
 

 

 

Від 21.12.2018          № 742 

 

 

 
Про організацію масової методичної роботи з педагогічними 
працівниками закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
Запорізької області на 2019 рік 

 
З метою забезпечення ефективності навчально-виробничого і 

виховного процесу, підвищення професійної компетентності педагогічних 
працівників, вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду 
інноваційної діяльності як педагогів, так і окремих закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти 

НАКАЗУЮ: 

1. Продовжити у 2019 році роботу над проблемною методичною 
темою «Підвищення рівня професійної майстерності педагога як умова 
всебічного розвитку та формування компетентностей учнів». 

 
2. Засідання обласних семінарів-практикумів, науково-практичних 

конференцій, вебінарів, експертних творчих груп та інших обласних заходів 
проводити за графіком (додається). 

 
3. Директорам закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

забезпечити направлення педагогічних працівників для участі в роботі 
обласних семінарів-практикумів, науково-практичних конференцій, 
вебінарів, експертних творчих груп та інших обласних заходів. 

 
4. Даний наказ є підставою для відрядження педагогічних працівників 

для участі в роботі обласних семінарів-практикумів, науково-практичних 
конференцій, вебінарів, експертних творчих груп та інших обласних заходів. 

 
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

департаменту – начальника управління дошкільної, загальної середньої, 
позашкільної, професійної та вищої освіти Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації Захарчука В.М. 
 

 

 

Директор Департаменту      Т. ОЗЕРОВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

Віктор Захарчук 224 67 83 

Олександр Паржницький 228 17 60 



Додаток 

до наказу Департаменту освіти і науки 

Запорізької обласної державної адміністрації 

від 21.12.2018 № 742 

 

Обласні курсові заходи у січні 2019 року 

І. Семінари-практикуми педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О області 

№ 

з/п 
Зміст роботи Місце проведення 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1. Семінар 

Тема: «Щодо підготовки 

випускників закладів 

професійно-технічної та 

вищої освіти до ДПА у 

форматі ЗНО: математика, 

історія України». 

Запорізький 

електротехнічний 

коледж ЗНТУ 

24 січня Мухіна Л.І. 

Організатор  

КЗ «ЗОІППО» 

ЗОР 

2. Семінар для 

педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О 
Тема: «Дистанційне 

навчання як інноваційна 

форма освіти». 

НМЦ ПТО у 

Запорізькій області 

30 січня Осіна Н.А. 

ІІ. Вебінари 

№ 

з/п 
Тема вебінару 

Заклад освіти-

співорганізатор 

Термін 

виконання 

Категорія 

учасників 

1. Використання тренінг-

технологій у формуванні 

креативності педагога 

закладу вищої освіти. 

Економіко-

правничий коледж 

ЗНУ 

23 січня Педагогічні 

працівники  

ЗВО та ЗП(ПТ)О 

2. «Літературний 

дешифратор» на заняттях 

з української літератури. 

Економіко-

правничий коледж 

ЗНУ 

січень Педагогічні 

працівники  

ЗВО та ЗП(ПТ)О 

3. Техніки виконання 

бажань. 

Запорізький 

національний 

університет 

січень Педагогічні 

працівники  

ЗВО та ЗП(ПТ)О 



Обласні курсові заходи у лютому 2019 року 

І. Семінари-практикуми педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О області 

№ 

з/п 
Зміст роботи Місце проведення 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1. Семінар-практикум 

викладачів іноземної 

мови 

Тема: «Проектна 

діяльність на уроках 

іноземної мови як засіб 

реалізації здібностей 

учнів». 

ДНЗ «Запорізький 

центр  

професійно-

технічної освіти 

водного транспорту» 

 

21 лютого Четверякова Л.І. 

2. Семінар-практикум 

викладачів 

природничого циклу 

(хімія, біологія, 

екологія)  
Тема: «Впровадження 

STEAM-освіти в умовах 

професійного 

навчання». 

ДНЗ «Запорізький 

будівельний центр 

професійно-

технічної освіти» 

27 лютого Мухіна Л.І. 

3. Семінар-практикум 

педпрацівників 

професій будівельного 

напрямку 

Тема: «Впровадження 

сучасних будівельних 

технологій та 

цифровізація освітнього 

процесу при підготовці 

учнів професій 

будівельного 

напрямку». 

ДНЗ «Запорізьке 

вище професійне 

училище» 

28 лютого Немченко М.М. 

4. Семінар-практикум з 

викладачів 

інформатики, 

комп’ютерних 

дисциплін та з 

професій 

«Обліковець», 

«Конторський 

службовець», 

Brain Academy в 

Запоріжжі 

лютий Єговцев О.Д. 



