
Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у 
Вінницькій  області  

Звіт директора НМЦ ПТО у 
Вінницькій області 

 
 

Дороша Василя Степановича 
 
 

за період роботи 2019 – 2022 роки  
про виконання умов контракту  

з Міністерством освіти і науки України  
та дотримання Статуту Центру  



Пріоритетні напрями роботи 

удосконалення роботи Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Вінницькій області 

здійснення організаційно-методичного супроводу 
впровадження інноваційних проєктів, сучасних освітніх, 

виробничих та інформаційних технологій в освітній процес 

 
модернізація науково-методичного та інформаційного 

забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти області 

 



Кадровий склад 

2 

4 

10 

12 

Перша категорія Спеціаліст 

Вища категорія Інші працівники 

1 – кандидат педагогічних наук; 

1 – кандидат юридичних наук; 

4 – нагороджені нагрудним знаком «Відмінник 
освіти України»; 

1 – нагороджений знаком «Василь Сухомлинський»; 

1 – нагороджений знаком «А.С. Макаренко». 



Мережа закладів П(ПТ)О 
Вінницької області  
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Вище професійно-технічне училище 

Центр  професійної (професійно-
технічної) освіти 

Професійний ліцей 
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Сільське господарство 

Будівництво 

Промисловість 

Сфера послуг 

Транспорт і зв'язок 

Торгівля і громадське харчування 

2
4 



Науково-методична проблема 

«Модернізація змісту та форм 
методичної роботи в умовах 

цифрової трансформації освіти»  



Офіційний 
вебсайт НМЦ ПТО 

у Вінницькій 
області 

 
Вебсайт Творчої 

педагогічної 
лабораторії 

 
STEM-

платформа   
                                                                  

Microsoft 
Office 365 
версія А1 в 
ЗП(ПТ)О  

Регіональне інформаційно-
освітнє середовище 

«Вісник 
професійно-

технічної освіти 
Вінниччини»                                                                  



Вебсайт НМЦ ПТО у Вінницькій 
області 



Творча педагогічна лабораторія 

Конкурси 
 «Учитель року» 
 «Калейдоскоп педагогічних ідей» 
 «Кращий STEM – урок» 
 «ІКТ-цікаво, талановито, креативно» 



Номінація «Викладач природничих дисциплін» 

Гран-прі 

Нежигай О.В. – викладач ДПТНЗ 

«Вінницьке вище професійне училище 

сфери послуг» 

І місце  

Заічко Н.А. – викладач ДПТНЗ 

«Козятинське міжрегіональне 

вище професійне училище 

залізничного транспорту» 

«Учитель року – 2019»  



STEM-платформа НМЦ ПТО у 
Вінницькій області 

STEM-платформа 

Дана платформа створена для педагогів, які мають бажання розібратися з принципами 
STEM-навчання та навчитися розробляти STEM-проекти.  
 
Тут ви дізнаєтеся: 
 
- Що таке STEM, де й як його впроваджувати та яке обладнання при цьому можна використовувати. 
- Про типи проєктів та форми продуктів проєктної діяльності. 
- Які є етапи планування STEM-проєкту. 
 
Навчитеся: 
 
- розробляти план реалізації STEM-проєкту. 
- Планувати дослідницьку діяльність учнів в проєкті з використанням різноманітного обладнання. 
 
 
 
 



Вісник професійно-технічної 
освіти Вінниччини 
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№16, 2019 рік 

№15, 2019 рік 



Навчально-методична рада 



48 47 7 6 

засідання творчих 
груп різних категорій 

педагогічних 
працівників ЗП(ПТ)О 

області 

засідання обласних 
методичних секцій 

заступників 
директорів ЗП(ПТ)О 
з навчальної роботи  

засідання секції 
заступників 
директорів з 

навчально-виробничої 
роботи та старших 

майстрів 

 
обласних 

методичних 
секцій 

  

 круглі столи  
 тренінги 
 майстер-класи  
 практичні семінари  
 презентації позитивних практик організації методичної роботи 

Обласні методичні секції 



 
 
 

26 
практичних 
психологів 

 
 
 

24 
соціальних 
педагогів 

 тренінгова програма «Skills Lab: успішна кар’єра»; 
 5 творчих груп практичних психологів та соціальних педагогів ЗП(ПТ)О; 
 проєкт «Підвищення обізнаності вразливих дітей та молоді, які навчаються 
у ЗП(ПТ)О області, щодо безпечної міграції та працевлаштування»; 
 співпраця з правозахисним центром «Ла Страда-Україна». 

