Рошка, Лиманський професійний аграрний 
ліцей), Водій автотранспортних засобів категорії "С" (переможець             
П.В. Мельниченко, Котовський професійний ліцей), Штукатур (переможець 
Я.Ф. Бурля, Одеський центр професійно-технічної освіти). 
 В обласному етапі V Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді імені Т.Г.Шевченка взяли участь учні з 
20 ПТНЗ Одеської області. Переможцями стали: І місце – Х.В. Качмар, 
учениця Одеського професійного ліцею сфери послуг Південноукраїнського 
національного університету імені К.Д.Ушинського; ІІ місце – К.Г. Щербина, 
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учениця ДНЗ "Старокозацький професійний аграрний ліцей"; ІІІ місце –   
Є.О. Чумаченько, учень ДНЗ "Іллічівський професійний судноремонтний 
ліцей".  
 В обласному етапі ХV Міжнародного конкурсу з української мови  
імені Петра Яцика взяли участь учні з 21 ПТНЗ області. Переможцями 
стали: І місце – Г.Т. Абусерідзе, учениця ДНЗ "Одеський центр професійно-
технічної освіти"; ІІ місце – Є.О. Денисенко, учениця ДНЗ "Одеське 
професійне училище залізничного транспорту та будівництва"; ІІІ місце – 
К.Г. Щербина, учениця ДНЗ "Старокозацький професійний аграрний ліцей". 
          У фінальному етапі ХV 
Міжнародного конкурсу з української 
мови імені Петра Яцика учениця           
ДНЗ "Одеський центр професійно-
технічної освіти" Абусерідзе Ганна посіла 
III місце серед представників ПТНЗ 
України. 26 травня 2015 року у 
Національному академічному 
драматичному театрі імені Івана Франка у 
місті Києві відбулося урочисте закриття 
ювілейного XV Міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра Яцика, на 
якому Ганна Абусерідзе була нагороджена 
Дипломом переможця, добіркою чудових 
книг та відзначена грошовою премією 
меценатів конкурсу.  
 З метою розповсюдження досвіду участі представників ПТНЗ у 
всеукраїнських, міжнародних конкурсах на засіданнях обласних методичних 
секцій обговорені результати участі учнів ДНЗ "Одеське вище професійне 
училище торгівлі та технологій харчування" у Всеукраїнській українознавчій 
грі "Соняшник", Міжнародній природознавчій грі "Геліантус", 
Всеукраїнській грі з англійської мови "Pazzle", Всеукраїнському конкурсі з 
англійської мови "Грінвіч". 
 З метою вшанування пам’яті про події 70-річної давнини, 19 травня 
2015 року, на базі НМЦ ПТО  відбулась виставка творчих робіт на тему 
"Земляки-герої Другої світової війни". Були представлені творчі роботи 
викладачів та учнів Іллічівського морського коледжу Одеського 
національного морського університету, ДНЗ "Одеський професійний ліцей 
будівництва та архітектури", ДНЗ "Лиманський професійний аграрний 
ліцей". Для написання кожної з цих робіт була вивчена та використана 
значна кількість історичних документів, архівних даних, свідоцтв ветеранів 
та учасників Другої світової війни. Представлені роботи рекомендовано 
використовувати на уроках історії, позакласних заходах, у краєзнавчій роботі 
з історії Одещини. 
 НМЦ ПТО проведено обласний огляд кабінетів предмету "Захист 
Вітчизни". На огляд подавались матеріали, що свідчать про досвід 
забезпечення якісних умов для організації навчально-виховного процесу з 
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предмету "Захист Вітчизни", удосконалення стану матеріально-технічної та 
навчально-методичної бази кабінету, підготовки молоді до захисту життя і 
здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у 
надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу, підготовки молоді до 
служби у Збройних Силах України, виконання військового обов’язку в запасі 
згідно з Положенням про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних 
закладів.  

 
V. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА РІЗНОГО РІВНЯ  

 

5.1. Організаційно-методичний супровід управління інноваційною 
діяльністю 

 

Питання інноватики у професійно-технічній освіті розглядались на 
засіданнях обласних методичних секцій, семінарах, вебінарах, тренінгах  
тощо. Зокрема: 
- використання сучасних методів та технологій навчання – обов’язкова 
складова для досягнення вищих результатів освітньої та професійної 
діяльності педагога; 
- презентація досвіду роботи Центру профорієнтації та 
працевлаштування Одеського професійного ліцею технологій та дизайну 
Південноукраїнського національного педагогічного університету імені          
К. Д. Ушинського"  щодо співпраці з роботодавцями; 
- використання проектних технологій у процесі підготовки майбутніх 
фахівців швейної галузі; 
- використання інформаційних технологій (хмарні технології, 
електронна бібліотека тощо) у навчально-виробничому  процесі; 
- застосування досягнень науки і техніки, впровадження сучасних 
технологічних процесів у навчальний процес підготовки кваліфікованого 
робітника швейного напряму; 
- робота над проектом створення Ради стейкхолдерів професійної освіти 
в Одеській області. Концепція розвитку взаємовідносин бізнесу та освіти; 
- досвід використання власного сайту з метою отримання учнями ПТНЗ 
навчальної інформації з предметів професії "Оператор комп’ютерного 
набору".  

 

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

координація інноваційної діяльності 
 

Працівниками НМЦ ПТО проведено роботу з вивчення та впровадження 
у навчальний процес передового педагогічного досвіду працівників ПТНЗ, 
надано методичну допомогу педагогічним працівникам ПТНЗ області при 
створенні наступних методичних матеріалів:  

- "Використання тестових технологій при контролі якості знань учнів з 
предметів креслярського напряму" (Боброва Т.Б. - викладач ДНЗ "Одеський 
центр професійно-технічної освіти"); 
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- методична розробка уроку з професії "Електрогазозварник". Тема 
уроку "Зварні з'єднання і шви. Виконання стикового з'єднання без 
оброблення кромок" (Шестопалов О.І. – майстер в/н Іллічівського морського 
коледжу Одеського національного морського університету); 

- цикл уроків (12 академічних годин)  виробничого навчання з теми 
програми "Електромонтажні роботи" професії "Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування" (Почтаренко П.П. – майстер 
виробничого навчання  ДНЗ "Одеський центр професійно-технічної освіти"); 

- методична розробка уроку з предмету "Спецтехнологія" професії  
"Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування". Тема 
уроку "Виробництво, перетворення, розподіл і споживання електричної 
енергії" (Жильцова Н.І. – викладач ДНЗ "Одеське професійно-технічне 
училище машинобудування"); 

- методична розробка уроку з предмету "Технічне креслення". Тема 
уроку "Графічна робота. Побудова третього виду деталі за двома заданими" 
(Вонітова І.І. – викладач ДНЗ "Одеське професійно-технічне училище 
машинобудування"); 

- методична розробка уроку теоретичного навчання з предмету 
"Технічне креслення" на тему "Прямокутне проеціювання. Комплексне 
креслення предмету" (Міщенко О.В. – викладач ДНЗ "Ізмаїльський центр 
професійно-технічної освіти").   

