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ВСТУП 

 

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Вінницькій 

області (далі Центр) у своїй діяльності впродовж 2020 року продовжуватиме 

працювати над вирішенням методичної проблеми «Впровадження 

інноваційних технологій в освітній процес». 

Діяльність Центру буде спрямована на виконання завдань головних 

законодавчих актів у сфері освіти: національної стратегії розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року, законів України «Про освіту», «Про 

професійно-технічну освіту», постанови КМУ від 04.10.2019р. №188-IX «Про 

Програму діяльності Кабінету Міністрів України», Указів Президента 

України, Постанов Кабінету Міністрів України, Наказів та розпоряджень 

МОНУ Департаменту освіти і науки ОДА, Положення про навчально-

методичний (науково-методичний) центр (кабінет) професійно-технічної 

освіти, затвердженого наказом МОН України 27.06.2013 року №856, Статуту 

Центру та Концепції реформування роботи Навчально-методичного Центру 

Вінницької області на 2019-2023р.р. 

Центр працюватиме над необхідними умовами для оновлення змісту 

професійної (професійно-технічної) освіти, забезпечення методичного 

супроводу модернізації системи професійної (професійно-технічної) освіти та 

управління нею на регіональному рівні, впровадження державних стандартів. 

Особлива увага буде звернена на створення організаційно-методичних 

умов для участі учнів ЗП(ПТ)О у зовнішньому незалежному оцінюванні з 

української мови, історії України, математики та одного із предметів, 

зазначених у пунктах 2-11 Переліку (за вибором здобувача освіти) наказу 

МОН України від 11.05.2019р. №635 «Деякі питання проведення в 2020 році 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання здобувачів на 

основі повної загальної середньої освіти» та проведення ДКА в ЗП(ПТ)О, 

участі вихованців у конкурсах фахової майстерності та олімпіадах із 

загальноосвітніх дисциплін, на впровадження інноваційних освітніх та 
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виробничих технологій у навчально-виробничий процес, вивчення, 

узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду та 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

В 2020 році буде продовжена робота «Творчої педагогічної лабораторії» 

Центру в рамках співпраці з Інститутом професійно-технічної освіти НАПН 

України та інститутом магістратури, аспірантури та докторантури 

Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. 

В рамках роботи «Творчої педагогічної лабораторії» будуть проводитись 

обласний конкурс «Майстер виробничого навчання року – 2020», огляд-

конкурс  на кращу організацію роботи навчально-виробничих майстерень з 

професій швейного профілю та професії «офіціант».  

Центр буде продовжувати здійснювати навчально-просвітницьку 

діяльність через проведення: методичних днів у ЗП(ПТ)О, організацію 

майстер-класів для педагогічних працівників, науково-практичні конференції, 

засідання творчих груп,  «круглі столи», участь у заходах соціальних 

партнерів, надання методичної допомоги, консультацій з проблемних питань 

діяльності ЗП(ПТ)О. 

            Упродовж календарного року будуть працювати обласні методичні 

секції педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. 

           Спільно з Департаментом освіти і науки  облдержадміністрації Центр  

буде працювати  над вирішенням  завдань щодо: 

- впровадження елементів дуальної системи підготовки  

кваліфікованих робітників; 

- розвитку державного та приватного партнерства у системі  

професійної освіти,  

- реалізація проектів, якими опікується Європейський Союз та 

Міністерство освіти і науки України, які спрямовані на 

створення Центру професійної досконалості –  

багатофункціонального навчального закладу, здатного надавати 
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високоякісні послуги у сфері підготовки кваліфікованих кадрів 

на основі сучасних технологій; 

- співпраця з Навчально-методичними центрами професійно-

технічної освіти  України з метою популяризації професійної 

(професійно-технічної) освіти; 

- розвиток Міжнародного співробітництва у закладах професійної  

(професійно-технічної) освіти; вивчення, узагальнення та 

розповсюдження  перспективного  досвіду з даної співпраці. 

 

Пріоритетними завданнями на 2020 рік визначено:  

1. Організація роботи з розробки, апробації та впровадження державних 

стандартів професійної освіти. 

