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Вступ 

 
Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій 

області (НМЦ ПТО у ЗО) у 2015 -2016 навчальному році, керуючись 
законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», 
Положенням про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-
технічних навчальних закладах, наказами Міністерства освіти і науки, 
Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації, 
продовжив роботу над забезпеченням методичного супроводу модернізації 
системи професійно-технічної освіти шляхом запровадження оновлених 
державних стандартів, організацією інноваційної, дослідно-
експериментальної роботи в навчальних закладах, упровадженням сучасних 
освітніх та виробничих технологій у навчально-виробничий процес та 
інформаційно-комунікаційних технологій в управлінську діяльність і методичну 
роботу. 

Чотири роки центр працює над реалізацією єдиної методичної теми 
«Запровадження у навчально-виховний процес педагогіки толерантності 
як запоруки побудови демократичного, стабільного, заможного 
громадянського суспільства».  

Робота центру направлена на виконання заходів річного плану роботи 
центру та плану спільної роботи Департаменту освіти і науки Запорізької 
облдержадміністрації. 

Протягом 2015-2016 навчального року НМЦ ПТО працював над 
вирішенням актуальних завдань:  

• забезпечення методичного супроводу модернізації системи 
професійно-технічної освіти шляхом запровадження державних 
стандартів нового покоління;  

• упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в 
управлінську діяльність, навчально-виробничий процес; 

• методичний та інформаційний супровід загальноосвітньої, 
професійно-теоретичної, професійно-практичної підготовок; 

• моніторингові дослідження стану методичної роботи, рівня 
навчальних досягнень і якості знань учнів у професійно-
технічних навчальних закладах; 

• надання конкретної методичної допомоги адміністрації та 
педагогічним працівникам ПТНЗ; 



• підготовка та випуск інформаційних і методичних матеріалів, 
періодичних видань; 

• систематизація роботи щодо кадрового забезпечення навчальних 
закладів із врахуванням якісного складу педагогічних 
працівників, забезпечення умов для підвищення їх педагогічної 
компетентності та професійної майстерності. 

 
 

І. Організаційно-управлінська діяльність 

Організаційно-управлінська діяльність здійснювалась 
співробітниками згідно із затвердженим штатним розкладом. Для реалізації 
статутних завдань була розроблена і затверджена в установленому порядку 
структура підрозділів НМЦ ПТО у ЗО. 

За кожним методистом закріплений відповідний напрямок роботи.  
 
Засідання науково-методичної ради 

У центрі функціонує науково-методична рада, у полі зору якої питання 
моніторингу стану методичної роботи у ПТНЗ, рівня навчальних досягнень 
учнів, стан комплексного методичного забезпечення предметів, професій у 
професійно-технічних навчальних закладах, результативність навчально-
виробничого процесу, планування і робота педагогічних рад, методичних 
комісій, розгляд і затвердження методичних розробок викладачів і майстрів 
виробничого навчання, видавнича діяльність тощо.  

За 2015-2016 н.р. проведено 5 засідань науково-методичної ради, на 
яких розглядались важливі питання і відповідно прийняті рішення. 

 
 Засідання секцій НМЦ ПТО 

Відповідно до плану масової методичної роботи з педагогічними 
працівниками професійно-технічних навчальних закладів Запорізької області 
упродовж навчального року працювало 20 обласних секцій, з них – для 
керівного складу - 2, викладачів загальноосвітніх предметів - 6; професійного 
спрямування - 5; по одній секції методистів, старших майстрів, бібліотекарів, 
інженерів з охорони праці, вихователів гуртожитків, класних керівників, 
керівників гуртків, практичних психологів і соціальних педагогів.  

Проведено 36 засідань, у яких узяли участь 622 учасника. 
Учасники секцій відвідали та дали аналіз 19 відкритим урокам, із них 5- із 

предметів професійно-теоретичного циклу, 14 – загальноосвітньої підготовки; 
майстер-класів – 9. 