Надано методичну допомогу педпрацівникам ПТНЗ області у 
підготовці методичних розробок. Зокрема: 

"Види, форми, методи контролю та оцінки підготовленості учнів на 
уроках виробничого навчання", "Пошуково-творча діяльність учнів на уроках 
виробничого навчання" (Відокремлений структурний підрозділ Училище №2 
Національного університету "Одеська юридична академія");  

"Урок виробничого навчання: Порядок складання бухгалтерської 
звітності" (Одеський професійний ліцей технологій та дизайну 
Південноукраїнського національного педагогічного університету                   
ім. К.Д. Ушинського");  

"Сучасний урок виробничого навчання у ПТНЗ. Технологія розробки 
екскурсії" (ДНЗ "Одеське вище професійне училище морського туристичного 
сервісу");  

"Урок теоретичного навчання: Облік нарахування заробітної плати" з 
професії "Офісний службовець (бухгалтерія)" (ДНЗ "Арцизький професійний 
аграрний ліцей");  

"Урок виробничого навчання: Тема програми - Виготовлення виробів 
платтяно-блузочного асортименту. Обробка окремих деталей та вузлів; тема 
уроку – Обробка фігурних кокеток"; (Одеський професійний ліцей 
технологій та дизайну Південноукраїнського національного педагогічного 
університету імені К. Д. Ушинського); 

"Робочі зошити для закріплення навчальних досягнень і практичних 
навичок учнів з професії "Кравець", "Робочі зошити з лабораторно-
практичних робіт з предмета "Комп’ютерні системи та мережі", професія 
"Оператор комп’ютерного набору" (Одеський професійний ліцей технологій 
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та дизайну Південноукраїнського національного педагогічного університету                   
ім. К.Д. Ушинського"). 

НМЦ ПТО проведений аналіз методичних розробок педпрацівників 
ПТНЗ. Проаналізовано 113 методичних розробок та рекомендацій, виконаних 
педпрацівниками ПТНЗ з предметів загальноосвітньої, професійно-
теоретичної та професійно-практичної підготовок. Кращі методичні 
матеріали опубліковані  на сайті НМЦ ПТО у розділі "Перспективний 
педагогічний досвід", та Віснику НМЦ ПТО.  

 

5.3. Координація дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського 
та регіонального рівнів 

 

НМЦ ПТО здійснює методичний супровід та координацію інноваційної 
діяльності експериментальних навчальних закладів та установ професійно-
технічної освіти:  

• ДНЗ "Одеське вище професійне училище морського 
туристичного сервісу". Тема "Розробка, апробація та впровадження 
державних стандартів професійно-технічної освіти на основі компетенцій для 
підготовки фахівців сфери послуг з напряму "Туризм";  

• Березівське вище професійне училище Одеського національного 
політехнічного університету. Тема "Система підготовки кваліфікованих 
робітників сфери послуг в умовах евроінтеграційних процесів";  

• Згідно наказу МОН України від 09.04.2015 року № 424 ДНЗ 
"Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування" 
надано статус експериментального ПТНЗ Всеукраїнського рівня, на базі 
якого забезпечено проведення дослідно-експериментальної роботи на тему 
"Створення  інформаційно-освітнього середовища для професійно-технічних 
навчальних закладів торгівлі та технологій харчування".  4-5 вересня 2015 
року в Одеському ВПУ торгівлі та технологій харчування відбувся семінар-
практикум на тему "Створення інформаційно-освітнього середовища в 
ПТНЗ", який проводили провідні науковці Інституту професійно-технічної 
освіти НАПН України.  

 
VІ РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ 

 

6.1. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ 
 

Якісно підготувати кваліфікованого робітника може педагогічний 
працівник, який має високу робітничу кваліфікацію, обізнаний з новітніми 
виробничими та педагогічними технологіями і вміло використовує їх у 
навчально-виробничому процесі. 

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

закладів ПТО.  
У 2015 році здійснено щорічний моніторинг кількісного та якісного 

складу педагогічних працівників професійно-технічної освіти. Результати 
моніторингу засвідчили,  що навчально-виробничий процес у ПТНЗ області 
здійснюють 2085 педагогічних працівників. 

Директори Завідувачі філією Заступники директорів

Старші майстри Методисти Майстри виробночого навчання

Викладачі Практичні психологи Соціальні педагоги

Вихователі гуртожитків Керівники фізичного виховання Інші педагогічні працівники

 
Діаграма 13. Педагогічні кадри закладів ПТО Одеської області 
 
Керівники закладів ПТО мають повну вищу освіту, із яких 24 – 

інженерну, економічну та сільськогосподарську базову спеціальність, 15 – 
педагогічну освіту, 3 керівника, що мають базову спеціальність як інженера 
так і педагога. 

Всі викладачі загальноосвітньої підготовки мають повну вищу освіту,з 
них 96% відповідають профілю викладання. 
 З викладачів професійно-теоретичної підготовки 98 % мають повну 
вищу освіту, 88 % за фахом відповідають профілю підготовки.  

Разом з тим, лише 82% майстрів виробничого навчання мають повну або 
базову вищу освіту та стаж роботи більш 3-х років, 87 % мають робітничий 
розряд відповідно профілю підготовки, 24 % майстрів виробничого навчання 
викладають предмети загально професійної та професійно-теоретичної 
підготовок.  

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 
працівників  НМЦ ПТО сформовано банк даних педагогічних працівників, 
які потребують підвищення кваліфікації.  

За результатами проведеної роботи у 2015 році 443 педагогічних 
працівника ПТНЗ Одеської області пройшли підвищення кваліфікації.  
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Зокрема, на базі Університету менеджменту освіти Національної 
академії педагогічних наук України свою кваліфікацію підвищили 33 керівні 
педагогічні працівники.  

На базі Одеського інституту удосконалення вчителів – 103 викладачі 
загальноосвітньої підготовки.  

307 викладачів професійно-теоретичної та загально-професійної 
підготовок і майстрів виробничого навчання підвищили свою кваліфікацію 
на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, та 
Науково-методичного центру професійно-технічної освіти в  Хмельницькій 
області. 

Водночас, із загальної кількості майстрів виробничого навчання 20% 
пройшли стажування на підприємствах області. 

План проходження атестації педагогічних працівників на період 2015 
року виконано в повному обсязі.  

Разом з цим, у ході проведення ліцензійних експертиз виявлено, що 
близько 65% педагогічних працівників закладів професійно-технічної освіти               
І рівня атестації за останні 5 років не проходили підвищення кваліфікації, що 
є порушенням та не відповідає вимогам щодо якісної підготовки 
кваліфікованих робітників. 

З метою вирішення зазначеної проблеми керівникам закладів вказано на 
недолік та рекомендовано усунути порушення вимог чинного законодавства у 
сфері професійно-технічної освіти.  

 

6.2. Методичний супровід атестації педагогічних кадрів 
 

Заходи НМЦ ПТО щодо методичного супроводу атестації педагогічних 
кадрів закладів ПТО проводилися з метою орієнтування фахівців на 
організацію атестації у відповідності з сучасними вимогами та визначенням 
шляхів впровадження сучасних технологій проведення атестації. 

Упродовж атестаційного періоду 2015 року НМЦ ПТО здійснювався 
моніторинг роботи педагогічних працівників за поданими навчально-
методичними матеріалами (методичні розробки, участь у 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. 

За результатами проведеної роботи вивчено досвід з навчально-
методичної роботи 89 педагогічних працівників, які проходили атестацію у 
2014-2015 навчальному році. А саме:  

• на відповідність займаній посаді та раніше присвоєній 
кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії" – 10 осіб;  

•  на відповідність займаній посаді, раніше присвоєній  
кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії" та педагогічному 
званню "викладач – методист" - 10 осіб;  

•  на відповідність займаній посаді, раніше присвоєній  
кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії" та педагогічному 
званню "старший – викладач" - 5 осіб;  
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• на відповідність займаній посаді та раніше присвоєному 
педагогічному званню "майстер виробничого навчання ІІ категорії" - 4 особи;  

•  на відповідність займаній посаді та раніше присвоєному 
педагогічному званню "майстер виробничого навчання І категорії" - 10 осіб;  

•  на відповідність займаній посаді, присвоєння кваліфікаційної 
категорії "спеціаліст вищої категорії" - 17 осіб;  

•  на відповідність займаній посаді, присвоєння  кваліфікаційної 
категорії "спеціаліст вищої категорії" та педагогічне звання "старший 
викладач" - 1 особа;  

•  на відповідність займаній посаді, присвоєння кваліфікаційної 
категорії "спеціаліст вищої категорії" та педагогічне звання "викладач – 
методист" - 1 особа;  

•  на відповідність займаній посаді, присвоєння педагогічного 
звання "майстер виробничого навчання І категорії" - 1 особа;  

•  на відповідність займаній посаді та раніше присвоєній  
кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії", присвоєння 
педагогічного звання "викладач – методист" - 3 особи;  

•  на відповідність займаній посаді та раніше присвоєній 
кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії", присвоєння 
педагогічного звання "старший викладач" - 1 особа;  

•  на відповідність займаній посаді та раніше присвоєному  
педагогічному званню "викладач – методист" - 1 особа;  

•  на відповідність займаній посаді та раніше присвоєному 
педагогічному званню "старший викладач" - 1 особа;  

•  на відповідність займаній посаді керівних кадрів – 24 особи ( із 
них 9 директорів, 15 – заступників директорів).  