2. Методичне забезпечення проведення обласних конкурсів професійної 

майстерності учнів, майстрів виробничого навчання, викладачів 

загальноосвітніх та спеціальних дисциплін, етапів Міжнародних та 

Всеукраїнських творчих конкурсів, олімпіад, оглядів- конкурсів роботи 

навчальних майстерень, лабораторій тощо. 

3. Методичне забезпечення проведення атестації та ліцензування ЗП(ПТ)О 

підприємств, організацій, установ області що надають професійну освіту. 

4. Сприяння впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій у 

навчально- виробничий процес. 

5. Надання методичної допомоги педагогічним працівникам, творчим групам 

у створенні комплексно- методичного забезпечення навчальних предметів і 

професій, розробка та видання навчальних методичних рекомендацій, 

посібників, наочних засобів навчання, вивчення, узагальнення і 

розповсюдження перспективного педагогічного досвіду всіма сучасними 

засобами. 

6. Здійснення методичного супроводу викладачів української мови і 

літератури, математики, історії України ЗП(ПТ)О з питань підготовки до 

організації та проведення ДПА у формі ЗНО. 
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7.  Реалізація Концепції щодо реформування роботи Навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти у Вінницькій області(затверджено 

рішенням навчально- методичної ради Центру від 29.11.2018р. Протокол 

№4): 

- продовжити формування електронної бібліотеки та електронної 

бази даних  щодо перспективного педагогічного досвіду 

інноваційної діяльності педагогічних колективів ЗП(ПТ)О. 

- створити нову модель педагогічного дорадництва з метою 

диференційованого підходу до роботи з педагогічними кадрами; 

- організувати постійно діючий семінар для адміністрації ЗП(ПТ)О 

у формі інтерактивного спілкування. 

- зміцнювати матеріально-технічну базу Центру і продовжити 

надання платних послуг. 

- активізація впровадження в навчальний процес інноваційних 

педагогічних та виробничих технологій з використанням 

потенціалу створених навчально- практичних центрів на базі 

ЗП(ПТ)О. 

- спільно з Департаментом освіти і науки облдержадміністрації 

проводити організаційну роботу щодо відкриття в області 

Центру професійної досконалості. 

8. Підготовка до друку 17,18 номерів науково- методичного видання «Вісник 

професійно-технічної освіти Вінниччини». 

9. Реформування та удосконалення системи підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. 

10. Надання методичної допомоги ЗП(ПТ)О з питань запровадження елементів 

дуальної форми навчання та інклюзивної освіти. 

11. Організація та впровадження всеукраїнських та обласних вебінар-нарад з 

питань організації методичної роботи та навчально-виробничого процесу в 

ЗП(ПТ)О. 
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12. Продовження експериментально- дослідної та інформаційно-видавничої 

діяльності. 

13. Розвиток державно-приватного партнерства: діяльність ради професійної 

освіти, співпраця та залучення роботодавців до підготовки робітничих 

кадрів, впровадження дуальної системи підготовки робітничих кадрів, 

тощо; 

14. Співпраця з НМЦ ПТО України з метою популяризації професійної 

(професійно-технічної) освіти та організації методичної роботи. 

        

План спільної роботи 

Департаменту освіти і науки Вінницької  обласної  державної 

адміністрації  та Навчально-методичного центру професійно-технічної 

освіти у Вінницькій області 

на 2020 рік 

 

№ 

з\п 
Зміст і форми роботи 

Виконавці Термін 

виконання 

 

від Департаменту 

освіти і науки  
від НМЦ ПТО 

1. 

 
 Узагальнити відомості: 

1.1.про випускників, які 

складатимуть ЗНО з різних 

навчальних дисциплін в 2019-

2020 навчальному році для 

вступу у вищі навчальні 

заклади; 

Бачинський В.Г., 

Дорош В.С. 

 

 

Дорош В.С., 

Бабіч Т.Ф. 

 

лютий 

 1.2. про претендентів на 

нагородження золотою та 

срібною медалями. 