 
Продовжена робота щодо підвищення професійної компетентності 

педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів. 
Ефективно і результативно діяли Школа передового педагогічного досвіду 
заступників директорів з НВР – 39 учасників;  



Школа молодих заступників директорів з виховної роботи та 
соціальних педагогів – 16 учасників; 

Школа молодого інженера з охорони праці – 16 учасників. 
Усі засідання обласних методичних секцій проходили із 

мультимедійним супроводом і на 3 використовувалася інтерактивна дошка. 
  
 Значна увага приділяється проведенню всеукраїнських відкритих 
Інтернет-заходів у системі ПТО. Науково-методичний центр професійно-
технічної освіти у Запорізькій області, методисти, викладачі, майстри 
виробничого навчання, заступники директорів з НВР взяли участь у 
вебінарах в якості спікерів, лекторів тощо. Організацію, методичний супровід 
підготовки до вебінарів, а також технічний супровід, модерування забезпечив 
центр. 
 Протягом навчального року проведено 23 вебінари, кількість учасників 
– 1096. 

У центрі уваги - питання охорони праці як серед учнів, так і серед 
педагогічних працівників, у результаті зазначеної роботи проведено курси із 
загальних питань охорони праці: 158 осіб, з них керівники - 126 осіб, 
спеціалісти - 32 особи. 

Було організовано підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України 
у Запорізькій області за програмою психолого-педагогічного мінімуму. (з 
18.11.2015 по 24.11.2015). 

 
План підвищення кваліфікації педагогічних працівників НМЦ 

ПТО 
 Варто зазначити, що важливою формою удосконалення професійної 
компетентності методистів центру є курси підвищення кваліфікації, які у 2017 
році на базі ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України пройдуть 
6 методистів центру (відповідно до заявки).  

 
Співпраця з навчальними закладами, освітніми та науковими 

установами, громадськими організаціями та об’єднаннями роботодавців 
Із метою удосконалення професійної та загальноосвітньої підготовки 

учнів, слухачів ПТНЗ, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 
обміну кращим педагогічним, виробничим досвідом, вивчення регіонального 
ринку праці, підняття престижності робітничих професій та професійно-
технічної освіти регіону НМЦ ПТО постійно співпрацює з науковими, 
методичними та іншими установами, організаціями, вищими навчальними 
закладами, роботодавцями тощо. 

Налагоджена плідна співпраця із Департаментом професійно-технічної 
освіти Міністерства освіти і науки України, Департаментом освіти і науки 
Запорізької облдержадміністрації (план спільної роботи, план масової 
методичної роботи області), Інститутом професійно-технічної освіти НАПН 
України, Інститутом модернізації змісту освіти, Класичним приватним 



університетом (проведення спільних наукових заходів), Запорізьким 
національним університетом, ПАТ «Мотор Січ». 

Співпраця із Запорізьким обласним інститутом післядипломної 
педагогічної освіти здійснюється із питань підвищення кваліфікації 
керівників і педагогічних працівників ПТНЗ, проведення конкурсів, олімпіад, 
семінарів; робота з обдарованими учнями, організація участі учнів ПТНЗ 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 
ПТНЗ області, спортивних змагань із командами ВНЗ. 

Протягом року проводилася спільна робота із Запорізьким обласним 
центром зайнятості з питань проведення профорієнтаційної роботи. 

Визначені об’єкти співпраці із ДВНЗ «Запорізький національний 
університет». 

Триває співпраця зі спеціалістами служби у справах дітей 
Запорізької міської ради та Запорізької облдержадміністрації. 
Традиційним святом для молоді м. Запоріжжя став «Фестиваль сім`ї», 
присвячений Дню захисту дітей, який проводиться щороку в першу неділя 
червня в Центральному парку культури і відпочинку «Дубовий гай». У цьому 

5 вересня 2015 року в Центральному парку культури та відпочинку 
«Дубовий Гай» пройшов благодійний фестиваль «Коло друзів» 
організаторами якого виступили: Запорізький обласний благодійний фонд 
«Посмішка дитини» та Науково-методичний центр професійно-технічної 
освіти у Запорізькій області.  

1 грудня 2015 року в будинку культури «Орбіта» м. Запоріжжя 
пройшов соціальний захід «Обери життя» в рамках Міжнародного дня 
боротьби зі СНІДом. У заході брали участь 620 учнів професійно-технічних, 
загальноосвітніх навчальних закладів і студенти вишів.  

