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Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій
області (далі – НМЦ ПТО у Запорізькій області) у звітному періоді
здійснював свою діяльність відповідно до законів України «Про освіту»,
«Про професійно-технічну освіту», інших Законів України, Указів
Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, наказів
Міністерства освіти і науки, Департаменту освіти і науки Запорізької
обласної державної адміністрації, статуту НМЦ ПТО у Запорізькій області,
затвердженого Міністерством освіти і науки України від 11.09.2014.
Відповідно до свого статуту НМЦ ПТО у Запорізькій області
цілеспрямовано здійснює методичний супровід навчально-виробничого,
виховного процесів у закладах професійно-технічної освіти області
та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, підвищення кваліфікації керівників і
педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів
(далі – ПТНЗ), співпрацює з науковими установами, об’єднаннями
роботодавців.
Реалізація напрямів діяльності НМЦ ПТО у Запорізькій області
зосереджена на вирішенні єдиної методичної проблеми – «Запровадження у
навчально-виховний процес ПТНЗ педагогіки толерантності як запоруки
побудови демократичного, стабільного, заможного громадянського
суспільства».
Протягом 2014 – 2015 навчального року колектив НМЦ ПТО
у Запорізькій області працював над вирішенням таких завдань:
модернізація
змісту
професійно-технічної
освіти
шляхом
запровадження державних стандартів нового покоління;
впровадження
інформаційно-комунікаційних
технологій
в
управлінську діяльність, навчально-виробничий процес;
впровадження у ПТНЗ новітніх педагогічних та виробничих
технологій;
надання конкретної методичної допомоги керівникам та педагогічним
працівникам ПТНЗ;
надання методичного та інформаційного супроводу загальноосвітньої,
професійно-теоретичної, професійно-практичної підготовок;
проведення аналізу стану навчально-виробничої, навчально-виховної та
методичної роботи в ПТНЗ;

підготовка та випуск інформаційних і методичних матеріалів,
періодичних видань;
систематизація роботи з підвищення кваліфікації педагогічних
працівників;
надання методичної допомоги з питань ліцензування та атестація
навчальних закладів.
Основними вузловими місцями роботи НМЦ ПТО у Запорізькій області є:
організація та забезпечення методичної роботи;
співпраця з організаціями та установами;
інноваційна діяльність;
робота щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій;
ефективне
забезпечення
ліцензійно-атестаційної
роботи
та
забезпечення документами про освіту;
особиста робота;
господарська діяльність;
фінансова діяльність.
НМЦ ПТО у Запорізькій області здійснює методичний супровід
підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ регіону. Керівництву та
педагогічним працівникам навчальних закладів надається методична
допомога з широкого кола питань: організація навчально-виробничого
процесу в ПТНЗ та ВНЗ І - ІІ рівнів акредитації, планування й організація
методичної роботи, засідання методичних комісій; розробка навчальних
планів та програм, підготовка до ліцензування та атестації, оснащення
навчальних кабінетів і майстерень відповідно до державних стандартів
професійно-технічної освіти, підвищення кваліфікації, стажування
педагогічних працівників.
Продовжується робота в ПТНЗ зі створення електронної бази
методичних напрацювань педагогічних працівників, особлива увага
приділена удосконаленню комплексно-методичного забезпечення професій,
залученню ПТНЗ до участі у Міжнародних виставках «Інноватика в сучасній
освіті» та «Сучасні заклади освіти».
За звітний період проведено шість засідань науково-методичної ради,
на яких розглядались наступні питання:
затвердження складу ради;
планування та організація роботи за напрямками НМЦ ПТО
у Запорізькій області;
розгляд і затвердження до друку методичних матеріалів педагогічних
працівників ПТНЗ і методистів НМЦ ПТО у Запорізькій області;
про стан роботи професійно-технічних навчальних закладів за єдиною
методичною проблемою;

