
Звіт 
директора Науково-методичного центру професійно-технічної освіти 

у Запорізькій області Паржницького О.В. щодо виконання умов контракту 
 

Сьогодні здійснюється трансформація сфери професійної (професійно-
технічної) освіти, що забезпечуватиме вихід на ринок праці майбутніх 
кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів із високим рівнем 
професійної компетентності, а також їхній безперервний професійний розвиток 
упродовж життя для самореалізації. 

Створення ефективної системи професійної освіти є ключовим завданням 
державної політики щодо сталого розвитку країни.  

Методична служба – потреба освітнього середовища. Практика засвідчує: 
нині зростає роль методичної роботи, яка суттєво впливає на розвиток 
методичної компетентності педагогічних працівників, а це дає їм 
можливістьреалізовувати власні компетенції з урахуванням новітніх освітніх 
технологій і тенденцій виробничої сфери.  

 

Протягом року Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у 
Запорізькій (далі – Центр) продовжив роботу над забезпеченням методичного 
супроводу модернізації системи професійної (професійно-технічної) освіти 
шляхом запровадження оновлених освітніх стандартів на модульно-
компетентнісній основі, упровадженням дуальної форми навчання і сучасних 
технологій в освітній процес, створенням ефективного освітнього середовища, 
організацією дослідно-експериментальної, виставкової роботи в закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти.  

В області триває модернізація системи професійної освіти, створення 
ефективної мережі та нових типів закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти.  

На сьогодні 30 закладів професійної (професійно-технічної) освіти: 16 – 
професійні ліцеї, 7 – центри професійно-технічної освіти, 6 – вищі професійні 
училища, 1 – коледж. Професійним навчанням у цих закладах охоплено 
близько 13 тисяч учнів. Дві третини здобувачів освіти разом з професією 
здобувають повну загальну середню освіту.  

Первинна професійна підготовка у закладах професійної (професійно-
технічної) освіти області здійснюється з 83 професій для 7 галузей економіки: 
промисловості, сільського господарства, транспорту, будівництва, торгівлі та 
громадського харчування, житлово-комунального господарства, зв’язку. 

Центр надає консультативно-методичну допомогу закладам професійної 
(професійно-технічної) освіти (далі – ЗП(ПТ)О) з різних напрямів діяльності. 

Крім того, обласна методична служба сприяє тісній співпраці закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти з роботодавцями, громадськими 
організаціями, науковцями.  

Структурні підрозділи Центру спрямовували діяльність на реалізацію 
методичної теми «Підвищення рівня професійної майстерності педагога як 
умова всебічного розвитку та формування компетентностей учнів», до речі, 
робота над темою завершується. За результатами онлайн голосування, 



проведеного на сайті Центру, та рішенням науково-методичної ради НМЦ ПТО 
у Запорізькій області на наступні три роки визначена єдина методична тема 
«Формування професійних компетентностей здобувачів освіти шляхом 
упровадження новітніх технологій» (2019-2022 роки). 

На виконання основних завдань Центр здійснює: 
- методичний супровід модернізації системи професійної (професійно-

технічної) освіти шляхом запровадження освітніх стандартів на 
компетентнісній основі та елементів дуальної форми навчання; 

- методичний супровід загальноосвітньої, професійно-теоретичної, 
професійно-практичної підготовки; 

- моніторингові дослідження стану методичної роботи, рівня навчальних 
досягнень і якості знань учнів з професійно-теоретичної та професійно-
практичної підготовки, результатів зовнішнього незалежного оцінювання з 
української мови та літератури; 

- проведення дослідно-експериментальної роботи на базі закладів освіти; 
- організацію і координацію роботи творчих груп, окремих педагогічних 

працівників з розробки навчальних і методичних посібників, технічних засобів 
навчання та їх апробації; 

- національно-патріотичне виховання здобувачів освіти; 
- виявлення, дослідження, узагальнення та упровадження інноваційного 

педагогічного досвіду; 
- підготовку та випуск методичних матеріалів, періодичних видань.  

 

Загальновідомо: якість і результати навчально-виробничого процесу 
залежать від педагога. Тому в центрі уваги методичної служби - пошук 
інноваційних форм розвитку професійної компетентності педагогічних 
працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти.  

На базі НМЦ ПТО організовані й проведені:  
тренінги «Методика проведення тренінгів», «Сучасні методи навчання: 

інфографіка й ментальні карти, сторітелінг, інтерактивні вправи». 
(Іван Іванов, м. Київ);  
семінар-практикум «Сучасні форми методичної роботи з педагогічними 

працівниками в закладах професійної (професійно-технічної) освіти» (за участю 
завідувача лабораторії технологій професійного навчання Інституту ПТО 
НАПН України, кандидата хімічних наук, доцента Наталі Кулалаєвої); 

круглий стіл «Методика розроблення стандартів професійної 
(професійно-технічної) освіти» (взяли участь: головний спеціаліст із систем 
кваліфікацій Європейського фонду освіти Ар’єн Дей, міжнародний експерт з 
питань змісту та якості освіти Європейського фонду освіти Відмантас Тутліс, 
державний експерт директорату професійної освіти МОН Галина Пономарьова, 
начальник відділу Інституту модернізації змісту освіти України МОН Віктор 
Паржницький, роботодавці, педагогічні працівники); 

Міжобласний вебінар спільно з НМЦ ПТО у Дніпропетровській області 
«Профорієнтація – синергія профтехосвіти, регіональних громад, роботодавців, 
науки, соціальних партнерів в рамках розвитку та збереження сучасного 
робітничого потенціалу регіону».  