«Секретар керівника 

(організації, 

підприємств, 

установи)», 

Адміністратор», 

«Оператор поштового 

зв’язку», «Агент з 

організації туризму», 

«Агент постачання», 

«Оператор 

комп’ютерного 

набору», «Обліковець з 

реєстрації 

бухгалтерських 

даних», «Оператор 

комп’ютерної 

верстки» спільно з 

«Brain Academy» 

Тема: «Застосування 

інформаційних 

технологій в освітньому 

процесі».  

5. Семінар-практикум 

майстрів виробничого 

навчання та 

викладачів 

спецдисциплін 

зварювального 

напрямку. 

Запорізький 

національний 

технічний 

університет 

лютий Таран М.В. 

Костюк А.В. 

6.  Семінар-практикум 

заступників 

директорів з 

методичної роботи, 

методистів  

Тема: «Організаційно-

методичні засади 

освітнього процесу в 

закладах професійної 

(професійно-технічної) 

освіти. 

НМЦ ПТО у 

Запорізькій області 

лютий Нідерман Н.К. 



ІІ. Конкурси, олімпіади та інші масові заходи 

№ 

з/п 
Зміст роботи Місце проведення 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1. Конкурс на кращий 

навчальний фільм з 

професійно-практичної 

підготовки «Урок 

майстра». 

НМЦ ПТО у 

Запорізькій області 

лютий-

травень 

Немченко М.М. 

Петренко Є.В. 

ІІІ. Вебінари 

№ 

з/п 
Тема вебінару 

Заклад освіти-

співорганізатор 

Термін 

виконання 

Категорія 

учасників 

1. Інтерактивні методи 

навчання. 

ДНЗ «Запорізьке 

вище професійне 

училище 

«Моторобудівник» 

12 лютого Педагогічні 

працівники  

ЗВО та ЗП(ПТ)О 

2. Компетентнісний підхід 

до підготовки майбутніх 

кваліфікованих 

робітників. 

ДНЗ 

«Дніпрорудненський 

професійний ліцей» 

20 лютого Педагогічні 

працівники  

ЗВО та ЗП(ПТ)О 

3. Формування сучасного 

освітнього середовища. 

спікер:  

Семенова Л.О. 

25 лютого Педагогічні 

працівники  

ЗВО та ЗП(ПТ)О 

4. Використання коуч-

технологій при 

викладанні спеціальних 

дисциплін для 

покращення освітнього 

процесу. 

ДНЗ «Запорізький 

центр професійно-

технічної освіти 

водного 

транспорту» 

27 лютого Педагогічні 

працівники  

ЗВО та ЗП(ПТ)О 

5. Впровадження 

інноваційних технологій 

у закладах вищої освіти. 

Економіко-

правничий коледж 

ЗНУ 

лютий Педагогічні 

працівники  

ЗВО та ЗП(ПТ)О 

6. Розвиток творчих 

здібностей учнів 

(студентів). 

Запорізький 

національний 

університет 

лютий Педагогічні 

працівники  

ЗВО та ЗП(ПТ)О 



Обласні курсові заходи у березні 2019 року 

І. Семінари-практикуми педагогічних  

працівників ЗП(ПТ)О області 

№ 

з/п 
Зміст роботи Місце проведення 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1. Семінар-практикум 

бібліотекарів ЗП(ПТ)О 

Запорізької області  

Тема: «Краю мій - ти 

частка Батьківщини. 

Популяризація рідного 

краю засобами 

бібліотеки». 

ДНЗ 

«Василівський 

професійний 

ліцей» 

12 березня  Мухіна Л.І.  

2. Семінар-практикум 

викладачів української 

мови та літератури, 

зарубіжної літератури 

Тема: «Інтелект-карти як 

інструмент ефективної 

роботи з інформацією на 

уроках української мови 

та літератури». 

ДНЗ «Запорізький 

політехнічний 

центр професійно-

технічної освіти»  

14 березня Четверякова Л.І. 

3. Семінар-практикум 

заступників директорів 

з виховної роботи  

Тема: «Організація 

соціально-правового 

захисту учнівської молоді, 

забезпечення соціальної 

підтримки та надання 

здобувачам освіти якісної 

професійної підготовки та 

навчання у закладах 

професійної (професійно-

технічної) освіти». 

НМЦ ПТО у 

Запорізькій області 

28 березня Грищенко Н.П. 

 

4. Семінар-практикум 

Тема: «Інклюзія у 

професійній освіті: досвід, 

перспективи, мотивація». 

НМЦ ПТО у 

Запорізькій області 

березень Двоєносова Л.В. 



ІІ. Конкурси, олімпіади та інші масові заходи 

№ 

з/п 
Зміст роботи Місце проведення 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1. Обласний конкурс 

патріотичної української 

пісні «Ти будеш вічно 

жити, Україно!» серед 

здобувачів освіти закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти. 

