
 
 
 

Міністерство освіти і науки України 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 

вул. Гоголя, 54, м. Кіровоград 25006 
Е-mail: kirovmetod@ukr.net, код в ЄДРПОУ 37796094 

 
4 квітня 2019 р. № 94 Директорам навчально-

методичних центрів (кабінетів) 
професійно-технічної освіти 

 
Шановні колеги! 

 
11 квітня 2019 року навчально-методичним кабінетом професійно-

технічної освіти у Кіровоградській області буде проведено Всеукраїнський 
вебінар «Методичний кабінет закладу професійної (професійно-технічної) 
освіти – осередок сучасного інформаційного середовища» (програма заходу 
додається). 

Кімната вебінару: https://pruffme.com/landing/u266097/tmp1552917143 
Початок – о 10.00 год. 

               До уваги доповідачів вебінару: час виступу – не більше 7 хвилин. Для 
зручності проведення пробного підключення, яке відбудеться 9 квітня 2019 року 
о 10.00 год., просимо завчасно (не пізніше 8 квітня) надіслати  навчально-
методичному кабінету професійно-технічної освіти у Кіровоградській області 
електронні адреси доповідачів, які були зазначені при реєстрації на платформі 
http://pruffme. 
     
       
З повагою   
Директор                                                                                            А. Шолудько 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наталія Мандрегеля 068 99 55 183 
 

                   

https://pruffme.com/landing/u266097/tmp1552917143


ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ВЕБІНАР 
 «Методичний кабінет закладу  професійної (професійно-технічної) освіти – осередок 

сучасного інформаційного середовища» 
 

Дата проведення: 11 квітня 2019 року 
Початок: 10.00 год. 
Тривалість: 2 год. 
Регламент:  виступ до 7 хв. 
Організатор: НМК ПТО у Кіровоградській області 
Учасники: методисти навчально-методичних центрів (кабінетів) та закладів  професійної 
(професійно-технічної) освіти. 

Програма 
 

Кіровоградська область 
НМК ПТО у Кіровоградській області 

Вступне слово 
 Шолудько Алла Петрівна,  директор  
1. Система роботи НМК ПТО та закладів П(ПТ)О щодо реалізації ЄНМП 
 Мандрегеля Наталія Олександрівна, методист НМК ПТО у 

Кіровоградській області 
2. Методична робота в освітньому закладі: від форм організації до успішного педагога. 
Віртуальний методичний кабінет як складова інформаційного освітнього середовища 
навчального закладу 
 Червона Лариса Миколаївна, методист 

Центральноукраїнського вищого професійного училища імені 
Миколи Федоровського 

3. Реалізація можливостей ІКТ в освітньому середовищі 
 Блідар Ірина Миколаївна, методист ДЗ П(ПТ)О 

«Кропивницький професійний ліцей сфери послуг і торгівлі» 
4. Робота з командою. Деякі аспекти роботи з молодими педкадрами  

 Ігуменцова Наталія Василівна, методист ДЗ П(ПТ)О 
«Центральноукраїнський професійний будівельний ліцей» 

5. Передовий педагогічний досвід як аспект методичної роботи  

 Ткачук Надія Василівна, методист ДНЗ «Кропивницький 
професійний ліцей побутового обслуговування» 

6. Інноваційний кейс методиста. Шляхи забезпечення розвитку професійної компетентності 
педагогічних працівників 
 Ніколаєнко Тетяна Дмитрівна, методист професійно-

технічного училища № 32 м. Бобринець 
Херсонська область 

7. Віртуальний методичний кабінет Херсонського вищого професійного училища сервісу та 
дизайну як осередок інформаційно-освітнього простору закладу освіти 
 Міщенко Наталя Миколаївна, методист ДНЗ «Херсонське 

вище професійне училище сервісу та дизайну» 
8. Роль методичного кабінету у професійному зростанні педагогів 
 Пирогова Юлія Валеріївна, методист вищого професійного 

училища № 17 м. Генічеська 
Івано-Франківська  область 

9. Використання інформаційних технологій у професійній діяльності методиста. Робота з 
електронними базами 
 Якубів Наталія Ярославівна, методист центру професійно-

технічної освіти № 1 м. Івано-Франківська 



Дніпропетровська область 
10. Віртуальний методичний кабінет як складова інформаційного освітнього середовища 
навчального закладу (з досвіду роботи) 
   Тюменцева Олена Геннадіївна, методист державного 

професійно-технічного навчального закладу «Криворізький 
центр професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та 
ресторанного сервісу» 
Вдовиченко Марія Миколаївна, методист Криворізького 
професійного гірничо-металургійного ліцею 

Донецька область 
11. Оновлення роботи методичних кабінетів ЗП(ПТ)О Донецької  області шляхом 
використання електронних освітніх ресурсів 
 Пустовгарова Ольга Володимирівна, методист кабінету 

загальноосвітньої підготовки НМЦ ПТО у Донецькій області 
12. Платформа дистанційного навчання (спілкування) MOODLE як сучасна система 
організації освітнього процесу в ЗП(ПТ)О 
 Суббота Олена Олександрівна, заступник директора 

Білозерського професійного гірничого ліцею 
Київська область 

13. Досвід організації та практичної роботи методичного кабінету Навчально-наукового 
центру ПТО НАПН України м. Київ 
 Алєв Борис Микитович, методист Навчально-наукового 

центру ПТО НАПН України м. Київ 
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