На вебінарі узагальнено та проаналізовано практики соціального 
партнерства в умовах регіону, формування мотиваційних механізмів залучення 
роботодавців та підприємців, покращення інформаційної підтримки 
соціального партнерства у сфері професійної освіти. 

Всеукраїнський інтернет-марафон «Стажування педагога в сучасних 
умовах компетентнісного підходу». 

Вагомим досягненням Центру є впроваджене дистанційне навчання 
педагогічних працівників. Починаючи із грудня 2018 року, методист Осіна Н.А. 
наполегливо працювала над організацією дистанційного навчання: розроблено 
Програму дистанційного навчального курсу «Використання цифрових 
інструментів у роботі педагогічного працівника/керівництва закладу освіти», 
яка 31 січня 2019 року розглянута науково-методичною радою НМЦ ПТО у 
Запорізькій області (протокол № 1) та затверджена директором центру. 

30 січня 2019 року проведено обласний семінар для педагогічних 
працівників ЗП(ПТ)О на тему: «Дистанційне навчання як інноваційна форма 
освіти» на базі НМЦ ПТО у Запорізькій області. У роботі семінару взяли участь 
28 педагогічних працівників.  

Для інформування педагогічних працівників/керівництва закладів освіти 
про дистанційне навчання на базі Науково-методичного центру професійно-
технічної освіти у Запорізькій області створено сайт «Дистанційне навчання 
НМЦ ПТО у Запорізькій області», на якому можна ознайомитися зі змістом, 
умовами навчання та необхідними інструкціями для початку навчання. Також є 
активне посилання на реєстраційну форму та контакти для зворотнього зв’язку.  

Дистанційне навчання відбувається в середовищі Google Classroom, до 
кожного модуля розроблені інструкції з інфографікою, відеоінструкції, тести, 
практичні завдання, з кожної теми додаються довідкові матеріали.  

Ефективний зворотній зв’язок із учасниками курсу налаштований через 
системи сповіщень, здачі робіт, отримання приватних консультацій до кожного 
завдання. Електронні версії сертифікату видаються на підставі наказу МОН 
України від 30.04.2014 року № 535 за умови правильного виконання 75% 
завдань курсу. 
№ 
з/п 

Термін навчання Зареєструвалось Модуль Приєднались до 
Classroom 

Отримали 
сертифікат 

1. березень 2019 181 1 169 (93%) 125 (74 %) 
2. травень 2019 44 1 31 (70%) 23 (74 %) 
3. травень 2019 123 2 108 (88%) 83 (77%) 
4. червень 2919 34 1 20 (59 %) 11 (55%) 
5. червень 2019 27 2 20 (74 %) 13 (65 %) 
    Всього  255 

Надважливим напрямом діяльності Центру є методичний супровід 
навчально-виробничого, виховного процесу в закладах професійної освіти. 

Через високу динамічність освітнього середовища для кожного педагога є 
актуальним принцип «освіта впродовж життя».  

Виклики часу спонукають до вибору результативних форм методичної 
роботи, які окреслять орієнтири професійного й особистісного зростання, 
сприятимуть розвитку фахової майстерності. 

 



Відповідно до плану масової методичної роботи для освітянської 
спільноти працюють 24 обласні секції, з них: для керівного складу - 2, 
викладачів загальноосвітніх предметів - 8; професійного спрямування - 8; по 
одній секції методистів, старших майстрів, бібліотекарів, вихователів 
гуртожитків, класних керівників, керівників гуртків. 

Проведено 41 засідання, у якому взяли участь 867 педагогічних 
працівників. 

Учасники секцій відвідали 26 відкритих уроків, 19 майстер-класів; узяли 
участь у 14 тренінгах. 

Успішно проходять вебінари. Методичний супровід підготовки і 
проведення вебінарів здійснює Центр. За рік проведено 33 вебінари (кількість 
підключень – 673; учасників – 1241). 

Досвід запровадження освітніх інновацій педагогічні працівники 
демонстрували під час проведення обласних семінарів-практикумів, вебінарів, 
тренінгів, науково-практичних конференцій, майстер-класів, конкурсів фахової 
майстерності. 
 

Постійно здійснюється методичний супровід розробки навчально-
програмної документації. Перевірено 483 навчальні плани, оновлено 231 
навчальний план. 

Надані консультації з питань ліцензування усім ЗП(ПТ)О області, 
підприємствам, установам та організаціям, що здійснюють професійне 
навчання. Перевірено ліцензійні матеріали:  

- Торговий коледж Запорізького Національного університету - 1 професія; 
- ТОВ «Центр професійної освіти та консалтингу» - 5 професій; 
- ДВНЗ «Мелітопольський промислово-економічний коледж» - 1 

професія; 
- ДНЗ «Запорізький будівельний центр професійно-технічної освіти» - 1 

професія; 
- ДНЗ «Запорізький професійний ліцей автотранспорту» - 1 професія; 
- ДНЗ «Запорізьке машинобудівне вище професійне училище» - 11 

професій; 
- ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю» - 1 професія; 
- Бердянська об’єднана технічна школа товариства сприяння обороні 

України – 1 професія. 
Слід зазначити, що методисти Центру брали участь в атестаційній 

експертизі ДНЗ «Запорізький політехнічний центр професійно-технічної 
освіти», ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей», ДНЗ Вільнянський 
навчальний центр № 20», ДНЗ «Оріхівський навчальний центр № 88», ДНЗ 
«Біленьківський навчальний центр № 99», ДНЗ «Кам’янський навчальний 
центр № 101», ДНЗ «Бердянський навчальний центр № 77», ДНЗ «Приморський 
професійний аграрний ліцей», ДНЗ Осипенківський професійний аграрний 
ліцей», ДНЗ «Великобілозерський професійний аграрний ліцей», ДНЗ 
«Запорізький авіаційний коледж ім. О.Г. Івченка».  