 березень- 

квітень 

Грищенко Н.П. 

 

2. Участь у 

Всеукраїнському 

конкурсі-виставці з 

декоративно-ужиткового 

та образотворчого 

мистецтва «Знай і люби 

свій край». 

НМЦ ПТО у 

Запорізькій області 

березень- 

квітень 

Головко Л.В. 

3. Конкурс фахової 

майстерності серед 

здобувачів професійної 

освіти з професії «Маляр». 

ДНЗ «Запорізький 

будівельний центр 

професійно-

технічної освіти» 

21 березня Немченко М.М. 

4. Конкурс рекламних 

проектів з іноземної мови  
Тема: «Моя професія - 

найкраща». 

ДНЗ «Запорізький 

професійний 

торгово-

кулінарний ліцей» 

26 березня Четверякова Л.І. 

5. Конкурс фахової 

майстерності серед 

здобувачів професійної 

освіти з професії 

«Електромонтер з ремонту 

та обслуговування 

електроустаткування». 

ДНЗ «Запорізький 

політехнічний 

центр професійно-

технічної освіти» 

27 березня Немченко М.М. 

Костюк А.В. 

ІІІ. Навчання керівних та педагогічних кадрів 

№ 

з/п 
Зміст роботи Місце проведення 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1. Семінар-практикум 

молодих майстрів 

виробничого навчання 

Тема: «Організація та зміст 

роботи майстра 

виробничого навчання 

ЗП(ПТ)О». 

НМЦ ПТО у 

Запорізькій області 

19 березня Костюк А.В. 



ІV. Вебінари 

№ 

з/п 
Тема вебінару 

Заклад освіти-

співорганізатор 

Термін 

виконання 

Категорія 

учасників 

1. Створення і використання 

інфографіки в освітньому 

процесі для 

удосконалення 

професійної 

компетентності педагога. 

спікер: 

Двоєносова Л.В. 

5 березня Педагогічні 

працівники  

ЗВО та ЗП(ПТ)О 

2. Розвиток критичного 

мислення на уроках 

природничо-математичних 

дисциплін. 

ДНЗ «Запорізький 

політехнічний 

центр професійно-

технічної освіти» 

19 березня Педагогічні 

працівники  

ЗВО та ЗП(ПТ)О 

3. Компетентнісний підхід до 

підготовки майбутніх 

кваліфікованих робітників 

професій художнього 

напряму. 

ДНЗ «Запорізьке 

вище професійне 

училище» 

26 березня Педагогічні 

працівники  

ЗВО та ЗП(ПТ)О 

4. Компетентний фахівець як 

стратегія життєвого 

успіху. 

КЗ 

«Мелітопольське 

училище 

культури» ЗОР 

березень Педагогічні 

працівники  

ЗВО та ЗП(ПТ)О 

5. Профілактика булінгу в 

освітньому середовищі. 

Запорізький 

національний 

університет 

березень Педагогічні 

працівники  

ЗВО та ЗП(ПТ)О 

6. Превентивне виховання в 

роботі студії «Погляд» 

Запорізького авіаційного 

коледжу. 

Запорізький 

авіаційний коледж 

ім. О.Г. Івченка 

березень Педагогічні 

працівники  

ЗВО та ЗП(ПТ)О 

7. Організація 

індивідуального простору 

на уроках математики за 

допомогою ІКТ. 

Запорізький 

авіаційний коледж 

ім. О.Г. Івченка 

березень Педагогічні 

працівники  

ЗВО та ЗП(ПТ)О 



Обласні курсові заходи у квітні 2019 року 

І. Семінари-практикуми педагогічних  

працівників ЗП(ПТ)О області 

№ 

з/п 
Зміст роботи Місце проведення 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1. Семінар-практикум 

заступників директорів 

з навчально-виробничої 

роботи 

Тема: «Впровадження 

стандартів професійної 

(професійно-технічної) 

освіти нового покоління». 

НМЦ ПТО у 

Запорізькій області 

02 квітня Костюк А.В. 

2. Семінар-практикум 

викладачів предмета 

«Фізична культура» та 

керівників фізичного 

виховання 

Тема: «Розвиток фізичних 

якостей учнів під час 

проведення занять з теми 

«Баскетбол». 

ДНЗ «Запорізький 

професійний ліцей  

автотранспорту» 

04 квітня Четверякова Л.І. 

3. Семінар-практикум 

викладачів математики 

Тема: «Розвиток 

критичного та 

креативного мислення на 

уроках математики». 

НМЦ ПТО у 

Запорізькій області 

17 квітня Осіна Н.А. 

4. Семінар-практикум 

викладачів історії 

Тема: «Формування  

громадянської 

компетентності 

здобувачів освіти на  

уроках та в позаурочній 

роботі з історії засобами 

використання елементів 

краєзнавства». 