Партнерами заходу були Запорізька обласна організація Товариства 
Червоного Хреста України, Запорізький обласний центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, Благодійний фонд «Сподівання». 

Талановиті учні навчальних закладів брали активну участь в організації 
та проведенні міських та обласних заходів: 

- соціального заходу «Обери життя» під егідою Всеукраїнської 
благодійної організації людей, які живуть з ВІЧ-інфекцією; 

- святкового заходу, присвяченому Дню Святого Миколая; 
-  святкового заходу «Сузір’я майстрів» на площі Фестивальній. 

 
Методичне забезпечення навчально-виробничого процесу професійно-

технічного навчального закладу 
 

З метою отримання якісної та достовірної інформації про стан 
підготовки робітничих кадрів у ПТНЗ, надання дієвої методичної допомоги 
адміністрації, педагогічним працівникам із питань організації навчально-



виробничого і виховного процесу за ПТНЗ закріплені методисти НМЦ 
ПТО у Запорізькій області. Протягом року методисти здійснювали виїзди у 
навчальні заклади (відповідно до плану). 

У листопаді 2015 року проведено аналіз роботи методичних комісій 
ДНЗ «Запорізький професійний будівельний ліцей» за 2012-2013, 2013-2014, 
2014-2015 навчальні роки.  

У квітні 2016 року розпочата робота щодо проведення аналізу стану 
комплексно-методичного забезпечення з професійно-теоретичної та 
професійно-практичної підготовок професій «Квітникар» ДНЗ «Запорізький 
професійний ліцей сервісу»; «Штукатур», «Маляр» ДНЗ «Запорізький 
будівельний центр професійно-технічної освіти». Основні засоби навчання 
відповідають вимогам ДСПТО, але потребують доопрацювання. Повний 
аналіз КМЗ з професій буде проведено до кінця 2016 року. 

Згідно з планом роботи центру в травні 2016 року проведений аналіз 
організації роботи методичних комісій у ДНЗ «Запорізьке вище професійне 
училище».  

Розпочато аналіз матеріалів роботи методичних комісій у ДНЗ 
«Запорізький будівельний центр професійно-технічної освіти». 

Методична допомога зі складання пакетів ККЗ надана ДНЗ 
«Запорізький центр професійно-технічної освіти водного транспорту» та 
Бердянський економіко-гуманітарний коледж з наступних професій: 
«Офіціант», «Бармен», «Кухар», «Кондитер», «Пекар», «Продавець 
продовольчих товарів». 

 
Постійно у центрі уваги методистів аналіз стану забезпеченості 

професійно-технічних навчальних закладів області підручниками і 
навчальними посібниками; визначається стан забезпечення підручниками 
по області відповідно до «Порядку забезпечення студентів вищих навчальних 
закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних закладів та 
вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними 
посібниками» (наказ МОНмолодьспорту України від 14 грудня 2012 року 
№1427, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 року за 
№19/22551). 

Під час аналізу визначена забезпеченість учнів підручниками і 
навчальними посібниками. Відсоток забезпечення підручниками учнів 
професійно-технічних навчальних закладів області складає 62,6%, із 
загальнопрофесійної підготовки – 59,8%, з професійно-теоретичної 
підготовки - 68.9%, із загальноосвітньої підготовки – 59,2%. Професійно-
технічні навчальні заклади Запорізької області мають підручники 10 - 
11класів видання 2010-2011 років у кількості 11577 при потребі 157738, що 
складає 7,3 %. 

 
Центр здійснює роботу з надання методичної допомоги і консультацій 

з питань розробки навчальних планів і програм професійно-технічним 
навчальним закладам і коледжам. У поточному році перевірені 384 робочі 



навчальні плани, видано 2371 атестат про загальну середню освіту, 2636 – 
учнівських квитків. 

Ведеться плідна робота щодо підготовки навчальних планів і програм 
для груп, які будуть навчатися в 2016-2017 навчальному році. 
 

 
 
 

Розроблення та апробація державних стандартів 
професійно-технічної освіти 

Важливим напрямком роботи є розроблення та апробація державних 
стандартів професійно-технічної освіти. 