Надані рецензії на 34 професії. 
На базі НМЦ ПТО організовано і проведено курсове навчання, 



консультації та перевірка знань із загальних питань охорони праці керівників та 
спеціалістів закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти 
області. Оформлені відповідні документи, складені договори із закладами 
освіти, видані посвідчення 87 особам. 
 

На часі – створення навчально-практичних центрів на базі закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти. Знання, вміння, навички, 
застосування сучасного високопродуктивного обладнання, впровадження нових 
технологій – основні вимоги, що ставляться до професійної майстерності 
кваліфікованого робітника.  

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.02.2018 № 
206 «Про затвердження Переліку закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти, на базі яких будуть створені навчально-практичні центри у 2018 році» в 
області створені: 

- навчально-практичний центр «Механічна обробка металу» на базі ДНЗ 
«Запорізьке машинобудівне вище професійне училище»; 

- навчально-практичний центр для підготовки операторів верстатів з 
числовим програмним керуванням на базі ДНЗ «Запорізьке вище професійне 
училище «Моторобудівник»; 

- навчально-практичний центр інноваційних технологій зварювання на 
базі ДНЗ «Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти». 

До речі, з метою практичного ознайомлення із новим обладнанням для 
зварювальних робіт (фірма Fronius (Австрія), фірма Kemppi (Фінляндія) у 
травні 2019 року пройшло стажування 11 фахівців зварювального напрямку із 
Запорізької та Дніпропетровської областей на базі навчально-практичного 
центру інноваційних технологій зварювання. За результатами стажування усім 
слухачам видані довідки встановленого зразка та відповідні сертифікати. 

Варто додати, що у квітні 2019 року на базі ДНЗ «Мелітопольський 
багатопрофільний центр професійно-технічної освіти» відкрито перший в 
області Центр консультування кар’єрного розвитку та підприємницького 
успіху. Створено платформу для взаємодії закладу освіти з роботодавцями, 
центрами зайнятості, органами місцевого самоврядування міста, громадськими 
організаціями та ЗМІ. 
 

Сучасні вимоги до підготовки кваліфікованих робітників зумовили 
розроблення на державному рівні освітніх стандартів нового покоління, що 
ґрунтуються на модульному структуруванні та компетентнісному підході. На 
виконання Плану заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 
2016-2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету міністрів України від 
14.12.2016 № 1077-р, наказу Міністерства освіти і науки від 19.04.2019 № 530 
«Про розроблення стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з 
робітничих професій на основі компетентнісного підходу в 2019 році», наказу 
Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації від 08.05.2019 
№ 328 «Щодо розроблення стандартів професійної (професійно-технічної) 
освіти з робітничих професій на основі компетентнісного підходу» Центром 
визначено робітничі професії для розроблення у 2018-2019 навчальному році 



проектів стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на основі 
компетентнісного підходу: 

- 4211 «Касир квитковий» - ДНЗ «Запорізький професійний ліцей 
залізничного транспорту»; 

- 8332 «Машиніст залізнично-будівельних робіт» - ДНЗ «Запорізький 
професійний ліцей залізничного транспорту»; 

- 8311 «Машиніст колійних машин» - ДНЗ «Запорізький професійний 
ліцей залізничного транспорту»; 

- 8312 «Складач поїздів» - ДНЗ «Запорізький професійний ліцей 
залізничного транспорту»; 

- 5111 «Стюард (послуги у дорозі)» - ДНЗ «Запорізький професійний 
ліцей залізничного транспорту»; 

- 8266 «Складальник верху взуття» - ДНЗ Запорізький професійний ліцей 
сервісу»; 

- 8266 «Складальник взуття» - ДНЗ Запорізький професійний ліцей 
сервісу». 
 

Упродовж звітного періоду брав участь у наступних заходах: 
28 серпня 2018 року – серпнева конференція педагогічних працівників 

Запорізької області. 
04 грудня 2018 року - на базі Центру круглий стіл «Методика 

розроблення стандартів професійної (професійно-технічної) освіти» за участі 
головного спеціаліста із системи кваліфікацій Європейського фонду освіти 
Ар’єн Дея, міжнародного експерта з питань змісту та якості освіти 
Європейського фонду освіти Відмантаса Тутліса, державного експерта 
директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки Галини 
Пономарьової, начальника відділу Інституту модернізації змісту освіти 
Міністерства освіти і науки України Віктора Паржницького, роботодавців, 
педагогічних працівників області. 

У рамках проведення круглого столу відбулося обговорення проекту 
методики розроблення стандартів професійної (професійно-технічної) освіти, 
що базуються на компетентнісному підході, визначення стану та перспектив 
розроблення освітніх програм закладами професійної (професійно-технічної) 
освіти та впровадження нових підходів до розробки робочих навчальних планів 
за дуальною формою здобуття освіти. 