ДНЗ «Запорізький 

професійний ліцей 

залізничного 

транспорту» 

25 квітня Четверякова Л.І. 

5. ІІ Регіональна науково-
практична конференція 
серед студентів, 
викладачів, науковців, 
молодих учених, 
аспірантів і учнів 

Запорізький 

національний 

технічний 

університет 

квітень Таран М.В. 

Немченко М.М. 



Тема: «Транспортні 
системи та технології: 
проблеми та перспективи 
розвитку». 

ІІ. Конкурси, олімпіади та інші масові заходи 

№ 

з/п 
Зміст роботи Місце проведення 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1. Конкурс фахової 

майстерності серед 

здобувачів професійної 

освіти з професії 

«Офіціант». 

ДНЗ «Запорізький 

професійний 

торгово-

кулінарний ліцей» 

04 квітня Немченко М.М. 
Костюк А.В. 

2. Конкурс фахової 

майстерності серед 

здобувачів професійної 

освіти з професії 

«Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

виробництва». 

Федорівський 

центр професійної 

освіти 

11 квітня Немченко М.М. 

3. ІІІ Науково-практична 

конференція  
Тема: «Україна очима 

молоді».  

ДНЗ «Запорізьке 

вище професійне 

училище 

«Моторобудівник» 

16 квітня Четверякова Л.І. 

4. Конкурс фахової 

майстерності серед 

здобувачів професійної 

освіти з професії «Кухар». 

ДНЗ «Запорізький 

центр професійно-

технічної освіти 

водного 

транспорту» 

18 квітня Немченко М.М. 

Костюк А.В. 

5. Конкурс (Всеукраїнського 

формату) з професії 

залізничного напрямку. 

ДНЗ «Запорізький 

професійний ліцей 

залізничного 

транспорту» 

18-22 

квітня 

Немченко М.М. 

ІІІ. Навчання керівних та педагогічних кадрів 

№ 

з/п 
Зміст роботи Місце проведення 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1. Курси із загальних питань 

охорони праці керівників і 

спеціалістів ЗП(ПТ)О та 

ЗВО Запорізької області. 

НМЦ ПТО у 

Запорізькій області 

01-05 

квітня 

Осіна Н.А. 

2. Курси із загальних питань 

охорони праці керівників і 

спеціалістів ЗП(ПТ)О та 

ЗВО Запорізької області. 

НМЦ ПТО у 

Запорізькій області 

22-26 

квітня 

Осіна Н.А. 



ІV. Вебінари 

№ 

з/п 
Тема вебінару 

Заклад освіти-

співорганізатор 

Термін 

виконання 

Категорія 

учасників 

1. Творчість як одна із 

складових педагогічних 

компетенцій 

професійного навчання. 

ДНЗ «Запорізький 

будівельний центр 

професійно-

технічної освіти» 

2 квітня Педагогічні 

працівники  

ЗВО та ЗП(ПТ)О 

2. Впровадження 

інформаційних 

технологій у ЗП(ПТ)О. 

ДНЗ «Запорізьке 

вище професійне 

училище моди і 

стилю» 

9 квітня Педагогічні 

працівники  

ЗВО та ЗП(ПТ)О 

3. Роль бібліотек у 

формуванні 

інформаційної культури 

здобувачів освіти. 

ДНЗ «Запорізьке 

вище професійне 

училище моди і 

стилю» 

17 квітня Бібліотекарі 

ЗП(ПТ)О 

4. Використання 

комп’ютерних програм у 

процесі викладання 

математики. 

ДНЗ «Запорізький 

політехнічний 

центр професійно-

технічної освіти» 

23 квітня Педагогічні 

працівники  

ЗВО та ЗП(ПТ)О 

5. Розвиток творчих 

здібностей студентів під 

час занять та в 

позаурочній діяльності. 

КЗ 

«Мелітопольське 

училище 

культури» ЗОР 

квітень  Педагогічні 

працівники  

ЗВО та ЗП(ПТ)О 

6. Підсумки евалюації 

оцінювання Web-сайтів 

закладів професійної 

(професійно-технічної) 

освіти Запорізької 

області. 

спікер: 

Двоєносова Л.В. 

квітень Педагогічні 

працівники 

ЗП(ПТ)О 



Обласні курсові заходи у травні 2019 року 

І. Семінари-практикуми педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О області 

№ 

з/п 
Зміст роботи Місце проведення 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1. Семінар-практикум 

методистів 
Тема: «Вектори діяльності 

методичної служби в 

умовах реформування 

професійної освіти». 

ДНЗ 

«Багатопрофільний 

центр професійно-

технічної освіти» 

16 травня Нідерман Н.К. 