У 2015 році інженерно-педагогічні кадри ПТНЗ області мають 
наступний розподіл за кваліфікаційними категоріями: 

 
 Вища 

категорія 
І категорія ІІ категорія Спеціаліст 

Викладачі 
загальноосвітньої 
підготовки 

19 % 42,0 % 18,0 % 21 % 

Викладачі професійно- 
теоретичної підготовки 21 % 26 % 38 % 15 % 

  

Майстри 
виробничого 

навчання 

Педагогічне звання 
Без 

педзвання 
Майстер в/н  
І категорії 

Майстер в/н 
 ІІ категорії 

 

17% 23% 60% 
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6.3. Проведення консультування педпрацівників з усіх питань 
діяльності ПТНЗ 

 
Методистами НМЦ ПТО надавались консультації керівникам та 

педпрацівникам ПТНЗ з питань організації навчально-виховного процесу; 
організації і проведення методичної; кадрової; організації виховної роботи; 
ведення навчально-плануючої та навчально-методичної документації; 
інформаційно-методичного супроводу навчально-виховного процесу; 
підготовки матеріалів до виступів на засіданнях обласних методичних секцій, 
педчитань, підготовки та проведення 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 
2015 рік, у зв’язку з впровадженням нових державних стандартів, здійснено 
методичний супровід розробки понад  280  робочих навчальних планів з 201 
професії; в найскладніших випадках такі плани розроблялися самими 
консультантами;  
� надано 75 консультацій викладачам та майстрам виробничого навчання 

щодо розробки навчально-плануючої документації; з питань організації 
внутрішньо училищного контролю; 
�  протягом серпня-вересня методичним складом Центру надавались 

консультації щодо внесення оперативних змін в робочі навчальні плани та 
програми з предметів "Фізична культура, "Іноземна мова" та "Зарубіжна 
література" (згідно листа МОН України №1/9-394 від 17.08.2015 року) та 
відповідно змін у ДСПТО. Так, за цей період будо перевірено та погоджено 
172 робочі навчальні плани для 33 ПТНЗ ІІ-ІІІ атестаційного рівня;  
�  методичним складом НМЦ ПТО надавались консультації та методична 

допомога у розробці пакетів комплексних кваліфікаційних завдань (47 
пакетів завдань з 39 професій), комплексних кваліфікаційних робіт (32 
пакетів завдань для 8 ПТНЗ);  
�  надані консультації з питань організації викладання предметів 

загальноосвітньої підготовки в закладах ПТО, особливостей проведення 
державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання у 
2014-2015 роках; 
� надавались консультації керівникам, методистам закладів, щодо 

організації атестації педагогічних працівників; 
� при відвідуванні навчальних закладів методисти НМЦ ПТО 

організовували наради для педагогічних колективів з метою оперативного 
надання консультацій та методичної допомоги всім учасникам навчально-
виховного процесу в ПТНЗ. Протягом 2015 року методистами НМЦ ПТО 
проведено комплексне вивчення організації навчально-виробничої, 
навчально-виховної та методичної діяльності, здійснено моніторинг, 
проведено аналіз, надана адресна методична допомога 18 ПТНЗ області. 
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VIІ ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО 
ПРОСТОРУ, ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

7.1. Методичний супровід інформаційного забезпечення ПТНЗ  
 

Протягом 2015 року здійснювався методичний супровід роботи 
бібліотек ПТНЗ та моніторинг інформаційно-методичного забезпечення 
ПТНЗ Одеської області.  

У січні 2015 року здійснено методичний супровід розподілу навчальної 
літератури, виданої за рахунок коштів Державного бюджету. Для ПТНЗ 
Одеської області розподілено 8516 примірників навчальної літератури за 7 
найменуваннями. 

У вересні 2015 року здійснено розподіл резерву навчальної літератури, 
виданої за рахунок коштів Державного бюджету. Постійно підтримується 
зв'язок з ВАТ "Одесакнига" щодо своєчасного отримання навчальної 
літератури ПТНЗ.  

У листопаді 2015 року НМЦ ПТО узагальнено інформацію щодо 
потреби у підручниках та навчальних посібниках із загальнотехнічних і 
спеціальних дисциплін для ПТНЗ Одеської області  на 2015/2016 навчальний 
рік. Згідно заявок ПТНЗ замовлено 9916 примірників навчальної літератури з 
9 найменувань. 

Станом на 01.12.2015 року в 42 державних ПТНЗ Одеської області 
працює 45 бібліотек (бібліотеки навчальних закладів при установах 
виконання покарань відсутні). В Одеському центрі професійно-технічної 
освіти, Одеському професійному ліцеї морського транспорту, Фрунзівському 
професійному ліцеї, Ізмаїльському центрі професійно-технічної освіти 
працюють бібліотеки у кожному відділенні.  

У 2015 році відвідано бібліотеки ПТНЗ з метою надання адресної 
методичної допомоги з питань діяльності бібліотек: Одеський центр ПТО; 
Одеський професійний ліцей технологій та дизайну Південноукраїнського 
національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, 
Овідіопольське професійно-технічне аграрне училище, Іллічівський 
морський коледж Одеського національного морського університету. 
Бібліотеки ПТНЗ активно впроваджують нові форми роботи, зокрема з 
використання інформаційно-комунікаційних засобів у бібліотечний справі. 
Бібліотеки 20 ПТНЗ (48%) забезпеченні персональними комп'ютерами, з них 
11 бібліотек ПТНЗ (26%) забезпечені персональними комп'ютерами для 
учнів ПТНЗ.  

Повнофункціональні електронні бібліотеки функціонують в 4 ПТНЗ: 
Одеському професійному ліцеї технологій та дизайну Південноукраїнського 
національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, 
Ізмаїльському вищому професійному училищі Київської державної академії 
водного транспорту, Іллічівському морському коледжі Одеського 
національного морського університету, Одеському вищому професійному 
училищі морського туристичного сервісу. Бібліотеки інших навчальних 
закладів поступово формують бібліотечний фонд необхідних підручників в 
електронному вигляді.  
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Згідно з моніторингом забезпеченості ПТНЗ Одеської області 
навчальною літературою у розрізі навчальних предметів загальноосвітнього 
циклу та предметів професійної підготовки (за даними ПТНЗ) загальний 
книгофонд бібліотек ПТНЗ становить 1114258 примірників (42% 
українською мовою). Фонд навчальної літератури становить 524890 
примірників (з них: українською мовою – 56%).  

За поточний рік бібліотечні фонди ПТНЗ поповнились на 9080 
примірників (з них: 8261 за рахунок коштів державного бюджету, 819 
примірників за рахунок коштів навчальних закладів); списано з фондів – 8798 
примірників.  