На виконання завдання щодо розробки та оновлення ДСПТО та за 
пропозицією Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки 
України у 2016 році Запорізька область взяла участь у розробці та оновленні 
ДСПТО з професій: 

- 8162 «Оператор котельні»; 
- 8311 «Водій дрезини»; 
- 7233 «Пресувальник колісних пар»; 
- 8311 «Машиніст дизель-поїзда»; 
- 8311 «Машиніст мотовоза»; 
- 7232 «Слюсар-складальник двигунів»; 
- 5122 «Кухар судновий». 
З метою ефективного та своєчасного виконання поставлених завдань 

створені творчі групи, до складу яких увійшли методисти центру, 
роботодавці, викладачі та майстри виробничого навчання відповідного фаху 
з таких ПТНЗ: 

- ДНЗ «Запорізький професійний будівельний ліцей»; 
- ДНЗ «Запорізький центр професійно-технічної освіти водного 

транспорту»; 
- ДНЗ «Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту»; 
- ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник»; 
- ДНЗ «Вільнянський навчальний центр № 20»; 
- ДНЗ «Оріхівський навчальний центр № 88». 

 Загалом Запорізька область брала участь у розробці 7 ДСПТО, що 
становить близько 6 % від загальної кількості розроблених проектів ДСПТО. 

 

Ліцензування освітньої діяльності ПТНЗ, організацій, установ  
Центр надає консультації з питань ліцензування, підготовлені проекти 

наказів про призначення експертів та здійснення ліцензійної експертизи, 
розглянуті справи на засіданнях секції з питань ліцензування та атестації, на 
засіданнях РЕР Запорізької області, прийняті відповідні рішення, 
зареєстровані у м. Київ ліцензійні справи ПТНЗ, підприємств, установ, 



організацій, що здійснюють професійне навчання на отримання ліцензій 
закладам, установам, підприємствам. 

Створена та постійно оновлюється електронна база даних експертів для 
участі у проведенні ліцензійних та атестаційних експертиз. 

Отримано у м. Київ та видано ПТНЗ 1 свідоцтво про атестацію. 
 
 
 
 

Участь у заходах та проектах 
Всеукраїнського і міжнародного рівнів 

Нині особлива увага приділяється удосконаленню педагогічної та 
фахової майстерності безпосередніх учасників навчально-виховного процесу 
– викладачів спеціальних та загальноосвітніх дисциплін, майстрів 
виробничого навчання.  

Слід зазначити, що рівень підготовки кваліфікованих робітників серед 
учнів ПТНЗ має тенденцію до покращення результатів: 

у Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з 
професії «Помічник машиніста електровоза», який проходив на базі 
Козятинського міжрегіонального ВПУ залізничного транспорту, - 
Поляков Владислав, учень ДНЗ «Запорізький професійний ліцей 
залізничного транспорту», отримав диплом ІІ ступеня (5 місце); 

у Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з 
професії «Верстатник широкого профілю», який проходив на базі ВПУ 17 
м. Дніпропетровськ, Москалюк Іван, учень ДНЗ «Запорізьке 
машинобудівне вище професійне училище», отримав диплом І ступеня (2 
місце); 

у Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з 
професії «Електрогазозварник», який проходив на базі ДНЗ «Житомирське 
вище професійне технологічне училище» - Павлов Денис учень ДНЗ 
«Запорізьке вище індустріально-політехнічне училище» - 8 місце; 

у Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з 
професії «Лицювальник-плиточник» - на базі ВПУ 2 
м. Херсона» - Гордієнко В’ячеслав, учень ДНЗ «Бердянський центр 
професійно-технічної освіти» отримав диплом ІІ ступеня (4 місце); 

у Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з 
професії «Кравець» - на базі ДНЗ «Черкаське ВПУ 
ім. Героя Радянського Союзу Г.Ф. Короленка» - Лінгур Олеся, учениця 
ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю» - 12 місце. 

 
Також можна стверджувати, що рівень загальноосвітньої підготовки 

учнів ПТНЗ має вагомі результати, а саме: учениця ДНЗ «Михайлівське 
вище професійне училище» Ільченко Юлія є переможницею Міжнародних 
мовно-літературних конкурсів (ім. Петра Яцика та Тараса Шевченка). 