04 грудня 2018 року - зустріч експертів та представників освітньої сфери з 
викладачами та педпрацівниками, які брали участь у розробці стандартів, на 
базі ДНЗ «Запорізьке машинобудівне вище професійне училище». 

05 грудня 2018 року - огляд ДНЗ «Запорізький політехнічний центр 
професійно-технічної освіти», учасники круглого столу спілкувалися на тему 
розробки стандартів, що базуються на компетентнісному підході, навчальних 
програм тощо. 

24 січня 2019 року - дводенний 4-й національний семінар «Професійна 
освіта». Заступник Міністра освіти і науки України Павло Хобзей розповів про 
здобутки у сфері професійної освіти у 2018 році та плани на 2019 рік. 

На першій панельній дискусії за участю Ірини Шумік розглянуті питання: 



- формування державного і регіонального замовлення; середньостроковий 
прогноз потреби у кваліфікованих кадрах на ринку праці; 

- кваліфікації; професійні та освітні стандарти; 
- децентралізація управління та передача повноважень; 
- потреби державного та регіональних ринків праці; 
- впровадження дуальної форми здобуття освіти. 
На другій панельній дискусії під модераторством Геннадія Русанова 

розглянутий Проект Європейського Союзу, пріоритетно-галузеві підходи до 
формування центрів професійної досконалості та критерії їх відбору. 

Інна Совсун, експерт Програми U-LEAD з Європою, інформувала про 
моделювання фінансування ПТО. 

07 лютого 2019 року –із заступником директора з НВР ДНЗ «Запорізьке 
машинобудівне ВПУ» Ганною Шулепиною взяли участь у засіданні науково-
методичної комісії з професійної педагогіки, психології та змісту професійно-
технічної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України 
«Інноваційна освітня діяльність закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти на всеукраїнському рівні», яке відбулося у залі Президії НАПН України.  

Презентувала експеримент від Запорізької області науковий керівник 
Наталя Кулалаєва, завідувач лабораторії технологій професійного навчання 
Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, на тему «Організація 
професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною 
формою здобуття освіти на засадах компетентнісного підходу», який 
здійснюватиметься на базі НМЦ ПТО у Запорізькій області та підтриманий 
членами ради Національної академії педагогічних наук України. 

05-06 березня 2019 року - дводенний семінар «Створення центрів 
професійної досконалості та інновацій в Україні: розгляд передових практик з 
метою впровадження політики».  

Ірина Шумік, директор директорату професійної освіти Міністерства 
освіти і науки України, ознайомила присутніх із концепцією, критеріями і 
дорожньою картою для центрів професійної досконалості. 

Під модераторством Дідьє Желібера, представника Європейського фонду 
освіти, пройшло обговорення питань щодо створення центрів професійної 
досконалості та інновацій: як налагодити ефективне партнерство між сферою 
бізнесу та освітою. 

Наступним етапом семінару став обмін досвідом діяльності центрів 
професійної досконалості та інновацій на основі практик ЄС та України. 

19 березня 2019 року – спільна нарада директорів закладів вищої освіти 
(коледжів), закладів професійної (професійно-технічної) освіти, керівників 
закладів освіти обласного підпорядкування з питання реалізації Прикінцевих та 
перехідних положень Закону України «Про освіту» і впровадження їх в освіту 
Запорізької області. 

27 березня 2019 року - семінар ЄФО «Розробка та впровадження 
модульних навчальних програм» у м. Києві. 

У ході семінару обговорювалися питання розробки модульних навчальних 
програм закладами освіти та їх впровадження. Представники ЄФО Кайе 



Пиископ (Естонія), Томи Ахокас (Фінляндія) поділилися досвідом 
упровадження модульних навчальних програм у своїх країнах.  

Методист Осіна Н.А. презентувала дистанційний навчальний курс 
«Використання цифрових інструментів у роботі педагогічного 
працівника/керівництва закладу освіти», розповіла про супровід, умови 
навчання, географію дистанційного курсу, результативність дистанційного 
навчання; презентувала перспективний план НМЦ ПТО щодо дистанційного 
навчання педагогічних працівників. 

28 березня 2019 року - Всеукраїнський семінар-практикум директорів 
Навчально (науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної 
освіти на тему «Методичні підходи до формування структури освітніх 
стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на основі 
компетентнісного підходу». 

Ірина Шумік, генеральний директор директорату професійної освіти МОН, 
ознайомила з реалізацією основних завдань стратегії розвитку професійної 
(професійно-технічної) освіти у 2019 році. 

Микола Кучинський, начальник головного управління професійної освіти 
директорату професійної освіти МОН, продовжив розповідь про основні 
напрями діяльності навчально-методичних установ в умовах реформування 
професійної (професійно-технічної) освіти. 

Катерина Мірошниченко, начальник відділу змісту освіти та організації 
освітнього процесу головного управління професійної освіти директорату 
професійної освіти МОН, ознайомила із методичними засадами оновлення 
змісту освіти шляхом розроблення та впровадження освітніх стандартів на 
основі компетентнісного підходу в 2019-2020 навчальному році. 

Віктор Паржницький, начальник відділу наукового та навчально-
методичного забезпечення змісту професійної освіти Інституту модернізації 
змісту освіти МОН, розглянув питання наукового та навчально-методичного 
супроводу розроблення навчальних планів на компетентнісній основі та 
організації освітнього процесу за дуальною формою здобуття освіти. 