Визначена потреба у підручниках з предметів загальноосвітньої та 
професійної підготовки. Відповідно до наявного контингенту учнів 
визначена потреба у 44207 примірниках підручників з предметів 
загальноосвітньої підготовки для 10-11класів, 19816 підручників з предметів 
професійної підготовки. Найбільша потреба визначена у сучасних 
підручниках з професій: водій автотранспортних засобів, кухар, 
електрогазозварник, офісний службовець (бухгалтерія), матрос (моторист), 
оператор комп'ютерного набору, перукар, пекар тощо. Проблему 
недостатньої забезпеченості навчальною літературою ПТНЗ 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.  

НМЦ ПТО забезпечує функціонування та роботу електронної 
бібліотеки освітніх ресурсів на сайті НМЦ ПТО, яка містить повний перелік 
підручників з предметів загальноосвітньої підготовки згідно діючих 
навчальних програм  та навчальну літературу з деяких напрямів та предметів 
професійної підготовки.  

НМЦ ПТО проаналізовано 113 методичних розробок та рекомендацій, 
виконаних педпрацівниками ПТНЗ з предметів загальноосвітньої підготовки, 
професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок. Аналіз 
методичних розробок показав, що порівняно з минулим роком значно 
покращилось оформлення методичних матеріалів та змістова частина. Разом 
з тим, серед типових недоліків є автоматичне запозичення матеріалів з 
Інтернету, невідповідність змісту методичної розробки темі та меті. Кращі 
методичні матеріали опубліковано на сайті НМЦ ПТО у розділі 
"Перспективний педагогічний досвід", та у Віснику НМЦ ПТО. 

НМЦ ПТО підведені підсумки інформаційно-видавничої діяльності 
ПТНЗ Одеської області – здійснено аналіз публікацій педагогічних 
працівників Всеукраїнського рівня та аналіз видавничої діяльності ПТНЗ 
області. У 2015 році за даними ПТНЗ опубліковано 58 матеріалів у виданнях 
всеукраїнського рівня – фахових періодичних виданнях, збірниках матеріалів 
всеукраїнський семінарів та конференцій, он-лайн виданнях. 

Протягом 2015 року підготовлено 4 випуски Інформаційно-
методичного збірнику "Вісник навчально-методичного центру професійно-
технічної освіти в Одеській області. Метою видання є інформаційно-
методичне забезпечення ПТНЗ, висвітлення кращого педагогічного досвіду, 
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актуальних подій профтехосвіти регіону та ін. Вісник призначений для 
керівників, методистів, педагогічних працівників професійно-технічних 
навчальних закладів. За звітний період на сторінках Вісника опубліковано 18 
публікацій педпрацівників ПТНЗ та методистів НМЦ ПТО – методичні 
розробки, рекомендації, статті.  

 

Діаграма 14. Видавнича діяльність ПТНЗ Одеської області на 
Всеукраїнському рівні 

 

За даними ПТНЗ протягом 2015 року підготовлено та видано 5 
підручників та навчальних посібників (дані за авторами та назвами видань 
наведені у таблиці 3); також підготовлено до видання 7 найменувань 
перспективних рукописів підручників та навчальних посібників із 
загальнотехнічних і спеціальних дисциплін для ПТНЗ (дані за авторами та 
назвами видань наведені у таблиці 4). 

Таблиця 3 
Видавнича діяльність педпрацівників ПТНЗ Одеської області за 

2015 рік 
 

№ 
з/п 

Навчальний заклад Автор (автори) 
Назва підручника, навчального 

посібника 
1. "Одеський професійний 

ліцей сфери послуг 
південноукраїнського 

національного педагог-
гічного університету 

імені К.Д. Ушинського" 

Гриньова О. Г., 
Лопакова О. М.  – 

викладачі 

Методичний посібник "Путівник 
для учнів та викладачів із 
загальноосвітньої підготовки 
(розроблено відповідно до 
затверджених навчальних програм 
МОН України)". 

2. 

Одеське вище 
професійне училище 

автомобільного 
транспорту 

Немченко В. І .-
викладач, майстер 

виробничого навчання 

Навчальний посібник "Все про 
безпеку експлуатації стрілових 
самохідних кранів" 

Навчальний посібник "Гідравлічний 
привід автомобільних кранів" 

Сініка В. В. – майстер 
виробничого навчання 

Навчальний посібник "Водіння 
вантажного автомобіля" 

3. Одеський 
професійний ліцей 

морського транспорту 

Баланчук А. Ф., 
Боровлев Є.М. – 

викладачі 

Підручник "Матрос торгового 
флоту" 
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Таблиця 4 
Перелік перспективних рукописів підручників та навчальних 

посібників із загальнотехнічних і спеціальних дисциплін для ПТНЗ, 
підготовлених до видання 

 

№ 
з/п 

Навчальний 
заклад 

Автор 
(автори) 

Назва підручника, навчального 
посібника 

Стан 
готовності 
рукопису  

(у %) 

1. 

Одеський 
професійний 

ліцей морського 
транспорту 

Гриценко С. А. 
Пашак І. В. – 

викладачі 

Робочий зошит "English  for 
Mariners Texts and exercises" 

100% 

2. 

Ізмаїльське вище 
професійне 

училище 
Київської 
державної 

академії водного 
транспорту імені 
гетьмана Петра 
Конашевича-
Сагайдачного 

Кулінська Т.Д. 
– викладач 

Навчальний посібник "Епоха 
відродження"  

89% 

Навчальний посібник "Словник-
довідник з безпеки життєдіяльності 

людини" 
90% 

Чехович Л.В. 
– викладач 

Навчальний посібник "Робочий 
зошит для лабораторно-практичних 

робіт з предмету "Технологія 
приготування їжі з основами 

товарознавства" 

95% 

Картавцева Г.І. 
– викладач 

Навчальний посібник з англійської 
мови для професій "Кухар", 

"Офіціант", "Бармен" 
90% 

Кожухаренко 
В.І. – викладач 

 

Навчальний посібник з предмету 
"Технологія торгівлі" на тему 

"Обладнання торгового 
підприємства" 

95% 

3. 
Тарутинський 
професійний 

аграрний ліцей 
Ковбасюк О.В. Робочий зошит з професії "Кухар" 100% 

 

Протягом звітного періоду колективом НМЦ ПТО підготовлено 4 
випуски Інформаційно-методичного збірнику "Вісник навчально-
методичного центру професійно-технічної освіти в Одеській області". 
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 2015 рік підготовлено методичні 
розробки та методичні рекомендації, які протягом року впроваджувались у 
навчально-виховний процес:  

� Сандулова Т.В. - Методичні рекомендації для  педпрацівників ПТНЗ 
щодо оформлення графічної частини дипломних робіт;  

� Риженко Л.Д. - Проведення нетрадиційних уроків з професії швейного 
напряму;  

� Богданович Г.О. - Технологія створення електронних підручників;  
� Хван Н.Б-С. - Національно-патріотичне виховання учнів на уроках 

фізики та математики;  
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� Кострова О.П. - Використання нетрадиційних форм методичної роботи 
з інженерно-педагогічними працівниками;  

� Чепіс Т.П. - Складання поурочно – тематичного планування для 
предметів загальноосвітньої підготовки в професійно-технічних навчальних 
закладах;  

� Стоянов В.С. - Формування в учнів професійно-технічних навчальних 
закладів національної свідомості.  

При проведенні моніторингу веб-сайтів ПТНЗ Одеської області 
станом на 01.10.2015 власні веб-сайти мають 38 ПТНЗ, що становить 90% 
(навчальні заклади при установах виконання покарань не враховувались);  

- в 2 ПТНЗ веб-сайти відсутні (не можна знайти через пошукову 
систему) – Іванівська філія Цебриківського професійного аграрного ліцею, 
Старокозаціький професійний аграрний ліцей; 

- 2 ПТНЗ посилання на веб-сайт не працює (Ісаєвський професійний 
аграрний ліцей, Одеське вище професійне училище сфери послуг 
Національного університету "Одеська юридична академія"). 