Бачинський В.Г., 

Дорош В.С. 

Дорош В.С., 

методисти 

 

березень 

2. Забезпечити контроль та 

надавати методичну 

допомогу з питань: 

2.1. дотримання ліцензійних 

умов надання освітніх послуг 

в ЗП(ПТ)О, проведення 

державної підсумкової 

атестації із загальноосвітніх 

предметів та державної 

кваліфікаційної атестації; 

Бачинський В.Г., 

Даценко А.В. 

Дорош В.С. 

 

Дорош В.С., 

методисти 

 

січень- 

 травень 

 2.2.працевлаштування 

випускників ЗП(ПТ)О, дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

 

Даценко А.В., 

директори 

ЗП(ПТ)О 

 

 

Дорош В.С., 

методисти 

березень 

червень 

жовтень 
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 2.3. міжнародного 

співробітництва ЗП(ПТ)О 
Даценко А.В. 

Дорош В.С., 

методисти 

протягом 

року 

 2.4. впровадження в ЗП(ПТ)О 

державних стандартів 

професійної освіти з 

робітничих професій. 

Бачинський В.Г., 

Даценко А.В. 

 

Дорош В.С., 

методисти 

 

протягом 

року 

3. Організаційно-педагогічні 

заходи. 

3.1. Взяти участь у січневих 

педагогічних читаннях та 

педагогічних радах у 

ЗП(ПТ)О. 

Бачинський В.Г., 

Дорош В.С. 

Дорош В.С., 

методисти 

січень 

 

 3.2. Організувати участь 

ЗП(ПТ)О у Всеукраїнських та 

Міжнародних освітянських 

виставках: 

-  “Сучасні заклади освіти”, 

«Інноватика в освіті». 

Бачинський В.Г. 

Дорош В.С., 

Директори 

ЗП(ПТ)О 

Дорош В.С., 

Ткачук Г.Е. 

 

березень 

жовтень 

 3.3. Організувати курси 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О 

Даценко А.В. 

Дорош В.С. 

Дорош В.С., 

Латуша Н.В. 

січень- 

грудень 

 3.4. Організувати роботу 

обласної атестаційної комісії 

та провести атестацію  

педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О. 

Бачинський В.Г., 

Даценко А.В., 

Дорош В.С. 

 

Дорош В.С. 

Ткачук Г.Е. 

квітень-

травень 

 3.5. Здійснити організаційні та 

методичні заходи щодо 

впровадження елементів 

дуальної та інклюзивної 

форми навчання у навчально-

виробничий процес ЗП(ПТ)О 

області. 

Бачинський В.Г. 

Дорош В.С., 

Директори 

ЗП(ПТ)О 

Дорош В.С., 

Слічний Ю.О., 

Короленко Л.С. 

протягом 

року 

 3.6. Організувати роботу 

творчих груп з розробки та 

апробації державних 

стандартів професійної освіти 

з робітничих професій (за 

наказом Міністерства освіти і 

науки України). 

Даценко А.В., 

Дорош В.С. 

 

Дорош В.С., 

Слічний Ю.О.  

протягом 

року 

 3.7. забезпечити методичний 

супровід провадження в 

ЗП(ПТ)О державних 

стандартів професійної освіти 

з робітничих професій. 

Даценко А.В. 

Дорош В.С. 

 

Дорош В.С., 

Слічний Ю.О. 

протягом 

року 

 3.8. Здійснити організаційні та 

методичні заходи  щодо 

впровадження інноваційних 

Бачинський В.Г., 

Дорош В.С. 

 

Дорош В.С., 

методисти  

протягом 

року 
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технологій у навчально-

виробничий процес ЗП(ПТ)О 

області.  

 3.9. Сприяти організації 

стажування та підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників. 

 

Бачинський В.Г., 

Дорош В.С. 

 

Дорош В.С., 

Латуша Н.В. 

протягом 

року 

 3.10.Здійснення виїздів до 

ЗП(ПТ)О Вінницької  області з 

метою вивчення діяльності 

педагогічних працівників, які 

атестуються у 2020 році. 