2. Семінар-практикум 

викладачів предмета 

«Захист Вітчизни» 
Тема: «Формування 

активної громадянської 

позиції молоді при 

викладанні предмета 

«Захист Вітчизни». 

ДНЗ «Запорізьке 

вище професійне 

училище 

«Моторобудівник» 

21 травня Петренко Є.В. 

3. Семінар-практикум 

вихователів 

гуртожитків та 

керівників гуртків 
Тема: «Створення 

належних умов у 

гуртожитку для розвитку 

підлітка як особистості, 

його здібностей та 

талантів». 

ДНЗ 

«Василівський 

професійний 

ліцей» 

23 травня Грищенко Н.П. 

 

4. Всеукраїнський 

науково-практичний 

семінар 

Тема: «Формування 

готовності майбутніх 

кваліфікованих робітників 

до підприємницької 

діяльності: пошуки і 

перспективи». 

ДНЗ 

«Мелітопольський 

багатопрофільний 

центр професійно-

технічної освіти» 

травень Петерик С.М. 

Таран М.В. 



ІІ. Навчання керівних та педагогічних кадрів 

№ 

з/п 
Зміст роботи Місце проведення 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1. Семінар-практикум 

заступників директорів 

з навчально-виробничої 

роботи 

Тема: «Розробка освітніх 

програм та навчально-

плануючої документації». 

НМЦ ПТО у 

Запорізькій області 

14 травня Костюк А.В. 

ІІІ. Вебінари 

№ 

з/п 
Тема вебінару 

Заклад освіти-

співорганізатор 

Термін 

виконання 

Категорія 

учасників 

1. Творчість як одна із 

складових педагогічних 

компетенцій навчання на 

уроках біології та хімії за 

допомогою електронного 

посібника-квеста 

«Біологічна мозаїка». 

ДНЗ 

«Мелітопольський 

багатопрофільний 

центр професійно-

технічної освіти» 

14 травня Педагогічні 

працівники  

ЗВО та ЗП(ПТ)О 

2. Формування  екологічної 

компетентності 

випускника через 

розвиток критичного 

мислення. 

ДНЗ «Запорізький 

політехнічний 

центр професійно-

технічної освіти» 

21 травня Педагогічні 

працівники  

ЗВО та ЗП(ПТ)О 

3. Застосування 

компетентнісного підходу 

у професійному навчанні. 

ДНЗ «Запорізький 

будівельний центр 

професійно-

технічної освіти» 

28 травня Педагогічні 

працівники  

ЗВО та ЗП(ПТ)О 

4. Компетентний фахівець 

економічного напрямку 

як стратегія життєвого 

успіху. 

Економіко-

правничий коледж 

ЗНУ 

травень Педагогічні 

працівники  

ЗВО та ЗП(ПТ)О 



Обласні курсові заходи у червні 2019 року 

І. Семінари-практикуми педагогічних  

працівників ЗП(ПТ)О області 

№ 

з/п 
Зміст роботи Місце проведення 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1. Семінар-практикум 

заступників директорів з 

виховної роботи  
Тема: «Лідерство як фактор 

формування активної 

позиції майбутнього 

громадянина». 

ДНЗ 

«Дніпрорудненський 

професійний ліцей» 

06 червня Грищенко Н.П. 

 

2. Семінар-практикум 

викладачів предмета 

«Фізична культура» та 

керівників фізичного 

виховання 

Тема: «Підведення 

підсумків спортивно-

масової роботи в ЗП(ПТ)О 

за 2018-2019 навчальний 

рік».  

ДНЗ 

«Осипенківський 

професійний 

аграрний ліцей» 

12-14 

червня 

Четверякова Л.І. 

ІІ. Конкурси, олімпіади та інші масові заходи 

№ 

з/п 
Зміст роботи Місце проведення 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1. Участь у проведенні 

міського соціального 

заходу «Фестиваль сім’ї», 

присвяченого Дню захисту 

дітей. 

Центральний парк 

культури та 

відпочинку  

«Дубовий гай» 

червень Грищенко Н.П. 

 

ІІІ. Навчання керівних та педагогічних кадрів 

№ 

з/п 
Зміст роботи Місце проведення 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1. Клуб лідерів учнівського 

самоврядування закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти 

Тема: «Лідерство як фактор 

формування активної 

позиції майбутнього 

громадянина». 

ДНЗ 

«Дніпрорудненський 

професійний ліцей» 

06 червня Грищенко Н.П. 
Головко Л.В. 



ІV. Вебінари 

№ 

з/п 
Тема вебінару 

Заклад освіти-

співорганізатор 

Термін 

виконання 

Категорія 

учасників 

1. Всеукраїнський інтернет-

марафон «Стажування 

педагога в сучасних 

умовах компетентнісного 

підходу». 