 

Психологічна служба 

 В ЗП(ПТ)О працює: 



Insert a picture here 

 «Флорист» 
 «Фотограф (фотороботи)» 
 «Лісоруб»  
 «Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 
виробництва» 

 «Оператор тваринницьких 
комплексів та 
механізованих ферм» 

 «Оглядач вагонів» 
 «Електромонтер контактної 

мережі» 
 «Муляр» 
 

 
 

Розробка та апробація Державних 
стандартів професійної освіти  

 «Авторемонтник» 
 
 «Машиніст 

дорожньо-
будівельних машин» 

 
 «Монтер колії» 
 
 «Робітник на 

лісокультурних 
(лісогосподарських) 
роботах» 
 
 



Дуальна освіта 

13 
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68 

Професій 

Здобувачів освіти 

Підприємств області  надали виробничу базу 
для організації виробничого навчання 

Закладів професійної (професійно-
технічної) освіти 



Навчально-практичні центри 

4

8

1

2

7

Аграрні Будівельні

Сфери послуг Залізничні

Промислові
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Інші категорії 
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Підвищення кваліфікації 
педагогічних кадрів ЗП(ПТ)О 

1900 осіб 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2019 рік 2020 рік 2021 рік 

370 

650 

880 



24 

1 

15 

3 1 

Атестація педагогічних кадрів 
ЗП(ПТ)О 

Присвоєння: Підтвердження: 

Майстер виробничого  
навчання ІІ категорії 

Майстер виробничого  
навчання І категорії 

Педагогічне  звання 
«викладач-методист 

Педагогічне  звання 
«старший викладач» 

Кваліфікаційна 
категорія «спеціаліст 
вищої категорії» 

Майстер виробничого  
навчання ІІ категорії 

Майстер виробничого  
навчання І категорії 

Педагогічне  звання 
«викладач-методист 

Педагогічне  звання 
«старший викладач» 

Кваліфікаційна 
категорія «спеціаліст 
вищої категорії» 



Обласний етап Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед здобувачів 
освіти ЗП(ПТ)О  

 

Конкурси фахової майстерності 



ІІІ етап Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед здобувачів освіти 
ЗП(ПТ)О  

Конкурси фахової майстерності 

2019 рік 
 
V місце  з професії «Електромонтер з 
ремонту та обслуговування 
електроустаткування» (Теплицький 
професійний аграрний ліцей Вінницької 
області) 
 
І місце з професії «Маляр» (ВХПТУ №5 
м.Вінниці) 

2021 рік 
 
І місце з професії «Машиніст 
тепловоза», кваліфікація «Помічник 
машиніста тепловоза» (ДПТНЗ 
«Козятинське МВПУ ЗТ») 
 
 VI місце з професії «Штукатур» (ВХПТУ 
№5 м. Вінниці) 
 
VI місце з професій «Перукар (перукар-
модельєр)» (ДПТНЗ «Хмільницький 
АЦПТО») 
 
 VI місце з професії «Верстатник 
широкого профілю» (ДНЗ «ЦПТО №1 
м.Вінниці») 



І (відбірковий) етап 
Всеукраїнського 

конкурсу професійної 
майстерності 

«WorldSkills Ukraine» 

24 49 

 24 закладів професійної (професійно-
технічної) освіти області,  

 49 осіб (з них 40 – здобувачі освіти 
закладів професійної (професійно-
технічної) освіти, 8 – випускники 
ЗП(ПТ)О, 1 – майстер виробничого 
навчання). 