Бачинський В.Г., 

Даценко А.В., 

Дорош В.С. 

 

Дорош В.С., 

методисти  

І квартал 

 3.11.Збір та обробка клопотань 

атестаційних комісій ЗП(ПТ)О 

перед атестаційною комісією 

Департаменту освіти і науки 

Вінницької 

облдержадміністрації про 

атестацію педагогічних 

працівників 

Даценко А.В., 

Дорош В.С. 

 

Дорош В.С., 

Ткачук Г.Е. 

До 10 квітня  

2020 р. 

 3.12. Популяризація 

професійної (професійно-

технічної) освіти, проведення 

заходів, спрямованих на 

удосконалення 

профорієнтаційної роботи у 

ЗП(ПТ)О області 

Бачинський В.Г., 

Дорош В.С. 

Дорош В.С., 

Шуліка Н.І., 

Короленко В.С. 

протягом 

року 

4. Організувати проведення 

обласних та Всеукраїнських 

заходів. 

   

 4.1. Проведення ІІ (обласних) 

етапів 
 Всеукраїнських конкурсів 

фахової майстерності серед учнів 

ЗП(ПТ)О відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки 

України; забезпечити участь 

переможців обласних етапів у ІІІ 

етапах Всеукраїнських конкурсів 

з професій: 

-«електрогазозварник», 

-«верстатник широкого 

профілю», 

-«помічник машиніста 

тепловоза», 

-«штукатур» 

-«перукар» 

 

Даценко А.В., 

Дорош В.С. 

Дорош В.С., 

Западнова С.А., 

методисти 

     

березень- 

 4.2. Підведення підсумків ІІ  

етапу та участь в обласному 

етапі міжнародного мовно-

Даценко А.В., 

Дорош В.С. 

 

Дорош В.С.,  

Бабіч Т.Ф. 
листопад 
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літературного конкурсу 

учнівської та студентської 

молоді ім. Тараса Шевченка. 

 4.3. Підведення підсумків ІІ 

етапу та участь в обласному 

етапі конкурсу з української 

мови імені Петра Яцика. 

Даценко А.В. 

Дорош В.С. 

Дорош В.С.,   

Бабіч Т.Ф. 
грудень  

 4.4. Проведення ІІІ  етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

серед здобувачів ЗП(ПТ)О з 

професії «Помічник 

машиніста тепловоза» на базі 

ДПТНЗ «Козятинське 

міжрегіональне вище 

професійне училище 

залізничного транспорту» 

Вінницької області 

 

Бачинський В.Г. 

Дорош В.С. 

Дорош В.С., 

Глущенко Г.М. 

 

 

 

 

 

травень 

 4.5. Провести обласний 

конкурс «Майстер 

виробничого навчання року – 

2020» (з професій сфери 

послуг) 

  Даценко А.В, 

  Дорош В.С. 

 

Дорош В.С.,   

Западнова С.А. 

 

вересень-

грудень 

 4.6. Провести обласні огляди-

конкурси на кращу 

організацію роботи навчально-

виробничих майстерень із 

професій  швейного профілю 

та майстерень із професії 

«офіціант». 

Даценко А.В., 

Дорош В.С. 

Дорош В.С. 

Мартинюк О.М. 

Мукомел О.В., 

методисти 

 

Жовтень-

листопад 

 4.7. Організувати роботу 

 обласних методичних секцій 

директорів, заступників 

директорів, старших майстрів, 

методистів, викладачів 

загальноосвітніх та 

спеціальних дисциплін, 

майстрів виробничого 

навчання, інспекторів з 

охорони праці ЗП(ПТ)О 

області 

 

  Бачинський В.Г. 

  Даценко А.В. 

 

 

 

Дорош В.С., 

Арнаута К.А 

методисти 

протягом 

року, 

відповідно 

до графіка 

 4.8. Проводити науково- 

методичне співробітництво з 

Інститутом магістратури, 

докторантури ВДПУ ім.  