У ДНЗ «Запорізький професійний ліцей сервісу» 05 грудня 2015 року 
був проведений ІІІ (обласний) етап ХVІ Міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра Яцика серед учнів ПТНЗ Запорізької області. 
У ІІІ етапі Конкурсу взяли участь 40 учнів із 40 ПТНЗ області.  

У ДНЗ «Запорізький центр професійно-технічної освіти водного 
транспорту» 28 листопада 2015 року був проведений ІІ (обласний) етап 
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка серед учнів ПТНЗ Запорізької області. 
 Із 23.11.2015 по 23.12.2015 року був проведений ІІ етап Всеукраїнського 
конкурсу учнівської творчості, присвячений Шевченківським дням, з 
номінації «Література» та «Історія України і державотворення». До 
обласного журі було надано 31 роботу з 30 ПТНЗ області(з номінації 
«Література») та 33 роботи з 33 ПТНЗ (з номінації «Історія України і 
державотворення»).  
 Аналіз результатів проведення мовно-літературних конкурсів показав, 
що за останні два роки кращими знавцями української мови та літератури 
стали учні ПТНЗ: ДНЗ «Михайлівське вище професійне училище», ДНЗ 
«Запорізький професійний будівельний ліцей», ДНЗ «Мелітопольський 
торгово-професійний ліцей», ДНЗ «Бердянський центр професійно-технічної 
освіти», ДНЗ «Запорізький центр професійно-технічної освіти водного 
транспорту», ДНЗ «Запорізький будівельний центр професійно-технічної 
освіти», Бердянський економіко-гуманітарний коледж Бердянського 
державного педагогічного університету. 

Проведені обласні олімпіади із загальноосвітніх предметів серед учнів 
ПТНЗ: 
-з предмета «Німецька мова» (31 березня 2016 року)  -– 15 учасників.  
- з предмета «ІсторіяУкраїни» (21 квітня 2016 року) – 37 учасників. 

 
 

 Педагогічні колективи та учні ПТНЗ безпосередньо беруть 
активну участь у культурно-масових заходах, соціальних проектах та мають 
відповідні досягнення. 

На виконання вищезазначених програм у квітні 2016 року проведено 
конкурс української пісні «Ти будеш жити вічно, Україно». На конкурс 
професійно-технічними навчальними закладами області були представлені 46 
музичних композицій (солісти, дуети, тріо, квартети та ансамблі) з таких 
номінацій: «Українська народна пісня», «Українська сучасна естрадна пісня» 
та «Українська патріотична пісня».  

Щороку у ПТНЗ м. Запоріжжя Науково-методичним центром  
професійно-технічної освіти у Запорізькій області та департаментом освіти і 
науки, молоді та спорту Запорізької міської ради проводиться конкурс 
«Кращий учень професійно-технічного навчального закладу 
Запоріжжя». 



01 по 30 березня 2016 року проведено І етап Всеукраїнської виставки-
конкурсу з декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і 
люби свій край», робота ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і 
стилю» «Берегиня» направлена до м. Київ для участі у ІІІ етапі зазначеної 
виставки-конкурсу; 

Протягом березня-травня 2016 року проведено обласний конкурс на 
кращий сценарій позакласного заходу «Вірю в майбутнє твоє, Україно» серед 
учнів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації та професійно-технічних навчальних 
закладів. В обласному конкурсі взяли участь представники 33 навчальних 
закладів.  

Учні та педагогічні працівники ПТНЗ м. Запоріжжя взяли активну 
участь в організації та проведенні міського заходу «Фестиваль сім’ї». 
 

Велика увага приділяється учнівському самоврядуванню. 
19 листопада 2015 року на базі ДНЗ «Запорізьке вище індустріально-

політехнічне училище» відбувся ІХ Форум голів учнівського самоврядування 
професійно-технічних навчальних закладів «Роль самоврядування в 
життєдіяльності учнівських колективів навчальних закладів».  