ДНЗ «МВПУ», 

ДНЗ «БМПЛ», 

ДНЗ «ЗППЛ»,  

ДНЗ «ЗПЦПТО», 

ДНЗ «МБЦПТО», 

ДНЗ «ДПЛ»,  

ДНЗ «ППЛ» 

червень Педагогічні 

працівники 

ЗП(ПТ)О 



Обласні курсові заходи у вересні 2019 року 

І. Семінари-практикуми педагогічних  

працівників ЗП(ПТ)О області 

№ 

з/п 
Зміст роботи Місце проведення 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1. Семінар-практикум 

методистів 
Тема: «Управління 

розвитком професійного 

потенціалу педагогічних 

працівників засобами 

методичної роботи». 

ДНЗ «Запорізький 

професійний 

торгово-

кулінарний ліцей» 

25 вересня Нідерман Н.К. 

2. Семінар-практикум 

вихователів 

гуртожитків та 

керівників гуртків 
Тема: «Інноваційні форми 

і методи організації 

позаурочної зайнятості 

учнівської молоді як засіб 

формування патріотичної 

особистості». 

ДНЗ «Запорізьке 

вище професійне 

училище» 

26 вересня Грищенко Н.П. 

3. Семінар-практикум 

викладачів української 

мови та літератури, 

зарубіжної літератури 

Тема: «Розвиток творчих 

здібностей та активізація 

пізнавальної діяльності 

здобувачів освіти на 

уроках української мови і 

літератури в умовах 

використання 

інноваційних технологій». 

ДНЗ «Бердянський 

центр професійно-

технічної освіти» 

27 вересня Четверякова Л.І. 

4. Науково-практична 

конференція серед 

викладачів, студентів, 

учнів «Логістика та 

безпека руху на 

транспорті». 

Запорізький 

національний 

технічний 

університет 

вересень Таран М.В. 

Немченко М.М. 



ІІ. Вебінари 

№ 

з/п 
Тема вебінару 

Заклад освіти-

співорганізатор 

Термін 

виконання 

Категорія 

учасників 

1. Професійна етика, 

педагогічна майстерність 

педагога. 

ДНЗ «Запорізький 

будівельний центр 

професійно-

технічної освіти» 

24 вересня  Педагогічні 

працівники  

ЗВО та ЗП(ПТ)О 



Обласні курсові заходи у жовтні 2019 року 

І. Семінари-практикуми педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О області 

№ 

з/п 
Зміст роботи Місце проведення 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1. Семінар викладачів 

іноземної мови 
Тема: «Реалізація 

компетентнісного підходу 

у викладанні іноземної 

мови». 

ДНЗ 

«Мелітопольське 

вище професійне 

училище» 

08 жовтня Четверякова Л.І. 

2. Семінар-практикум 

бібліотекарів ЗП(ПТ)О 

Запорізької області 
Тема: «Компетентність - 

ключ до оновлення змісту 

бібліотечної роботи». 

НМЦ ПТО у 

Запорізькій області 

15 жовтня Мухіна Л.І. 

3. Семінар педагогічних 

працівників з професій 

сільськогосподарського 

напрямку 

Тема: «Використання 

сучасних засобів навчання 

на уроках професійно-

теоретичної (професійно-

практичної) підготовки». 

ДНЗ 

«Багатопрофільний 

центр професійно-

технічної освіти» 

17 жовтня Немченко М.М. 

4. Семінар-практикум 

голів об’єднань класних 

керівників ЗП(ПТ)О 
Тема: «Участь молоді у 

соціальній діяльності як 

запорука розвитку 

громадянського 

суспільства». 

НМЦ ПТО у 

Запорізькій області 

23 жовтня Головко Л.В. 

5. Семінар педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О 

сфери ресторанного 

господарства і торгівлі 

Тема: «Реалізація 

компетентнісного підходу 

в організації освітнього 

процесу для професійного 

становлення майбутніх 

ДНЗ 

«Мелітопольське 

вище професійне 

училище» 

24 жовтня Немченко М.М. 

Костюк А.В. 



кваліфікованих 

робітників». 

6. Семінар викладачів 

історії  

Тема: «Вдосконалення 

дослідницької 

суб’єктності викладача та 

учнів як передумова 

всебічного розвитку 

мисленнєвих здібностей 

та умінь здобувачів освіти 

під час вивчення 

історичних процесів». 

ДНЗ 

«Мелітопольський 

багатопрофільний 

центр професійно-

технічної освіти» 

25 жовтня Четверякова Л.І. 

7. Семінар-практикум 

заступників директорів 

з навчально-виробничої 

роботи 

Тема: «Розробка та 

подання проектів». 

НМЦ ПТО у 

Запорізькій області 

жовтень Петерик С.М. 

Таран М.В. 