НМЦ ПТО протягом останніх чотирьох років постійно здійснюється 
аналіз інформаційного веб-простору ПТНЗ, надаються рекомендації щодо 
удосконалення роботи веб-сайтів. Так, порівняно моніторингом минулого 
року (станом на 23.04.2014) власні сайти створені в 7 ПТНЗ. Змінено адреси 
та здійснено редизайн сайту в 4 ПТНЗ.  
 Серед веб-сайтів, які відзначаються вдалим дизайном, зручним у 
користуванні функціоналом, добре підібраною кольоровою гамою, 
систематичним оновленням новин, та цікавим змістовним наповненням 
можна виділити: Ізмаїльське вище професійне училище Київської державної 
академії водного транспорту, Одеський професійний ліцей технологій та 
дизайну Південноукраїнського національного педагогічного університету 
імені К.Д. Ушинського, Одеський професійний ліцей морського транспорту, 
Іллічівський морський коледж Одеського національного морського 
університету, Татарбунарське професійно-технічне аграрне училище, 
Савранське професійно-технічне аграрне училище, Балтське професійно-
технічне аграрне училище, Ізмаїльський центр професійно-технічної освіти, 
Котовський професійний ліцей, Красноокнянське відділення Фрунзівського 
професійного ліцею, Одеське вище професійне училище торгівлі та 
технологій харчування, Училище № 3 НУ "Одеська юридична академія". 
  На черговому засіданні обласної методичної секції методистів ПТНЗ 
(23.10.2015) визначено основні позитивні зрушення у функціонуванні веб-
сайтів, аспекти, що потребують доопрацювання та надані методичні 
рекомендації.  

Протягом 2015 року удосконалювалось змістовне наповнення сайту 
НМЦ ПТО (www.nmc.od.ua) – створено розділи "Загальноосвітня 
підготовка", "Виховна робота", "Методична скарбничка", "Життя 
профтехосвіти Одещини", "Структура НМЦ ПТО", "Публічна інформація", 
"Віртуальна виставка ПТНЗ". На сайті НМЦ ПТО 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. 
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Протягом року оновлювалась інформація про мережу ПТНЗ області, 
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 сайтах ДОН Одеської 
облдержадміністрації, веб-порталу Профтехосвіта.  

У 2015 році створено веб-спільноту НМЦ ПТО у мережі фейсбук - 
https://www.facebook.com/nmcpto.odessa з метою популяризації професійно-
технічної освіти регіону та роботи методичного центру серед більш 
широкого кола користувачів соціальної мережі.  

 

7.2. Впровадження сучасних Інтернет-технологій  
в освітній процес ПТНЗ 

 

У 2015 році завдяки активному впровадженню вебінарів та скайп-
конференцій відбувається розвиток віртуальних педагогічних спільнот 
ПТНЗ. За звітний період працівниками НМЦ ПТО проведено 10 вебінарів, 3 
засідання єдиної методичної години. Проведені заходи супроводжувались 
презентаціями, відеоматеріалами відкритих уроків або виховних заходів та 
іншими інтерактивними формами.  

Також колектив НМЦ ПТО брав участь у всеукраїнських вебінарах, 
організованих регіональними навчально-методичними службами.  

Інформаційне забезпечення – чинник підвищення ефективності 
навчання. Оновлення форм, методів і прийомів навчання спрямоване, 
насамперед, на відмову від відтворюючого (репродуктивного) навчання на 
користь творчого (продуктивного). Розширенню меж активної професійної 
діяльності сприяє інформаційне забезпечення. Робота сайту викладачів 
інформатики, інформаційних технологій, комп’ютерної графіки ПТНЗ 
Одеської області http://informatik-ptnz.inf.ua/ та електронних скриньок 
matematika131113, fizika241012 сприяють осучасненню комплексно-
методичного, дидактичного забезпечення предметів та дають можливість 
для створення інформаційного банку даних кращого педагогічного досвіду 
викладачів. У поточному році в цих скриньках розміщено матеріали 
засідань обласних методичних секцій з математики та фізики. Свої 
методичні розробки та рекомендації розмістили 23 викладачі фізики та 4 – 
математики. Викладачам запропоновано електронні програмні засоби 
навчання, нова література. 
 НМЦ ПТО з метою висвітлення кращого навчально-виробничого, 
навчально-виховного, інноваційного досвіду діяльності ПТНЗ на власному 
веб-сайті створено віртуальну виставку-презентацію закладів 
професійно-технічної освіти області. Кожний навчальний заклад має 
окрему сторінку, де відображається основна інформація про навчальний 
заклад, перелік професій, за якими здійснюється підготовка кваліфікованих 
робітників та стислий відеоролик, де висвітлені основні аспекти діяльності та 
здобутки ПТНЗ. Віртуальна виставка доступна за посиланням: 
http://www.nmc.od.ua/?p=7083. 
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 НМЦ ПТО спільно з Департаментом освіти і науки Одеської 
облдержадміністрації запроваджено проект "Профорієнтація закладів 
ПТО у веб-просторі". З метою сприяння свідомому вибору майбутньої 
освіти та професійного становлення випускників 9-х та 11-х класів 
загальноосвітніх навчальних закладів НМЦ ПТО проведено серію вебінарів 
профорієнтаційної роботи закладів професійно-технічної освіти для 
районних відділів освіти. За допомогою системи "Mirapolis VR" проведено 
вебінари в три етапи: 22, 25 та 26 травня 2015 року. У вебінарах взяли  участь 
представники 9 ПТНЗ області – директори, заступники директорів, 
методисти, викладачі, учні, демонструвались відеофільми, відеопрезентації. 
Учасники вебінарів (районні відділи освіти, райдержадміністрації, школи, 
інтернати) мали можливість ставити питання, записати на електронний носій 
всю доступну інформацію.  
 

 
 

VIІI Методичний супровід ліцензування та атестації ПТНЗ 
  

Протягом 2015 року проведено роботу шодо атестації та ліцензування 
освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти: 

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

� проаналізовано хід атестації та ліцензування закладів ПТО області 
на нараді директорів  ПТНЗ у лютому 2015 року;  

� 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 2015 року;  

� підготовлено інформацію для Департаменту освіти і науки Одеської 
облдержадміністрації  щодо стану атестації та ліцензування в системі ПТО 
області станом на завершення 2014-2015 н.р.;  

� в травні 2015 року 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 ;  
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� 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 5 атестаційних 
та 25 ліцензійних справ.  

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 
щодо підготовки пакетів документів з питань ліцензування та атестації. 
Протягом 2015 року укладено 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 та 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.  

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 №1019.   
 

ІХ. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ 
 

9.1. Моніторинг освітньої діяльності: 
участь у міжнародних моніторингових дослідженнях; 

участь у всеукраїнських моніторингових дослідженнях; 
моніторингові та соціологічні дослідження в регіоні 

 

У травні 2015 року з метою розширення шляхів та можливостей 
співпраці з представництвами країн ЄС в Україні НМЦ ПТО (кабінет 
загальноосвітньої підготовки) сприяв проведенню анкетування викладачів 
іноземних мов (англійської/німецької/французької) у ПТНЗ, що 
організовував Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. 
 Метою даного анкетування було: 

- визначення стану викладання іноземної мови загального та 
професійного спрямування; 

- виявлення потреб викладачів щодо надання методичного й 
методологічного супроводу їх професійної діяльності; 

- розроблення й подальше надання проектних заявок та пропозицій у 
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представництва країн ЄС в Україні та освітніх фондів/фундацій/асоціацій 
щодо покращення професійної діяльності викладачів іноземних мов; 

- виявлення активної цільової групи викладачів для їх залучення до 
подальших заходів та створення об’єднання викладачів іноземних мов 
професійно-технічних навчальних закладів. 

 

9.2. Методичний супровід моніторингових досліджень 
 

Проведено моніторинг "нульового" рівня знань учнів 1 курсу з 
предметів загальноосвітньої підготовки. Порівнювались результати 
"нульового" зрізу знань учнів у 2015-2016 та 2013-2014 навчальних роках.  