08-09 квітня 2019 року - тренінг з питань діяльності регіональних рад 
ПТО та наглядових (піклувальних) рад ЗП(ПТ)О на базі ДНЗ «Запорізький 
професійний торгово-кулінарний ліцей». 

На тренінгах обговорені актуальні питання: забезпечення якості прийнятих 
рішень регіональною радою ПТО, соціально-економічних тенденцій, що мають 
вплив на систему професійно-технічної освіти, інструментарію для аналізу 
закладів професійної освіти. 

Присутні мали можливість ознайомитися з інноваціями у системі ПТО 
Рівненської та Волинської областей. 

22 травня 2019 року - Друга Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Зварювання: виробництво та застосування 2019». 

На конференції зосереджено увагу на сучасних тенденціях професійного 
навчання в Запорізькій області, окреслено нові вимоги до підготовки здобувачів 
освіти у зв’язку з упровадженням новітніх інформаційних технологій у 
навчанні. 



06-07 червня 2019 року - Всеукраїнський науково-практичний семінар 
«Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до 
підприємницької діяльності: пошуки та перспективи» на базі ДНЗ 
«Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти». 

У рамках роботи семінару відбулося урочисте відкриття Території 
професійних компетентностей «POLIMIN HUB» за підтримки Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Фомальгаут-Полімін». Присутні були 
учасниками дискусійного клубу «Підприємницька діяльність: альтернатива чи 
необхідність професійної самореалізації кваліфікованих робітників», брейн-
стормінгу «Психологія і педагогіка формування підприємницької 
компетентності учнівської молоді», воркшопу із обміну досвідом формування 
готовності учнівської молоді до підприємницької діяльності, круглого столу 
«Проектування підприємницько-орієнтованого середовища у закладах 
професійної, фахової передвищої та вищої освіти: здобутки та ризики», у 
тренінгу «Виявлення підприємницьких здібностей». 

Учасники семінару ознайомилися з роботою Центру консультування 
кар’єрного розвитку та підприємницького успіху. 

18 червня 2019 року - семінар «Розвиток навчально-практичних центрів 
галузевого спрямування як важливого фактору забезпечення якості професійної 
освіти» для директорів ЗП(ПТ)О України, на базі яких створені навчально-
практичні центри з технологій механічної обробки металів.  

Тетяна Озерова, директор Департаменту освіти і науки Запорізької 
облдержадміністрації, інформувала про шляхи підвищення якості професійної 
підготовки кваліфікованих робітничих кадрів. 

Катерина Мірошниченко, начальник відділу змісту освіти та організації 
освітнього процесу головного управління професійної освіти Директорату 
професійної освіти Міністерства освіти і науки України, ознайомила присутніх 
із перспективами розвитку навчально-практичних центрів галузевого 
спрямування. Під час круглого столу в НМЦ ПТО у Запорізькій області 
зосередила увагу на співпраці Центру із закладами професійної (професійно-
технічної) освіти області, методичному супроводі навчально-виробничого 
процесу. 

 

У 2018 році завершилася дослідно-експериментальна робота за темою 
«Професійна підготовка кваліфікованих робітників з використанням елементів 
дуальної системи навчання» на базі НМЦ ПТО у Запорізькій області та ДНЗ 
«Запорізьке машинобудівне вище професійне училище» (професія - Токар). 

Під час експерименту було проведене дослідження якості професійної 
підготовки майбутніх кваліфікованих робітників, яке виявило: кар'єрні 
орієнтації учнів експериментальних груп вказують на компетентність, 
упевненість в своїй кваліфікації, готовність керувати та організовувати, 
працювати за обраною професією, знаючи та приймаючи умови праці як на 
базовому підприємстві, так і на підприємствах малого і середнього бізнесу. 

Професійна підготовка майбутніх кваліфікованих робітників з 
використанням елементів дуальної системи навчання є більш ефективною в 
порівнянні з професійною підготовкою за діючим державним стандартом. 



Дослідно-експериментальну роботу всеукраїнського рівня «Організація 
професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною 
формою здобуття освіти» розпочато відповідно до наказу МОН України від 
27.05.2019 № 738 (червень 2019 - грудень 2022 рр).  

Учасники: НМЦ ПТО у Запорізькій області, ДНЗ «Запорізьке 
машинобудівне вище професійне училище». 

На підготовчому етапі експерименту (березень - травень 2019 року) НМЦ 
ПТО у Запорізькій області в межах виконання методичного супроводу 
експерименту та відповідно до його завдань підготував пакет інформаційних 
матеріалів консультативного спрямування. 

Дослідно-експериментальна робота регіонального рівня «Проектування 
освітньо-виробничого середовища закладу професійної (професійно-технічної) 
освіти в умовах дуальної форми здобуття освіти» проходить на базі ДНЗ 
«Дніпрорудненський професійний ліцей» (червень 2019 - грудень 2022 рр). 

На підготовчому етапі експерименту (лютий - травень 2019 року) НМЦ 
ПТО у Запорізькій області в межах виконання методичного супроводу та 
відповідно до тематики експерименту підготував пакет інформаційних 
матеріалів консультативного спрямування. 