напрямки співпраці НМЦ ПТО у Запорізькій області з державними
вищими навчальними закладами;
стан та реалізація проекту «Ефективність функціонування
психологічної служби професійно-технічних навчальних закладів»;
аналіз КМЗ з підготовки фахівців з професії «Кравець»
у ДНЗ «Запорізьке ВПУ моди і стилю», ДНЗ «Запорізьке ВПУ сфери
послуг», ДНЗ «Запорізький професійний ліцей сервісу»;
аналіз виконання плану роботи НМЦ ПТО у Запорізькій області
за 2014 рік;
про роботу експертної творчої групи викладачів гуманітарних
дисциплін;
стан та реалізація проекту «Роль учнівського самоврядування в
життєдіяльності учнівських колективів»;
звіт про завершення дослідно-експериментальної роботи з теми
«Відпрацювання технології допрофесійного та профільного навчання за
технологічним напрямом на базі ЕНВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів – МНВК»
Енергодарської міської ради Запорізької області.
У напрямі методичного супроводу виховного процесу були проведені
та реалізовані заходи, в яких взяли участь більше 12 тисяч учнів та близько
300 педагогічних працівників ПТНЗ області, а саме:
комплексна
програма
соціального
захисту
населення
м.Запоріжжя «Матеріальна підтримка обдарованої молоді»;
форум лідерів учнівського самоврядування;
конкурси «Кращий учень ПТНЗ у Запорізькій області», «Знай і люби
свій край», «Таланти твої, Україно» та інші;
школа лідерів учнівського самоврядування;
фестиваль родини;
заходи профорієнтаційної спрямованості;
семінари - практикуми для практичних психологів;
семінари - практикуми для голів методичних об’єднань класних
керівників, вихователів гуртожитків, заступників директорів з виховної
роботи.
В поточному навчальному році розпочата робота над проектом
«Організація позаурочної зайнятості учнів професійно-технічних навчальних
закладів».
Вперше
були
запроваджені
благодійні
ініціативи,соціальне
спрямування, волонтерська діяльність.
Активно функціонують гуртка за інтересами. Станом на 01.05.2015
року у ПТНЗ Запорізької області функціонують 579 тематичних гуртків, в
роботі яких беруть участь 8761учнів.
У напрямі методичного супроводу професійної підготовки увага була
зосереджена на проведенні:

обласних семінарів серед для педагогічних працівників: громадське
харчування, з предметів «ПДР», «ОБДР», легкої промисловості, підготовки
водіїв автотранспортних засобів, старших майстрів будівельних професій;
конкурси:, проведення ІІ етапів Всеукраїнських конкурсів фахової
майстерності з професій – «Кухар», «Перукар», «Слюсар з ремонту
сільськогосподарських машин та устаткування», «Водій категорія С»,
«Штукатур».
ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів
професійно-технічних навчальних закладів з професії «Перукар», спільно з
Департаментом освіти і науки Запорізької облдержадміністрації;
участі у ІІІ етапах Всеукраїнських конкурсів з вищезазначених
професій. (зайняли 2 місце - «Слюсар з ремонту сільськогосподарських
машин та устаткування», 21 місце - «Водій категорія С», 7 місце «Штукатур», 4 місце - «Перукар»).
засідань робочих груп з розроблення стандартів спільно з
представниками роботодавців та організацій за професіями «Кондитер»,
«Взуттьовик з індивідуального пошиття взуття», «Прийомоздавальник
багажу та вантажу», «Касир квитковий», «Швачка», «Стропальник» та інших
(всього 9 стандартів).
Вперше проведене відкрите засідання(вебінар) Всеукраїнської секції
методистів за ініціативою та організацією НМЦ ПТО у Запорізькій області.
У напрямі методичного супроводу загальноосвітньої підготовки увага
була зосереджена на:
методичному супроводі підвищення якості освіти;
методичному супровід підготовки тарифікаційних списків;
вивченні та аналізі даних за курс базової загальної середньої освіти;
супроводі системи поетапного моніторингу якості знань та успішності
учнів ПТНЗ;
створення бази статистичних даних зі всіх ПТНЗ області;
проведені 7 семінарів – практикумів з іноземної мови, української
мови, історії, суспільних дисциплін, фізичної культури та інших;
проведенні обласних та участі у фінальних етапах мовно-літературних
конкурсів: Петра Яцика (41 учень), Т. Шевченко (37 учнів);
проведенні обласних олімпіад з предметів: всесвітня історія, англійська
мова.
У напрямі методичного супроводу роботи бібліотек:
виконано розподіл підручників 10084.
підготовлена системна інформація щодо забезпеченості підручниками
ПТНЗ області;
визначені напрями роботи бібліотек ПТНЗ області;
проведені семінари для бібліотекарів ПТНЗ;
систематизована система проходження підвищення кваліфікації
педагогічних працівників ПТНЗ області;