 

 
Діаграма 15. Результати "нульового" зрізу знань учнів  

у 2015-2016 та 2013-2014 навчальних роках 
 

Аналіз "нульового" зрізу з предметів, зазначених вище, завершився 
обговоренням (на засіданнях обласних МС) типових помилок та наданням 
викладачам професійно-технічних навчальних закладів рекомендацій : 
� На засіданнях методичних комісій викладачам детально аналізувати 

результати моніторингового дослідження навчальних досягнень учнів та 
визначати конкретні заходи щодо покращення викладання предметів 
загальноосвітньої підготовки. 

� Більш активно використовувати перспективні освітні технології  навчання 
(проектні, інтерактивні тощо), що дозволить пожвавити, оптимізувати й 
урізноманітнити форми та методи викладання предмету, активізувати 
пізнавальну діяльність учнів, розвивати мислення та зацікавленість 
предметом, залучати до самостійної роботи з предмету. 

� Урізноманітнювати способи перевірки рівня навчальних досягнень учнів з 
предмету, зокрема, використовувати тестові завдання різного рівня 
складності в умовах активного впровадження системи зовнішнього 
оцінювання. 

� Дотримуватись основних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів. 
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� Систематично використовувати у процесі викладання предметів 
загальноосвітньої підготовки внутрішньопредметні, міжпредметні зв’язки 
та зв’язки з предметами професійної підготовки.   

� Активізувати роботу з обдарованими учнями шляхом їх залучення до 
розв’язку завдань підвищеної складності, участі в інтелектуальних 
конкурсах, олімпіадах.  
Здійснено моніторинг рівня навчальних досягнень учнів за 2014/2015 

н.р. з предметів "Електротехніка з основами промислової електроніки", 
"Читання креслень", виробничого навчання з професій "Електрогазозварник", 
"Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування". 

 

Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів ПТНЗ Одеської 
області з виробничого навчання:  

 
Діаграма 16.  Виробниче навчання професії "Електрогазозварник" 

 

Результати моніторингових досліджень засвідчили, що найвищий середній 
показник навчальних досягнень 8,9 балів показали учні Ізмаїльського вищого 
училища Київської державної академії водного транспорту. 

 
Діаграма 18. Електротехніка з основами промислової електроніки 
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Результати моніторингових досліджень засвідчили, що найвищий 
середній показник навчальних досягнень 8,4 бали показали учні 
Березівського професійного аграрного ліцею. 

 

 
Діаграма 17. Виробниче навчання професії "Електромонтер з 

ремонту та обслуговування електроустаткування 
 
 

Результати моніторингових досліджень засвідчили, що найвищий 
середній показник навчальних досягнень 8,43 бали показали учні 
Березівського професійного аграрного ліцею. 

 

З 2014-2015 н.р. в НМЦ ПТО в Одеській області розпочала свою роботу 
експериментальна програма "Google-форма". Проаналізовано моніторинг 
рівня навчальних досягнень учнів за І, ІІ семестри та рік з предмету 
"Технологія приготування їжі з основами товарознавства" та виробниче 
навчання з професії "Кухар"  ПТНЗ. 

На основі вибіркового аналізу навчальних досягнень учнів (І, ІІ, ІІІ 
курс) за 2014-2015 навчальний рік розроблені методичні рекомендації щодо 
корегування навчального процесу та його навчально-методичного 
забезпечення.   

Аналіз результатів навчальних досягнень учнів 16 ПТНЗ Одеської 
області (які готують кваліфікованих робітників з професії "Кухар")  за І 
семестр 2014/2015 навчального року (з спецпредмету "Технологія 
приготування їжі з основами товарознавства")  дозволив зробити висновок, 
що рівень знань учнів з теоретичного навчання відповідає середньому рівню 
компетентності учнів (середній бал – 6,6); рівень знань, умінь та навичок з 
виробничого навчання відповідає достатньому рівню (середній бал – 7,9). 
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Таблиця 5 
Аналіз результатів навчальної діяльності учнів ПТНЗ області 
за І семестр 2014-2015 навчального року (на І, ІІ, ІІІ курсах) 

 з професії "Кухар" (теоретичне та виробниче навчання) 
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1. ОПЛБА 7,3 8,1 ↑0,8 7,4 ↓0,7 7,9 8,4 ↑0,5 8,8 ↑0,4 7,6/8,4 
2. КілПЛ 6,6 4,8 ↓1,8 - - 8 7,8 ↑0,2 4,8 ↓3,0 5,7/6,8 
3. ОПТАУ 6,9 6,3 ↓0,6 6,8 ↑0,5 7,9 7,5 ↓0,4 7,4 ↓0,1 6,6/7,6 
4. ТПТАУ 5,9 5,9 - 6,8 ↑0,9 7,4 7,3 ↓0,1 - - 6,2/7,4 

5. 
 ІМК 
ОНМУ 

5,9 - - 6,5 - 8,4 - - - - 6,2/8,4 

6. СПТАУ 6,6 6,8 ↑0,2 - - 8,8 7,9 ↓0,9 - - 6,7/8,4 
7. ІЦПТО 7 6,7 ↓0,3 - - 7,9 7,7 ↓0,2 8,2 ↑0,5 6,8/7,9 

8. КотПЛ 6,2 - -  - 6,8 - - 8,5 - 6,2/7,6 

9. АрПАЛ 7,7 7,8 ↑0,1 7,4 ↓0,4 8 7,4 ↓0,6 8,2 ↑0,8 7,6/7,9 
10. ЛПАЛ 6,3 6,4 ↑0,1 7,2 ↑0,8 7,5 8,4 ↑0,9 8,6 ↓0,2 6,6/8,2 

11. 
СФ ДНЗ 
"ЛПАЛ" 

- 4,7 - 6,2 ↑1,5 - - - 9,2 - 5,5/9,2 

12. АнПАЛ 7,1 6,9 ↓0,2 7,1 ↑0,2 7,4 7,7 ↑0,3 7 ↓0,7 7/7,4 
13.  "ФПЛ" 5,9 - - - - 7 - - - - 5,9/7 

14. 
Б-Д. ф. 
"ОВПУ 
ТТХ"  

6,1 6 ↓0,1 - - 7 7,6 ↑0,6 - - 6,1/7,3 

15. 
ІВПУ 
КДАВТ 

7,8 7,8 - - - 9,1 9,3 ↑0,2 - - 7,8/9,2 

16. ТПЛ 7,5 7 ↓0,5 7 - 8 6,5 ↓1,5 8 ↑1,5 7,2/7,5 

Загальний 
показник 

6,8 5,5 ↓1,3 5,9 ↑0,4 7,8 7,8 - 7,9 ↑0,1 6,6/7,9 

 
У засвоєнні теоретичного навчання найвищі показники учнів І курсу 

Одеського вищого професійного училища морського туристичного сервісу" 
(середній бал – 8,9), найнижчі показники в учнів ІІ курсу Степовецької філії 
ДНЗ "Лиманський професійний аграрний ліцей" та ДНЗ "Кілійський 
професійний ліцей" (середній бал – 4,7 та 4,8 відповідно). З виробничого 
навчання найвищі показники в учнів ІІ та І курсу Ізмаїльського вищого 
професійного училища КДАВТ (середній бал – 9,3 та 9,1 відповідно), 
найнижчі показники з виробничого навчання в учнів ІІІ курсу                  
ДНЗ "Кілійський професійний ліцей" (середній бал – 4,8). 