ІІ. Конкурси, олімпіади та інші масові заходи 

№ 

з/п 
Зміст роботи Місце проведення 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1. Організація святкового 

концерту, присвяченого 

Дню міста (Покровський 

ярмарок). 

Прибережна 

магістраль 

жовтень Грищенко Н.П. 

 

2. Участь у соціальній 
комплексній програмі 
Департаменту спорту, 
сім’ї та молоді Запорізької 
міської ради. Конкурс 

«Кращий учень 
професійно-технічного 
навчального закладу  
м. Запоріжжя». 

 жовтень- 

листопад 

Грищенко Н.П. 
 

 

3. Конкурс буктрейлерів 

Тема: «Книга, яка мене 

схвилювала». 

ДНЗ «Запорізький 

правобережний 

професійний 

ліцей» 

жовтень Четверякова Л.І. 

 



ІІІ. Навчання керівних та педагогічних кадрів 

№ 

з/п 
Зміст роботи Місце проведення 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1. Курси із загальних 

питань охорони праці 

керівників і спеціалістів 

ЗП(ПТ)О та ЗВО 

Запорізької області. 

НМЦ ПТО у 

Запорізькій області 

07-11 

жовтня 

Осіна Н.А. 

2. Засідання експертної 

творчої групи викладачів 

української мови та 

літератури м. Мелітополь.  

ДНЗ 

«Мелітопольський 

професійний 

аграрний ліцей» 

жовтень Четверякова Л.І. 

ІV. Вебінари 

№ 

з/п 
Тема вебінару 

Заклад освіти-

співорганізатор 

Термін 

виконання 

Категорія 

учасників 

1. Формування готовності 

майбутніх фахівців до 

підприємницької 

діяльності та їх 

підприємницької 

компетентності. 

ДНЗ 

«Мелітопольський 

багатопрофільний 

центр професійно-

технічної освіти» 

16 жовтня Педагогічні 

працівники  

ЗВО та ЗП(ПТ)О 

2. Формування  фахової 

компетентності 

випускника ЗП(ПТ)О 

через виховання 

естетичного смаку. 

ДНЗ «Запорізький 

політехнічний 

центр професійно-

технічної освіти» 

22 жовтня Педагогічні 

працівники  

ЗВО та ЗП(ПТ)О 

3. Впровадження 

інноваційних технологій 

викладача англійської 

мови ЗП(ПТ)О. 

ДНЗ «Запорізький 

будівельний центр 

професійно-

технічної освіти» 

30 жовтня Педагогічні 

працівники  

ЗВО та ЗП(ПТ)О 



Обласні курсові заходи у листопаді 2019 року 

І. Семінари-практикуми педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О області 

№ 

з/п 
Зміст роботи Місце проведення 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1. Семінар-практикум 

викладачів фізики 
Тема: «Використання 

виробничого досвіду на 

уроках фізики». 

ДНЗ 

«Пологівський 

професійний 

ліцей» 

07 

листопада 

Осіна Н.А. 

2. Семінар-практикум 

викладачів предмета 

«Фізична культура» та 

керівників фізичного 

виховання 

Тема: «Розвиток ключових 

компетентностей учнів  

засобами фізкультурно-

оздоровчої роботи та 

ефективність їх 

впровадження у 

педагогічну практику». 

ДНЗ 

«Мелітопольський 

багатопрофільний 

центр професійно-

технічної освіти» 

12 

листопада 

Четверякова Л.І. 

3. Семінар-практикум 

старших майстрів 

ЗП(ПТ)О 

Тема: «Професійно-

практична підготовка 

здобувачів професійної 

освіти в сучасних умовах 

виробництва». 

ДНЗ «Запорізьке 

вище професійне 

училище 

«Моторобудівник» 

21 

листопада 

Немченко М.М. 

4. Семінар-практикум 

педагогічних 

працівників легкої 

промисловості і сфери 

послуг 

Тема: «Професійна 

підготовка майбутніх 

фахівців сфери послуг для 

сучасного ринку праці в 

умовах функціонування 

кластерних структур». 

ДНЗ «Запорізьке 

вище професійне 

училище моди і 

стилю» 

28 

листопада 

Немченко М.М. 

Костюк А.В. 

5. Семінар-практикум 

викладачів інформатики, 

НМЦ ПТО у 

Запорізькій області 

листопад Єговцев О.Д. 



комп’ютерних дисциплін 

та з професій  

«Обліковець», 

«Конторський 

службовець», «Секретар 

керівника (організації, 

підприємств, установи)», 

Адміністратор», 

«Оператор поштового 

зв’язку», «Агент з 

організації туризму», 

«Агент постачання», 

«Оператор 

комп’ютерного набору», 

«Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних», 

«Оператор комп’ютерної 

верстки» спільно з 

«PowerCode Academy» 

Тема: «Особливості 

використання сучасних 

інформаційних 

технологій». 