●«Зварювальні роботи», ●«Кондитерське мистецтво», ●«Кулінарне мистецтво», 
●«Перукарське мистецтво», ●«Токарні роботи», ●«Слюсарні роботи», ●«Кладка 
цегли», ●«Експлуатація та обслуговування залізничного транспорту». 

«WorldSkills Ukraine» 



«WorldSkills Ukraine» 



«WorldSkills Ukraine» 

2 місце – з компетенції 
«Перукарське мистецтво» 

(представник ДПТНЗ «Вінницьке 
ВПУ сфери послуг») 

ІІ (заключний) етап конкурсу 

2 місце – з компетенції «Токарні 
роботи» (представник ДНЗ «ЦПТО №1 

м. Вінниці»)  



 «Лицювальник-плиточник» 
 «Перукар (перукар-модельєр» 
 «Кондитер» 
 «Офіціант» 
 майстерень слюсарної справи 
 швейних навчально-виробничих 

майстерень 

Обласні огляди-конкурси 
майстерень (лабораторій) 
 



Міжнародні мовно-літературні 
конкурси 
 

Дипломами ІІ та ІІІ ступеня 
Всеукраїнського етапу: 
 ДПТНЗ “Вінницьке міжрегіональне 

вище професійне училище” 
 ДПТНЗ “Вінницьке вище професійне 

училище сфери послуг”  

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка 

Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика 

І етап – 1303 учасників; 
обласний етап – 51 учасник 

І етап – 1127 учасників; 
обласний етап – 48 учасників 



Обласний конкурс  буктрейлерів «Живі 
сторінки моєї книги» 
 

134 
відеороботи 



Методичний супровід проведення ДПА 
у формі ЗНО 
 



Міжнародні виставки 

Лідер 
інновацій в 
освіті 

Лідер 
професійної 
(професійно-
технічної) 
освіти 

Золоті медалі 

Срібні медалі 

Бронзові 
медалі 

28 

18 

5 

4 

1 

НМЦ – 4 золоті медалі 
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Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти 

Свідоцтво про здобуття базової загальної середньої освіти 

Свідоцтво про здобуття базової загальної середньої освіти за спецпрограмою 

Учнівські квитки 

Студентські квитки 

2021р. 2020р. 2019р. 

Інформаційний вузол ІВС «Освіта» 
 

Студентські квитки 

Учнівські квитки 

Свідоцтво про здобуття базової загальної 
середньої освіти за спецпрограмою 

Свідоцтво про здобуття базової загальної 
середньої освіти 

Свідоцтво про здобуття повної загальної 
середньої освіти 



Фінанси 

Послуги по 
забезпеченню 
оформлення 
документів 
про освіту; 

67,95% 

Документи 
про освіту; 

14,69% 

Курси 
підвищення 
кваліфікації; 

15,77% 

Вісник 
професійно-

технічної 
освіти 

Вінниччини; 
1,60% 

Надходження коштів на спеціальний фонд за 
2019-2021 роки відповідно до видів послуг 

Загальний 
фонд; 7,5% 

Спеціальний 
фонд; 41,7% 

Благодійна 
допомога; 

50,7% 

Питома вага придбання основних засобів 
відповідно до джерел фінансування 



Фінанси 
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Придбання будівельних матеріалів для 
проведення поточних ремонтів в 2019-2021 

роках 



 Здійснення методичного супроводу з питань організації методичної роботи та навчально-

виробничого процесу в ЗП(ПТ)О. 

 Удосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. 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. 

 Надання методичної допомоги ЗП(ПТ)О з питань запровадження елементів дуальної форми 

навчання та інклюзивної освіти. 

 Організація роботи з розробки, апробації та впровадження державних стандартів професійної 

освіти. 

 Вивчення, узагальнення і розповсюдження перспективного педагогічного досвіду. 

 Продовження експериментально-дослідної та інформаційно-видавничої діяльності. 

 Співпраця з НМЦ ПТО та науковими установами України з метою популяризації професійної 

(професійно-технічної) освіти та організації методичної роботи. 

Завдання на 2022 рік 



 

Дякую за увагу! 