20 квітня 2016 року на базі ДНЗ «Мелітопольський будівельний центр 
професійно-технічної освіти» відбулося засідання Клубу лідерів учнівського 
самоврядування професійно-технічних навчальних закладів Запорізької 
області на тему «Лідерство як фактор формування внутрішньої активної 
позиції майбутнього громадянина». У засіданні Клубу брали участь лідери 
учнівського самоврядування та заступники директорів з виховної роботи 
ПТНЗ області. 

 
Виставкова діяльність 

Участь в освітянських виставках – це позитивний досвід для 
профтехосвіти Запорізької області, прекрасна можливість продемонструвати 
інноваційні досягнення та напрацювання професійно-технічних навчальних 
закладів.  

На Сьомому Міжнародному форумі-презентації «Інноватика в 
сучасній освіті-2015» центр і ПТНЗ презентували систему роботи з 
упровадження інноваційних технологій при підготовці висококваліфікованих 
робітників, кращий педагогічний досвід викладачів і майстрів виробничого 
навчання регіону. 

21 жовтня 2015 року в рамках роботи форуму відбувся семінар 
Департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки 
України та Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту 
освіти» Міністерства освіти і науки України «Інноваційна модель розвитку 
професійно-технічного навчального закладу як чинник забезпечення високої 
якості підготовки фахівців», на якому директор НМЦ ПТО у Запорізькій 
області Паржницький О.В. та заступник директора з НВР ДНЗ «Запорізьке 
машинобудівне вище професійне училище» Шулепина Г.Ю. надали 



інформацію щодо професійної підготовки кваліфікованих робітників з 
використанням елементів дуальної системи навчання у Запорізькій області. 

Приємно відзначити, що Науково-методичний центр професійно-
технічної освіти і ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей», ДНЗ 
«Василівський професійний ліцей», ДНЗ «Запорізьке вище індустріально-
політехнічне училище» нагороджені дипломами Лауреатів І ступеня в 
номінації «Вектори інноваційного розвитку системи професійно-технічної 
освіти». 6 ПТНЗ області відзначені дипломами за активну діяльність з 
інноваційного оновлення змісту національної освіти. 

17-19 березня 2016 року Науково-методичний центр професійно-
технічної освіти у Запорізькій області взяв участь у Сьомій Міжнародній 
виставці «Сучасні заклади освіти – 2016». Також за підтримки НМЦ ПТО у 
Запорізькій області участь у виставці взяли 11 професійно-технічних 
навчальних закладів області. 

На стенді були представлені методичні рекомендації методистів 
центру, професійно-технічних навчальних закладів області, електронні носії з 
напрацюваннями ПТНЗ за 2016 рік, друкована та рекламна продукція. ДНЗ 
«Дніпрорудненський професійний ліцей» презентував широкий спектр 
досягнень, творчі здобутки педагогічного колективу, досвід 
експериментальної та інноваційної роботи. ДНЗ «Запорізький правобережний 
професійний ліцей» та ДНЗ «Запорізьке машинобудівне вище професійне 
училище» теж представили свої напрацювання та рекламну продукцію. 

Від Запорізької області Гран-Прі в номінації «Лідер професійно-
технічної освіти України» нагороджено ДНЗ «Дніпрорудненський 
професійний ліцей». 

У рамках виставки 18 березня відбувся семінар Департаменту 
професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України та відділу 
професійної освіти і тренінгів Державної наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України 
«Формування сучасного освітнього середовища професійно-технічного 
навчального закладу». Директор НМЦ ПТО у Запорізькій області Олександр 
Паржницький та викладачі ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище 
«Моторобудівник» Ганна Захаренко та Олена Єговцева виступили з 
доповіддю «Впровадження іноземної лексики при вивченні предметів 
професійної підготовки для професій машинобудівного профілю з метою 
формування сучасного конкурентноспроможного кваліфікованого 
робітника», супроводжуючи її сучасними презентаціями. Особливу 
зацікавленість в учасників семінару викликав виступ Олени Єговцевої, який 
прозвучав англійською мовою. 

 
Туринський процес – регіональний рівень 

Міністерство освіти і науки України плідно співпрацює з 
Європейським фондом освіти (ЄФО) у напрямі удосконалення національної 
системи професійно-технічної освіти відповідно до європейських стандартів. 
Одним з таких напрямів співробітництва є участь України у Туринському 



процесі, який передбачає аналіз системи професійно-технічної освіти країн – 
партнерів ЄФО, заснованих на зборі статистичних даних. 