У 5 ПТНЗ області навчальні досягнення учнів з теоретичного 
навчання відповідають достатньому рівню: ДНЗ "Одеський професійний 
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ліцей будівництва та архітектури" (середній бал – 7,6), ДНЗ "Арцизький 
професійний аграрний ліцей" (середній бал – 7,6), ДНЗ "Ананьївський 
професійний аграрний ліцей" (середній бал – 7,0),  ДНЗ "Теплодарський 
професійний ліцей" (середній бал – 7,2). Найнижчі показники учнів 
навчальних закладів: ДНЗ "Кілійський професійний ліцей" (середній бал – 
5,7), Степовецька філія ДНЗ "Лиманський професійний аграрний ліцей" 
(середній бал – 5,5), ДНЗ "Фрунзівський професійний ліцей" (середній бал – 
5,9).  

Найвищі навчальні досягнення учнів з виробничого навчання в учнів: 
Ізмаїльського вищого професійного училища  Київської державної академії 
водного транспорту (середній бал – 9,2), ДНЗ "Савранське професійно-
технічне аграрне училище", ДНЗ "Одеський професійний ліцей будівництва 
та архітектури", ДНЗ "Іллічівський морський коледж Одеського 
національного морського університету"(середній бал – 8,4). 

Порівняльний аналіз результатів навчальних досягнень учнів за І та ІІ 
семестри 2014/2015 навчального року показав, що рівень знань учнів з 
теоретичного навчання піднявся на 0,6 бала та відповідає достатньому 
рівню компетентності учнів (середній бал – 7,2); навчальні досягнення учнів 
з виробничого навчання залишились без змін та відповідають достатньому 
рівню учнів (середній бал – 7,9). 

З теоретичного навчання найвищі показники в учнів І курсу            
ДНЗ "Кілійський професійний ліцей" (середній бал – 8,4), а найнижчі 
показники в учнів ІІ курсу цього ж навчального закладу (середній бал – 4,5).  
З виробничого навчання найвищі показники в учнів ІІІ-х курсів                   
ДНЗ "Арцизький професійний аграрний ліцей" та ДНЗ "Одеський 
професійний ліцей будівництва та архітектури"(середній бал – 9,5 та 9,0 
відповідно), найнижчі показники з виробничого навчання в учнів І курсу 
ДНЗ "Котовський професійний ліцей" № 39 (середній бал – 6,5). 

У ІІ семестрі підвищились показники навчальних досягнень учнів із 
теоретичної підготовки 10 ПТНЗ області та відповідають достатньому 
рівню: Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури, 
Тарутинський професійний аграрний ліцей (середній бал – 7,6), 
Овідіопольське професійно-технічне аграрне училище (середній бал – 7,5), 
Цебриківський професійний аграрний ліцей (середній бал – 7,7), 
"Арцизький професійний аграрний ліцей" (середній бал – 7,7),                   
ДНЗ "Лиманський професійний аграрний ліцей" (середній бал – 7,7), 
Степовецька філія ДНЗ "Ліманський професійний аграрний ліцей" (середній 
бал – 7), Березівське вище професійне училище Одеського національного 
політехнічного університету(середній бал – 7,2), Теплодарський 
професійний ліцей (середній бал – 7,1). 

Найнижчі показники з теоретичного навчання мають учні 4-х 
навчальних закладів: Кілійський професійний ліцей та Котовський 
професійний ліцей (середній бал – 6,3 відповідно), Савранське професійно-
технічне аграрне училище (середній бал – 6,3), Білгород-Дністровська філія 
ДНЗ "Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування" 
(середній бал – 6,4). 
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Таблиця 6 
Аналіз результатів навчальної діяльності учнів ПТНЗ області 
за ІІ семестр 2014-2015 навчального року (на І, ІІ, ІІІ курсах) 

 з професії "Кухар" (теоретичне та виробниче навчання) 
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1.  ОПЛБА 7,4 8,1 ↑0,7 7,4 ↓0,7 8,6 8,8 ↑0,2 9,0 ↑0,2 7,6/8,8 

2.  ТПАЛ 7,6 7,2 ↓0,4 7,9 ↑0,7 8,5 8,5 - 8,6 ↑0,1 7,6/8,6 
3.  КілПЛ 8,4 4,5 ↓3,9 6,1 ↑1,6 - - - - - 6,3/- 

4.  ОЦПТО 8 - - - - 8,5 - - - - 8/8,5 

5.  ОПТАУ 7,7 7,4 ↓0,3 7,4 - 8,8 8,6 ↓0,2 7,1 ↓1,5 7,5/8,2 

6.  
 ІМК 
ОНМУ 

6,6 - - 6,7 - - - - - - 6,6/- 

7.  СПТАУ 6,6 6 ↓0,6 - - - - - - - 6,3/- 

8.  ЦПАЛ 7,7 7,5 ↓0,2 7,9 ↑0,4 7,6 8,3 ↑0,7 7,3 ↓1,0 7,7/7,7 
9.  ІЦПТО 6,6 6,5 ↓0,1 7,4 ↑0,9 7,6 6,7 ↓0,9 8,5 ↑1,8 6,8/7,6 

10.  КотПЛ 6,5 6 ↓0,5 6,4 ↑0,4 6,5 - - 7,7 ↑1,2 6,3/7,1 

11.  АрПАЛ 7,7 7,8 ↑0,1 8,1 ↑0,3 8,6 6,7 ↓1,9 9,5 ↑2,8 7,7/8,3 
12.  ЛПАЛ 6,6 6,9 ↑0,3 7,5 ↑0,6 7,4 8,0 ↑0,6 8,6 ↑0,6 7/8 

13.  
СФ ДНЗ 
"ЛПАЛ" 

- 6,8 - 7,3 ↑0,5 - 8,5 - - - 7/8,5 

14.  АнПАЛ 6,8 6,8 - 7,1 ↑0,3 7,7 7,2 ↓0,5 - - 6,9/7,5 
15.   "ФПЛ" 6,5 7,3 ↑0,8 - - 7,6 7,3 ↓0,3 - - 6,9/7,4 

16.  
Б-Д. ф. 
"ОВПУ 
ТТХ"  

6,4 - - - - 6,9 7,8 ↑0,9 - - 6,4/7,4 

17.  
БВПУ 
ОНПУ  

6,8 7,2 ↑0,4 7,5 ↑0,3 7,2 8,4 ↑1,2 7,7 ↓0,7 7,2/7,8 

18.  ТПЛ 7,5 6,8 ↓0,7 7,1 ↑0,3 8 6,8 ↓1,2 8 ↑1,2 7,1/7,6 

Загальний 
показник 

7,1 6,8 ↓0,3 7,7 ↑0,9 7,8 7,8 - 8,2 ↑0,4 7,2/7,9 

 
Аналіз результатів аналізу навчальних досягнень учнів ПТНЗ 

Одеської області (які готують кваліфікованих робітників з професії "Кухар") 
за І та ІІ семестри 2014/2015 навчального року виявив, що рівень знань 
учнів з теоретичного навчання на І, ІІ та ІІІ курсах підвищився на 0,3; 1,3 та 
1,8 балів відповідно. З виробничого навчання рівень навчальних досягнень 
учнів  І та ІІ курсів не змінився, середній показник знань та навичок учнів 
ІІІ курсу в ІІ семестрі підвищився на 0,3 бали. 

Всі результати обговорювались на засіданнях обласної методичної 
секції працівників торгівлі та громадського харчування.  
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9.3. Організаційно-методичний супровід зовнішнього  

незалежного оцінювання 
 

Щороку учні ПТНЗ беруть участь у зовнішньому незалежному 
оцінюванні. Цього року зареєструвались для проходження ЗНО 847 учнів із 
6538 учнів, що складає 13% від загальної кількості випускників. Взяли участь 
у ЗНО 706 учнів, що складає 83,4% від кількості зареєстрованих. У 
поточному році, порівняно з минулим роком, на 7,6 % збільшилась кількість 
випускників, які взяли участь у зовнішньому незалежному оцінюванні.  
 