М. Коцюбинського та 

Інститутом професійно-

технічної освіти НАПН 

України 

Бачинський В.Г., 

Даценко А.В. 

 

   Дорош В.С.   
протягом 

року 

 4.9. Надавати  методичну 

допомогу  новопризначеним 

директорам, заступникам 

 

Бачинський В.Г., 

 Даценко А.В. 

Дорош В.С., 

Марчук В.С., 

Мазур В.А., 

протягом 

року 
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директорів, методистам, 

старшим майстрам та 

інженерам з охорони праці ЗП 

(ПТ)О. 

 

 

 

методисти 

 4.10. Організувати участь 

команди представників 

ЗП(ПТ)О Вінницької області у 

ІІ етапі Всеукраїнського 

конкурсу професійної 

майстерності з робітничих 

професій «WORLDSKILLS 

UKRAINE» 

Бачинський В.Г. 

Якимчук О.А. 

Дорош В.С. 

Дорош В.С., 

Западнова С.А. 

квітень-

травень 

5. Проведення нарад з 

директорами та 

заступниками директорів з 

навчально-виробничої, 

навчально-виховної роботи, 

старшими майстрами 

ЗП(ПТ)О області: 

   

 5.1.Взяти участь у підготовці і 

проведенні педагогічної 

конференції працівників 

професійно-технічної освіти 

«Про підсумки роботи ЗП 

(ПТ)О у 2019 році та основні 

завдання на 2020 рік» 

Бачинський В.Г., 

 Даценко А.В., 

 Дорош В.С. 

 

Дорош В.С. січень 

 5.2.Про організацію роботи з 

обдарованою молоддю.  

Підсумки олімпіад із 

загальноосвітньої підготовки, 

конкурсів фахової майстерності. 

Підготовка та проведення 

державної підсумкової  атестації, 

зокрема з української мови та 

літератури у формі ЗНО. 

Бачинський В.Г., 

Даценко А.В., 

Дорош В.С. 

 

Дорош В.С., 

методисти 

квітень-

травень 

 5.3.Про роботу аграрних 

закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

Дорош В.С., 

Волинець А.В. 

Дорош В.С., 

Слічний Ю.О. 
травень 

 5.4.Про  якісний  та кількісний  

склад  педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О  та підвищення  їх 

кваліфікації за підсумками 

атестації  керівних та 

педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О у 2020 році. 

Бачинський В.Г., 

Даценко А.В., 

Дорош В.С. 

 

Дорош В.С. травень 

 5.5.Про підсумки роботи  

педагогічних колективів  

ЗП(ПТ)О  щодо організованого 

завершення  2019-2020 

навчального року.  

Бачинський В.Г., 

Даценко А.В., 

Дорош В.С. 

 

Дорош В.С. червень  

 5.6.Про стан та заходи  щодо 

підготовки  навчально-

матеріальної бази ЗП(ПТ)О   до 

нового 2020-2021  навчального 

Бачинський В.Г., 

Даценко А.В. 

 

Дорош В.С. серпень 
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року та роботи в осінньо-

зимовий період. 

 5.7.Участь у проведенні нарад 

з директорами та 

заступниками директорів, 

старшими майстрами         

ЗП(ПТ)О (відповідно до плану 

роботи Департаменту освіти і 

науки Вінницької 

облдержадміністрації) 

 

 

 

Бачинський В.Г., 

Даценко А.В. 

 

 

 

 

Дорош В.С., 

методисти 

 протягом 

року 

 5.8.Взяти участь у вивченні 

стану  виконання умов 

контрактів директорами  

ЗП(ПТ)О  (за наказами 

Департаменту освіти і науки) 

 

 

Бачинський В.Г., 

Даценко А.В.,  

Дорош В.С. 

 

 

лютий-

травень 

 5.9.Взяти участь у проведенні  

атестаційної експертизи 

професійної підготовки у 

ЗП(ПТ)О (за наказом 

Департаменту освіти і науки 

Вінницької 

облдержадміністрації) 

Бачинський В.Г., 

Якимчук В.М. 

Дорош В.С., 

методисти 
ІІ квартал 

 