Офіційний запуск Туринського процесу в Україні відбувся 6 квітня 
2016 року. 

З метою практичного впровадження проекту виконано наступні заходи: 
- сформовано регіональну робочу групу за участю всіх зацікавлених 

сторін; 
- написано регіональний звіт під керівництвом експертів ЄФО та 

МОН. 
 
 

Моніторингові дослідження 
У рамках практичного впровадження проекту «Туринський процес - 

регіональний рівень» з позиції освітнього маркетингу проводяться 
моніторингові дослідження: 

- - стану методичної роботи із 06 червня 2016 року по 17 червня 
2016 року;  

- - рівня навчальних досягнень і якості знань учнів із предметів 
загальноосвітньої та професійно-теоретичної підготовок із 24 червня 
2016 року по 05 липня 2016 року. 

 
Дослідно-експериментальна робота різного рівня 
Заслуговує на увагу дослідно-експериментальна робота за темою 

«Професійна підготовка кваліфікованих робітників з використанням 
елементів дуальної системи навчання» на базі ДНЗ «Запорізьке 
машинобудівне вище професійне училище». З січня 2016 року розпочався 
другий (формувальний) етап дослідно-експериментальної роботи за двома 
основними напрямами: 

- організація виробничого та практичного навчання 
експериментальної групи учнів ДНЗ «Запорізьке МВПУ» на 
робочих місцях або навчально-виробничих ділянках АТ «Мотор 
Січ» відповідно до Робочого експериментального навчального 
плану підготовки кваліфікованих робітників за професією «Токар» й 
контроль за його виконанням; 

- забезпечення можливості підвищення рівня кваліфікації 
педагогічних працівників ДНЗ «Запорізьке МВПУ», задіяних у 
дослідно-експериментальній роботі, відповідно до теми 
експерименту. 

Успішно проходить дослідно-експериментальна робота за темою 
«Управління освітньо-розвивальним середовищем професійно-технічного 
навчального закладу» на базі ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей». 
У рамках виконання програми другого (формувального етапу) та з метою 
реалізації експериментальної моделі управління ПТНЗ на засадах 
інноваційних технологій проведено тематичні педагогічні ради, круглі столи, 



засідання творчих груп, на яких обговорювались питання дослідно-
експериментальної роботи. 
 

Формування єдиного інформаційного простору, видавнича діяльність 
На сайт НМЦ ПТО в розділі «Новини» опубліковано 182 статті про 

досягнення та проведені обласні заходи в системі ПТО, а також заходи, які 
висвітлюють життя професійно-технічних навчальних закладів.  

В розділі «Найближчі заходи» опубліковано 72 анонси заходів системи 
ПТО.  

Також проведено аналіз відвідування сайту НМЦ ПТО за період з 
01.09.2016 по 16.06.2016. Із поданої нижче таблиці видно, що наш сайт 
надзвичайно популярний: 
 
№ 
з/п 

Критерії Всього 

1 Кількість сеансів 22984 
2 Кількість сеансів з мобільних пристроїв 2100 
3 Кількість користувачів 8858 

з них нових 8655 
4 Перегляд сторінок користувачами 77600 

з них нових користувачів 22229 
5 Кількість сеансів відвідування у розрізі міст  
 Запоріжжя 10857 
 Київ 2262 
 Мелітополь 1751 
 Львів 1297 
 Не визначено 821 
 Харків 435 
 Бердянськ 397 
 Вінниця 322 
 Оріхів 306 
 Інші 4536 
6 Кількість сеансів відвідувань у розрізі країн  
 Україна 20501 
 Росія 843 
 США 339 
 Не визначено 306 
 Нідерланди 153 
 Кенія 129 
 Великобританія 87 
 Судан 78 
 Китай 61 
 Германія 41 



№ 
з/п 

Критерії Всього 

 Інші 446 
7 Середня тривалість сеансу 03 хв. 26 сек. 
 

Також для висвітлення діяльності ПТНЗ Запорізької області на порталі 
«Професійно-технічна освіта в Україні» центром направлено 17 статей та на 
сайт Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації – 55 
статей. 