 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 18.10.2018 
№ 1/9-640 «Щодо проведення Всеукраїнського конкурсу професійної 
майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE» НМЦ ПТО у Запорізькій області 
організовано роботу щодо участі у Всеукраїнському конкурсі за 
компетенціями:  

«Технологія моди» - ДНЗ «Запорізьке ВПУ моди і стилю»;  
«Перукарське мистецтво» - ДНЗ «Мелітопольське ВПУ»;  
«Зварювальні роботи» - ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей»; 

«Слюсарні роботи» - Федорівський центр професійної освіти; 
«Електромонтажні роботи» - ДНЗ «Запорізький політехнічний центр 
професійно-технічної освіти»;  

«Підйом і транспортування вантажів» - ДНЗ «Запорізьке машинобудівне 
вище професійне училище»;  

«Кулінарне мистецтво» - Бердянський економіко-гуманітарний коледж 
Бердянського державного педагогічного університету. 

Відповідно до підсумкових результатів змагань конкурсанти з семи 
компетенцій посіли такі місця: 

- «Технологія моди» - 5 місце (із 17 учасників); 
- «Перукарське мистецтво» - 16 місце (із 22 учасників); 
- «Зварювальні роботи» - 14 місце (із 28 учасників); 
- «Слюсарні роботи» - 10 місце (із 18 учасників); 
- «Електромонтажні роботи» - 8 місце (із 24 учасників); 
- «Кулінарне мистецтво» - 6 місце (із 21 учасника); 
- «Підйом і транспортування вантажів» - 2 місце (із 8 учасників). 

 

Методистами центру організовано та проведено ІІ (обласні) етапи 
Всеукраїнських конкурсів серед здобувачів освіти закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти з професій: 



- «Маляр» - 21 березня 2019 року на базі ДНЗ «Запорізький будівельний 
центр професійно-технічної освіти»; брали участь представники 4 закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти; І місце - учень ДНЗ «Запорізьке 
вище професійне училище» Лавданський Микола; 

- «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» - 
27 березня 2019 року на базі ДНЗ «Запорізький політехнічний центр 
професійно-технічної освіти»; брали участь представники 8 закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти; І місце - учень ДНЗ «Запорізький 
політехнічний центр професійно-технічної освіти» Мошеренков Дмитро; 

- «Офіціант» - 04 квітня 2019 року на базі ДНЗ «Запорізький професійний 
торгово-кулінарний ліцей»; брали участь представники 3 закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти; І місце - учениця ДНЗ «Запорізький 
професійний торгово-кулінарний ліцей» Кравець Дарина; 

- «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» - 11 квітня 
2019 року на базі Федорівського центру професійної освіти; брали участь 
представники з 9 закладів професійної (професійно-технічної) освіти; І місце - 
учень ДНЗ «Михайлівське вище професійне училище» Писанко Дмитро; 

- «Кухар» - 25 квітня 2019 року на базі ДНЗ «Запорізький центр 
професійно-технічної освіти водного транспорту»; брали участь представники з 
12 закладів професійної (професійно-технічної) освіти; І місце - учень ДНЗ 
«Запорізький центр професійно-технічної освіти водного транспорту» 
Федорченко Олександр. 

Результати ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів з професій: 
- «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» - І місце;  
- «Маляр» - 21 місце; 
- «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» - 

16 місце; 
- «Офіціант» - 14 місце; 
- «Кухар» - 24 місце.  

 
Традиційно проводяться конкурси з української мови та літератури: 
ХІХ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика 

(28 учасників); 
І місце - Гук Анастасія, учениця ДНЗ «Михайлівське вище професійне 

училище»; 
ІІ місце - Богданова Анастасія, учениця ДНЗ «Мелітопольський 

багатопрофільний центр професійно-технічної освіти» 
ІІІ місце - Бойко Роман, учень ДНЗ «Мелітопольське вище професійне 

училище» . 
ІХ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської 

молоді імені Т. Шевченка (30 учасників): 
І місце - Чемезова Оксана, учениця ДНЗ «Багатопрофільний центр 

професійно-технічної освіти»; 
ІІ місце - Гук Анастасія, учениця ДНЗ «Михайлівське вище професійне 

училище»; 



ІІІ місце - Тарасюк Валерія, учениця ДНЗ «Мелітопольський професійний 
аграрний ліцей». 

XVIII Всеукраїнський конкурс учнівської творчості (30 учасників): 
Номінація «Література»: 
І місце – Стадніченко Анастасія, учениця ДНЗ «Михайлівське вище 

професійне училище»; 
ІІ місце – Рибалка Таїсія, учениця ДНЗ «Вільнянський професійний ліцей»; 
ІІІ місце – Пруднік Ілля, учень ДНЗ «Запорізький професійний ліцей 

залізничного транспорту», Щербина Дар’я, учениця ДНЗ «Якимівський 
професійний аграрний ліцей»  

Номінація «Історія України та державотворення»: 
І місце – Мельник Світлана, учениця ДНЗ «Запорізький професійний ліцей 

сервісу»; 
ІІ місце – Рослова Юлія, учениця ДНЗ «Михайлівське вище професійне 

училище»; 
ІІІ місце – Будко Максим, учень ДНЗ «Веселівський професійний аграрний 

ліцей». 
Забезпечено участь здобувачів освіти у підсумкових етапах конкурсів.  
 
Методисти центру проводять консультування педагогічних працівників 

закладів освіти з питань забезпечення соціального захисту здобувачів освіти, 
системності виховання на уроках та у позаурочний час, впровадження виховних 
програм та удосконалення виховного простору.  