 
Діаграма 19. Показники участі учнів ПТНЗ у зовнішньому 

незалежному оцінюванні за 2014, 2015 роки 
 
 

X 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 
10.11.2015 НМЦ ПТО  від надання платних освітніх послуг отримав 43281,36 
грн. 
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Кошти, які надходять до НМЦ ПТО, спрямовуються на проведення 
заходів, пов'язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені 
видатками загального фонду Державного бюджету. 

У 2015 році Державним бюджетом України на покриття видатків, 
пов’язаних із виконанням основних функцій НМЦ ПТО в Одеській області,  з 
спеціального рахунку витрачено 16896,50 грн. у т.ч. на оплату послуг 
сторонніх організацій, які забезпечують безперебійну роботу оргтехніки; 
страхування майна, забезпечення пожежної безпеки – 12899,37грн, на 
відрядження  працівників центру – 3997,13 грн. 

Частина усіх видатків (37%) 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 станом на 10.11.15 
становила – 45574,33 грн., з яких 16896,50 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 проведення конкурсів професійної майстерності та 
профільних обласних методичних секцій, моніторингу рівня знань учнів, 
виїзди згідно наказів 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 10.11.15 р. 7259,81 грн.; 
 � придбання спеціальної методичної літератури, періодичних видань 
на суму 2159,96 грн.; 
 � оплата комунальних послуг, в т.ч. теплопостачання, водопостачання 
та електроенергії, всього на суму 22245,84грн.; 

� оплата послуг, прибирання двору вивезення сміття та дезінфекції, 
охорони майна – 5865,40 грн.; 

� оплата послуг зв'язку, міжміських телефонних розмов, інтернет-
зв'язку, – 3252,61 грн.; 

� оплата інших послуг (розрахунково-касове обслуговування, 
кур'єрська доставка, заправка вогнегасників, страхування майна та ін.) – 
1030,33 грн.; 

� придбання канцелярських приладів, конвертів та марок, всього на 
суму 3760,38 грн. 
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ХІ ЗАВДАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ 

НМЦ ПТО НА НАСТУПНИЙ РІК 
 

Основними завданнями Центру у 2016 році є:  
- зміна структури роботи НМЦ ПТО та перерозподіл функціональних 

обов'язків методистів Центру;  
- оновлення змісту професійно-технічної освіти шляхом активного 

залучання роботодавців, громадських організацій;  
-  впровадження в навчальний процес інноваційних технологій навчання 

із застосуванням сучасних матеріалів та нових технологій виробництва; 
 - розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти та їх 

апробація у навчальних закладах;  
- удосконалення методичної роботи з урахуванням реальних потреб та 

пропозицій від професійно-технічних навчальних закладів;  
- розвиток віртуальних педагогічних спільнот;  
- поширення та впровадження передового педагогічного досвіду, 

створення анотованого каталогу (збірки напрацювань тощо); 
- активізація експериментально-дослідницької роботи з оновлення змісту 

професійної освіти; 
- методичний супровід організації проведення дослідно-

експериментальної роботи Всеукраїнського рівня на базі ДНЗ "Одеський 
центр професійно-технічної освіти" за темою "Технологія забезпечення 
доступності освітнього простору професійно-технічного навчального закладу 
для учнів з порушеннями слуху"; 

- створення та активізація роботи  школи молодих педагогів, керівників ; 
- забезпечення роботи відкритого інформаційного "порталу" з 

методичних надбань та напрацювань на сайті НМЦ ПТО;  
- розробка положень та впровадження регіональних конкурсів для 

педагогічних працівників та учнів ПТНЗ області,  
- сприяння проходженню стажування майстрів виробничого навчання на 

сучасних підприємствах; 
- активізація видавничої діяльності.  
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Додаток 1  
 

Основні напрями діяльності працівників НМЦ ПТО в Одеській області 
 

ПІБ працівника Посада, категорія Напрямки діяльності на початок 2015 року 

Лазарєва Тетяна 
Олександрівна 

Директор 
 

Здійснює загальне керівництво НМЦ ПТО, у 
межах своїх повноважень реалізовує державну 
політику у сфері ПТО, відповідає за безпечні 
умови праці працівників.  

Малік Марина 
Валентинівна  

Заступник директора 
 

Координує роботу НМЦ ПТО щодо 
перспективного планування на місяць, рік та 
здійснює узагальнення цього напрямку роботи.  

Кабінет професійної підготовки 

Кашуба Лариса 
Іванівна 

Завідувач кабінету, 
 вища категорія 

Методичний супровід роботи заступників 
директорів з навчально-виробничої роботи, 
старших майстрів; координує питання, 
пов’язані з розробкою, апробацією, 
розповсюдженням та впровадженням ДСПТО 

Кострова 
Оксана 

Павлівна  

Методист,  
І категорія 

Методичний супровід професійної підготовки 
працівників торгівлі та громадського 
харчування; холодної обробки металів та 
слюсарних професій, професій службовців   

Риженко  
Людмила 

Дмитрівна 

Методист,  
вища категорія 

Методичний супровід викладання 
економічних дисциплін, професійної 
підготовки працівників швейного 
виробництва; професій транспорту 

Сандулова 
Тетяна 

Валентинівна 

Методист, 
ІІ категорія 

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

Черепян  
Тетяна Іванівна 

Методист,  
вища категорія 

Методичний супровід підготовки з 
будівельних, монтажних і ремонтно-
будівельних професій; працівників сфери 
послуг, сільського (лісового) господарства 

Бегус Ірина 
Михайлівна 

Методист, 
І категорія 

Відпустка по догляду за дитиною 

Кабінет методичного забезпечення якості навчально-виховного процесу 

Абозіна  
Таїса 

Михайлівна 

Завідувач кабінету, 
 вища категорія 

Методичний супровід роботи заступників 
директорів з навчально-виховної роботи та 
методичних служб ПТНЗ. Організація 
розроблення робочих навчальних планів і 
робочих навчальних програм ПТНЗ. Надання 
методичної допомоги щодо проведення 
ліцензійних та атестаційних експертиз  
закладів ПТО, підприємств, установ, 
організацій, що проводять діяльність у галузі 
ПТО 

Соколюк 
Світлана 
Василівна 

Методист,  
вища категорія 

Надання допомоги та організація підготовки, 
підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників професійно-технічних навчальних 
закладів, стажування на підприємствах 
(установах, організаціях), закладах ПТО 
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Кабінет загальноосвітньої підготовки 

Чепіс  
Тетяна Павлівна 

Завідуюча кабінетом, 
вища категорія 

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

Стоянов  
Вадим 

Сергійович 

Методист, 
 спеціаліст 

Методичний супровід викладання мов, 
української та зарубіжної літератури; 
іноземних мов; суспільно-гуманітарних 
дисциплін (історія, людина і світ, основи 
філософії, основи правознавства, географія, 
художня культура) 

Хван 
 Наталія 

 Бен-Себівна 

Методист,  
І категорія 

Методичний супровід викладання 
математичних дисциплін; основ технічної 
механіки, фізики, захисту Вітчизни, фізичної 
культури; інформатики та інформаційних 
технологій, технологій 

Кулик 
Наталія 

Олександрівна 

Методист,  
ІІ категорія 

Відпустка по догляду за дитиною 

Кабінет методики менеджменту в профтехосвіті 

Богданович 
Ганна 

Олександрівна 

Завідуюча кабінетом, 
спеціаліст 

Методичний супровід роботи бібліотек, 
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 

Мобілізований до Збройних сил України 

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 

Синько Тетяна 
Іванівна 

Методист,  
спеціаліст 

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

Бухгалтерія 

Яшина Надія 
Петрівна Головний бухгалтер Ведення бухгалтерського обліку фінансово-

господарської діяльності НМЦ ПТО та 
складання звітності. 

Зібарова Дар'я 
Сергіївна Бухгалтер 

Пахольчук 
Ганна 

Миколаївна 
Головний бухгалтер 

 
Відпустка по догляду за дитиною 

 