ІІ. Конкурси, олімпіади та інші масові заходи 

№ 

з/п 
Зміст роботи Місце проведення 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1. ІІ (обласний етап) Х 

Міжнародного мовно-

літературного конкурсу 
учнівської та студентської 

молоді імені Тараса 

Шевченка.  

ДНЗ «Запорізьке 

вище професійне 

училище» 

листопад 

 

Четверякова Л.І. 

2. ІІ (обласний етап) ХІХ 

Всеукраїнського 

конкурсу учнівської 

творчості. 

НМЦ ПТО у 

Запорізькій області 

листопад- 

грудень 

Четверякова Л.І. 

3. Конкурс фахової 

майстерності серед 

здобувачів професійної 

(професійно-технічної) 

освіти з компетенції: 

«Комп’ютерна обробка 

інформації». 

НМЦ ПТО у 

Запорізькій області 

27 

листопада 

Петренко Є.В. 



ІІІ. Навчання керівних та педагогічних кадрів 

№ 

з/п 
Зміст роботи Місце проведення 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1. Форум лідерів 

учнівського 

самоврядування закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти  
Тема: «Роль  

самоврядування у 

життєдіяльності учнівських 

колективів закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти». 

ДНЗ «Запорізький 

професійний ліцей 

автотранспорту» 

14 

листопада 

 

Грищенко Н.П. 
Головко Л.В. 

 

2. Семінар-практикум 

молодих майстрів 

виробничого навчання 

Тема: «Професійна 

компетентність майстра 

виробничого навчання». 

НМЦ ПТО у 

Запорізькій області 

26 

листопада 

Костюк А.В. 

ІV. Вебінари 

№ 

з/п 
Тема вебінару 

Заклад освіти-

співорганізатор 

Термін 

виконання 

Категорія 

учасників 

1. Розробка та 

впровадження 

електронних засобів 

навчання. 

ДНЗ «Запорізький 

будівельний центр 

професійно-

технічної освіти» 

20 

листопада 

Педагогічні 

працівники  

ЗВО та ЗП(ПТ)О 

2. Розвиток творчих 

здібностей учнів під час 

занять та позаурочної 

діяльності. 

ДНЗ «Запорізьке 

вище професійне 

училище» 

27 

листопада 

Педагогічні 

працівники  

ЗВО та ЗП(ПТ)О 

3. Інтерактивні методи 

навчання як приклад 

творчої діяльності 

викладача. 

КЗ 

«Мелітопольське 

училище 

культури» ЗОР 

листопад Педагогічні 

працівники  

ЗВО та ЗП(ПТ)О 

4. Впровадження активних 

форм і методів навчання 

на заняттях математики та 

фізики. 

Запорізький 

авіаційний коледж 

ім. О.Г. Івченка 

листопад Педагогічні 

працівники  

ЗВО та ЗП(ПТ)О 

5. Активізація пізнавальної 

діяльності на заняттях як 

засіб підвищення якості 

навчання. 

Запорізький 

авіаційний коледж 

ім. О.Г. Івченка 

листопад Педагогічні 

працівники  

ЗВО та ЗП(ПТ)О 



Обласні курсові заходи у грудні 2019 року 

І. Семінари-практикуми педагогічних  

працівників ЗП(ПТ)О області 

№ 

з/п 
Зміст роботи Місце проведення 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1. Конференція у форматі 

TED  

Тема: «Використання 

світових освітніх 

технологій у практичній 

діяльності педагога». 

НМЦ ПТО у 

Запорізькій області 

грудень Таран М.В.. 

Двоєносова Л.В. 

Мухіна Л.І. 

ІІ. Конкурси, олімпіади та інші масові заходи 

№ 

з/п 
Зміст роботи Місце проведення 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1. Організація і 

проведення святкового 

концерту, приуроченого 

до Дня Святого 

Миколая та Нового 

року, для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

 грудень Грищенко Н.П. 

2. ІІІ (обласний) етап ХХ 

Міжнародного конкурсу 
з української мови імені 

Петра Яцика. 

ДНЗ «Запорізький 

політехнічний 

центр професійно-

технічної освіти» 

грудень Четверякова Л.І. 

ІІІ. Вебінари 

№ 

з/п 
Тема вебінару 

Заклад освіти-

співорганізатор 

Термін 

виконання 

Категорія 

учасників 

1. Використання 

електронних освітніх 

ресурсів на уроках 

англійської мови та 

зарубіжної літератури. 

ДНЗ 

«Мелітопольський 

багатопрофільний 

центр професійно-

технічної освіти» 

4 грудня Педагогічні 

працівники  

ЗВО та ЗП(ПТ)О 

 