Щороку проводяться: 
- конкурс «Кращий учень професійно-технічного навчального закладу 

м. Запоріжжя»;  
- спеціалізована виставка «Ярмарок освіти» в рамках обласної виставки 

закладів освіти «Абітурієнт 2018»;  
- обласний соціальний захід - «Фестиваль сім’ї» з нагоди відзначення Дня 

захисту дітей;  
- форум лідерів учнівського самоврядування закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти області; 
- Всеукраїнська виставка-конкурс з декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»; 
- обласний фестиваль української пісні «Ти будеш жити вічно,Україно» 

серед студентів закладів вищої освіти та здобувачів освіти закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти. 

- засідання клубу лідерів учнівського самоврядування закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти області. 
 

З метою отримання повної інформації про якість підготовки робітничих 
кадрів проведені моніторингові дослідження стану методичної роботи, рівня 
навчальних досягнень і якості знань учнів з професійно-теоретичної та 
професійно-практичної підготовки, результатів зовнішнього незалежного 
оцінювання з української мови та літератури, математики, історії України, що 
зараховуються як результати державної підсумкової атестації за освітній рівень 



повної загальної середньої освіти для учнів закладів професійної (професійно-
технічної) освіти. 

Зібрано та узагальнено інформацію комп'ютерної бази даних «Паспорт 
бібліотеки ЗП(ПТ)О» за 2018 рік. 

За результатами моніторингових досліджень підготовлено аналітичні 
довідки з рекомендаціями і пропозиціями. 
 

Актуальною наразі є співпраця із закладами професійної (професійно-
технічної), вищої освіти, освітніми та науковими установами, громадськими 
організаціями, об’єднаннями роботодавців: 

Департаментом професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки 
України, Департаментом освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, 
Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України, Інститутом 
модернізації змісту освіти, Класичним приватним університетом, Запорізьким 
національним університетом, Національним університетом «Запорізька 
політехніка», PowerCode Academy (проведення спільних наукових заходів), АТ 
«Мотор Січ», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (упровадження 
дуальної форми навчання у професійну освіту).  

Визначені об’єкти співпраці із закладами вищої освіти І-ІІ рівня 
акредитації: Економіко-правничим коледжем ЗНУ; Запорізьким авіаційним 
коледжем ім. О.Г. Івченка, Дніпрорудненським індустріальним коледжем. 
Укладені договори про співпрацю. Сплановані спільні науково-методичні 
конференції, семінари, вебінари, наради, практикуми з проблем упровадження 
інноваційних освітніх і виробничих технологій навчання. 

Співпраця із Запорізьким обласним інститутом післядипломної 
педагогічної освіти здійснюється з питань підвищення кваліфікації керівників і 
педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, проведення семінарів-практикумів, 
конкурсів, олімпіад, організації участі учнів у фінальних етапах мовно-
літературних конкурсів; із Запорізьким обласним відділенням (філією) 
Комітету з фізичного виховання та спорту України з питань організації 
фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в ЗП(ПТ)О області. 

Співпрацюємо з ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України 
з питань підвищення кваліфікації методистів НМЦ ПТО у ЗО; з ДНУ «Інститут 
модернізації змісту освіти» з питання забезпечення підручниками учнів 
ЗП(ПТ)О; з НУ «Інститут професійно-технічної освіти» НАПН України з 
питань упровадження в освітній процес ЗП(ПТ)О наукової, виробничо-
практичної та навчальної продукції. 

Триває робота із Запорізьким обласним центром зайнятості з питань 
проведення профорієнтаційної роботи, зі спеціалістами служби у справах дітей 
Запорізької міської ради та Запорізької облдержадміністрації.  

Центр брав участь в організації та проведенні заходів із соціальними 
партнерами. Зокрема, у Запорізькому виставкому центрі «Козак-Палац» 
відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Зварювання-2019: 
виробництво та застосування».  

На базі Національного університету «Запорізька політехніка» (ЗНТУ) 
проведені семінари-практикуми за темою «Особливості вивчення предмета 



«Правила дорожнього руху України» (кількість учасників – 29); «Забезпечення 
високого рівня професійної компетентності фахівців зварювального напрямку 
шляхом ступеневої підготовки» (кількість учасників – 48); «Сучасні технології 
комп’ютерного моделювання та 3D-друку» (кількість учасників – 25). 

Успішно проведена друга регіональна науково-практична конференція 
серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів ЗП 
(ПТ)О «Транспортні системи та технології: проблеми та перспективи розвитку» 
на базі Національного університету «Запорізька політехніка» (кількість 
учасників – 84). 
 