зареєстровано періодичне видання «ОБРІЙ ПРОФТЕХОСВІТИ».
У напрямі методичного супроводу роботи ВНЗ І - ІІ рівнів акредитації
обговорені питання:
впровадження сучасних інтернет-технологій в освітній процес
ВНЗ І - ІІ рівнів акредитації;
проведення спільних форумів.
Співпраця з організаціями та установами.
Співпраця
з
Департаментом
професійно-технічної
освіти,
Департаментом освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (план
спільної роботи, план масової методичної роботи області), КЗ «Запорізький
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (підвищення
кваліфікації педагогічних працівників), Інститутом професійно-технічної
освіти НАПН України (підписані 2 договори з лабораторіями), Інститутом
інноваційних технологій та змісту освіти, Класичним приватним
університетом (проведення спільних наукових заходів), ПАТ «Мотор Січ»
(дуальна система професійної освіти), Запорізьким обласним центром
зайнятості (проведення у профорієнтаційних заходів), Запорізьким
національним університетом (проведення різних форм стажування учнів
цього навчального закладу).
Підписані договори на співпрацю з підприємствами «ПАРУС», «1С»,
ТОВ Видавнича група «Основа» (проведення курсів з охорони праці,
педагогічних мінімумів, супровід проведення курсів з цивільного захисту).
Інноваційна діяльність.
У виставковій діяльності маємо вагомі здобутки: «Інноватика в
сучасній освіті» - взяли участь 7 навчальних закладів, 4 конкурсні роботи
отримали золоті медалі; «Сучасні заклади освіти» - взяли участь 17
навчальних закладів, 5 конкурсних робіт отримали золоті медалі та 1 робота
– срібну.
Науково-методичному центру професійно-технічної освіти у
Запорізькій області присвоєно статус експериментального (Всеукраїнський
експеримент з впровадження елементів дуальної системи у професійно технічному навчанні). В цьому експерименті беруть участь 3 регіони –
м. Київ, Львівська та Запорізька області. В нашому регіоні цей експеримент
буде проходити на базі Державного навчального закладу «Запорізьке
машинобудівне вище професійне училище» із залученням підприємства
ПАТ «Мотор Січ».
Вперше за останні 12 років (у ПТНЗ області) на базі
ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей» розпочата експериментальна
робота з проектного навчання.
Прийняли участь у міжнародній роботі з впровадження європейських
стандартів професійного навчання (проект Twinning –
проведення

3 семінарів з залученням експертів з Данії) та участь у завершальній
конференції цього проекту.
Участь у 2 міжнародних робочих поїздках (Данія, Германія) та у роботі
Канадський проект спільно з Саскачеванським університетом щодо
впровадженню освітніх стандартів нового покоління в професійно-технічній
освіті України.
Робота щодо впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.
Новий доступ до мережі Інтернет (оптичне підключення, 2 точки
доступу Wi-Fi).
Розпочав роботу новий сайт (відвідування сайта 100-170 чоловік у
день) на сайті розміщується актуальна інформація: 155 статей на сайт НМЦ
ПТО у Запорізькій області, 14 статей на портал «Професійна технічна освіта
України», підготовка вітальних електронних листів.
Вперше започатковано проведення вебінарів (7, на яких було
зареєстровано понад 950 користувачів) та взято участь у 52 вебінарах ,
онлайн конференцій, телемостів (НМЦ ПТО у Дніпропетровський області),
Майстер-класи з використанням електронно-комп’ютерного тестування
«МАЙ ТЕСТ».
Вперше використовувалась попередня реєстрація учасників семінарів
за допомогою онлайн-форм.
Вперше створений канал «НМЦ ПТО у Запорізькій області» на
YouTube.
Вперше створено відеоуроки для використання бази Education.
Вперше створено та систематично оновлюються власні блоги
методистів, здійснюється методичний супровід сайту Департаменту освіти і
науки Запорізької облдержадміністрації.
Вперше проводився збір та обробка відеоматеріалів для подальшого
розміщення на каналі YouTube.
Участь у ліцензійно–атестаційній роботі та у забезпеченні ПТНЗ
документами про освіту.
Проліцензовано:
ПТНЗ-13.
Професій – 37.
ВНЗ – 7.
Професій – 28.
Проведено атестаційні експертизи - 7 ПТНЗ.
З 01.11.2014 року НМЦ ПТО у Запорізькій області було організовано
методичний супровід отримання документів про освіту, свідоцтв
кваліфікованих робітників, свідоцтв водіїв, атестатів.
Особиста робота.
Почесна грамота «За особистий внесок та плідну організаторську
діяльність з модернізації та оновлення галузі освіти» (2015), Подяка – «За

особистий творчий внесок і плідну організаторську діяльність з
інноваційного розвитку національної освіти» (2014). Сертифікати за доповіді
та участь у навчальних програмах.
Господарська діяльність.
Були проведені ремонтні роботи входу до НМЦ ПТО у Запорізькій
області, зробили заміну 3 вікон, замінено вхідний електричний рубильник та
багато дрібного ремонту, який покращив роботу НМЦ ПТО у Запорізькій
області.
Придбано 2 ноутбуки та відремонтовано 6 старих стаціонарних
комп’ютерів, придбані 2 роутери wifi, модернізована комп’ютерна мережа
(збільшена скорість доступу до 10 мб-с).
Фінансова діяльність.
За період з 01.05.2014 року по 01.05.2015 року було отримано 136 тис.
грн. За аналогічний період 2013-2014 року було отримано 112 тис грн.
Збільшення надходжень склало 12 відсотків.
На наступні 5 років планується стратегічний розвиток таких напрямків:
Підвищення кваліфікації для викладачів спецдисциплін за галузевим
призначенням.
Відкриття власної інтернет платформи для проведення інтернетзаходів.
Відкриття курсів вихідного дня для підготовки до зовнішнього
незалежного оцінювання.
Розвиток співпраці з зарубіжними партнерами.