З метою популяризації системи професійно-технічної освіти шляхом 
висвітлення інформації про її діяльність функціонує публічна сторінка 
«Профтехобразование Запорожской области» в соціальній мережі 
«ВКонтакте».  

 

Також функціонує сторінка «Профтехосвіта Запорізької області» в 
соціальній мережі «Facebook», яка систематично поповнюється цікавою та 
змістовною інформацію. 

 
У всіх ПТНЗ області функціонують веб-сайти, щокварталу з метою 

належного інформаційного забезпечення сайтів професійно-технічних 
навчальних закладів проводиться моніторинг роботи сайтів. 

Проведено збір та узагальнення баз даних «Паспорт бібліотеки» та 
«Якісний склад педпрацівників ПТНЗ». 

Також проводиться збір та обробка відеоматеріалів для подальшого 
розміщення на каналі YouTube.  

Редакцією газети «Обрій ПТО» здійснено випуск 10 номерів. 
Формування змісту газети забезпечується інформаційними та методичними 
матеріалами, які надаються педагогічними працівниками системи ПТО 
області. 

 
НМЦ ПТО здійснив науково-методичний супровід наукових публікацій 

за результатами участі в наукових конференціях, семінарах в електронних 
збірниках наукових праць. 

Протягом 2015 – 2016 навчального року схвалено до поширення 
науково-методичною радою НМЦ ПТО у Запорізькій області 36 примірників 
навчально-методичної літератури, розробленої педагогами ПТНЗ, з них: 

навчальні посібники – 1 
методичні рекомендації – 29 
методичні розробки – 1 
методичний альманах – 2 
методичний збірник – 1 
методична розробка тренінгу – 2. 
 



Методичний супровід моніторингових досліджень 
Зібрано та узагальнено інформацію комп'ютерної бази даних «Якісний 

склад педагогів ПТНЗ», яка використовується для моніторингу діяльності 
ПТНЗ.  

Навчально-виробничий процес у професійно-технічних навчальних 
закладах станом на 01.06.2016 здійснюють 1635 педагогічних працівників, з 
яких 1073 жінки, що складає 65,6%, чоловіків – 562 особи (34,4%). 

У ПТНЗ працюють 547 викладачів загальноосвітньої та професійно-
теоретичної підготовки, з яких: 

34,6% (189 осіб) мають категорію «спеціаліст вищої категорії», 
30,0% (164 особи) – категорію «спеціаліст першої категорії»,  
19,0% (104 особи) – категорію «спеціаліст другої категорії»,  
16,4% (90 осіб) – категорію «спеціаліст». 
Кількість майстрів виробничого навчання – 677 осіб: 
І категорію мають 134 особи (19,8%),  
ІІ категорію – 76 осіб (11,2%), спеціаліст – 467 осіб (69,0%). 
76,4% педпрацівників мають повну вищу освіту, 20,0% – базову освіту, 

3,6% – неповну вищу освіту. 
У 2015 – 2016 н.р. у ПТНЗ Запорізької області працює 11 соціальних 

педагогів та 18 практичних психологів. 
Сучасні темпи інформатизації та комп’ютеризації потребують 

володіння навичками роботи на комп’ютерній техніці. Професійний рівень 
мають 530 педагогічних працівників (32,4%), початковий – 982 (60,1%), не 
володіють – 123 педагогічних працівники (7,5%). 
 

Соціальний захист учнів пільгової категорії 
З метою соціального захисту учнівської молоді щопівроку, станом на 

01 вересня та 01 січня проводиться аналіз контингенту. Ведеться облік 
учнів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
учнів з інвалідністю, які мають одного з батьків, учнів з багатодітних та 
малозабезпечених сімей, постраждалих від наслідків аварії на 
Чорнобильській атомній електростанції. 

 
 

 
Фінансово-господарська діяльність 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Підсумовуючи сказане, можна зробити висновок: протягом звітного 

періоду адміністрацією НМЦ ПТО були створені усі необхідні умови для 
творчої роботи працівників центру та забезпечено належне виконання 
планових показників із основних напрямів діяльності.  