Інформаційно-аналітична діяльність НМЦ ПТО 
Методистами центру підготовлені аналітичні матеріали: 
- звіт про дослідно-експериментальну роботу за темою «Професійна 

підготовка кваліфікованих робітників з використанням елементів дуальної 
системи навчання» на базі ДНЗ «Запорізьке машинобудівне вище професійне 
училище»; 

- аналіз роботи методичних комісій з предметів загальноосвітньої 
підготовки у ДНЗ «Запорізький професійний ліцей автотранспорту»;  

- аналіз якості знань здобувачів освіти з української мови у ДНЗ 
«Приморський професійний аграрний ліцей»; 

- вивчення стану організації роботи бібліотек ДНЗ «Запорізький 
будівельний центр професійно-технічної освіти», ДНЗ «Приморський 
професійний аграрний ліцей»; ДНЗ «Запорізький правобережний професійний 
ліцей»; 

- роль НМЦ ПТО у Запорізькій області в організації професійної 
орієнтації у закладах професійної (професійно-технічної) освіти; 

- про стан роботи щодо популяризації системи професійної (професійно-
технічної) освіти; 

- результативність участі учнів ЗП(ПТ)О у фінальних етапах міжнародних 
та всеукраїнських мовно-літературних конкурсах; 

- про стан виконавчої дисципліни в НМЦ ПТО у Запорізькій області; 
- про стан упровадження елементів дуальної форми навчання; 
- аналіз моніторингового дослідження рівня навчальних досягнень і якості 

знань учнів із професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки. 
У Центрі налагоджена видавнича діяльність: виходить інформаційно-

методичний вісник «Професійна освіта Запоріжжя», газета «Обрій 
профтехосвіти». 

Щоквартально проводиться моніторинг вебсайтів ЗП(ПТ)О. 
НМЦ ПТО у Запорізькій області щомісяця розміщує інформацію на 

YouTube, веде сторінку в Facebook «Профтехосвіта у Запорізькій області» та 
освітньому конвенті.  

Важливим показником зростання професійної та методичної 
компетентності педагогічних кадрів є якість та різноманіття створених 
методичних продуктів. У каталог передового педагогічного досвіду 
педагогічних працівників області внесені кращі методичні напрацювання і 
методистів центру, і педагогічних працівників закладів професійної освіти.  

 



Заслуговує на увагу виставкова діяльність. Щорічні освітянські виставки 
стали доброю традицією презентації досягнень педпрацівників регіону. 

23-25 жовтня 2018 року НМЦ ПТО у Запорізькій області брав участь у 
Десятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» і нагороджений 
золотою медаллю в номінації «Упровадження дуальної освіти – новий шлях і 
засіб для формування та розвитку професійної компетентності майбутніх 
фахівців». 

14-16 березня 2019 року в Київському палаці дітей та юнацтва відбулася 
Десята міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2019» і Дев’ята 
міжнародна виставка освіти за кордоном «World Edu». Професійну освіту 
Запорізької області на виставці представили 16 закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти і НМЦ ПТО у Запорізькій області, які 
презентували методичні напрацювання.  

Усі учасники отримали нагороди: медалі й дипломи у конкурсі з 
тематичних номінацій. 

Гран-Прі «Лідер професійної (професійно-технічної) освіти України» - 
ДНЗ «Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти»; 

золоті медалі: 
Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій 

області;  
ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей»; 
ДНЗ «Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної 

освіти»; 
ДНЗ «Мелітопольське вище професійне училище»; 
ДНЗ «Василівський професійний ліцей»; 
ДНЗ «Багатопрофільний центр професійно-технічної освіти»; 
срібні: 
ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник»; 
ДНЗ «Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту»; 
дипломом учасника відзначені: 
ДНЗ «Запорізький центр професійно-технічної освіти водного 

транспорту»; 
ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище»; 
ДНЗ «Мелітопольський професійний аграрний ліцей»; 
ДНЗ «Вільнянський професійний ліцей»; 
ДНЗ «Бердянський центр професійно-технічної освіти»; 
ДНЗ «Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей»; 
ДНЗ «Михайлівське вище професійне училище»; 
Федорівський центр професійної освіти. 
 

За звітний період проведено 5 засідань науково-методичної ради центру; 
схвалено до впровадження і поширення науково-методичною радою 31 
примірник навчально-методичної літератури, розробленої педагогічними 
працівниками і методистами НМЦ ПТО:  

методичні посібники – 1; 
методичні рекомендації – 26; 



методичні розробки – 1; 
методичні збірники – 2; 
електронні посібники - 1. 
Зросла якість методичних напрацювань: актуальні теми, системний підхід 

до викладу матеріалу, практичні поради з досвіду роботи. 
 

Фінансово-господарська діяльність, зміцнення матеріальної бази НМЦ 
ПТО 

Продовжується робота над зміцненням матеріальної бази Центру. 
Передбачені пріоритетні напрями та цілі розвитку центру.  

Надходження коштів до спеціального фонду НМЦ ПТО у Запорізькій 
області станом на 01.01.2019 року – 41933,00 грн. Це плата за послуги, що 
надаються центром: 

- курси з охорони праці - 8215,00 грн.; 
- замовлення, отримання і видача документів про освіту – 12117,00 грн.; 
- замовлення, отримання і видача учнівських квитків – 10434,00 грн.; 
- семінари, тренінги – 11167,00 грн. 
Протягом року придбані необхідні санітарно-гігієнічні засоби, 

енергозберігаючі лампи, спецодяг.  
Здійснена передплата на фахові періодичні видання: «Освіта України», 

«Бюджетна бухгалтерія», «Методист», «Практика управління закладом освіти», 
«Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України», 
«Профтехосвіта», «Професійна освіта», «Безпека життєдіяльності». 

Забезпечено канцелярським приладдям та папером методистів і 
працівників центру в межах потреб. 

Проведено ремонт у 2 кабінетах методистів центру, придбані стільці та 
меблі для відремонтованих кабінетів. 

У коридорах приміщення Центру виконаний ремонт освітлення. 
Удосконалюється комп’ютерна техніка. 

 

Директор центру О. ПАРЖНИЦЬКИЙ 


