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І. Вступ
Реформування професійної освіти вимагає від учасників освітнього
процесу створення системи забезпечення якості професійної (професійнотехнічної) освіти з орієнтацією на європейську інтеграцію України, підготовку
затребуваних професій із застосуванням у навчально-виробничому процесі
інноваційних технологій, а також забезпечення регіонального ринку праці
кваліфікованими робітничими кадрами.
Держава потребує висококваліфікованих фахівців, конкурентноспроможних професіоналів, готових вирішувати питання будь-якої складності.
Роботодавці цінують такі якості будь-якого фахівця, як уміння встановлювати
контакти з людьми, здатність досягати проставлених цілей, компетентність,
організаторські здібності, аналітичне мислення.
За результатами методичної роботи Навчально-методичного центру
професійно-технічної освіти у Рівненській області у 2018 році варто зазначити,
що поставлені перед установою завдання щодо проведення державної політики
у сфері професійної освіти, підтримання європейського вектору її розвитку;
впровадження сучасних освітніх інноваційних технологій у навчальновиробничий процес; створення професійного інформаційного та освітньометодичного середовища, методичне забезпечення формування та розвитку в
учнівської молоді знань, умінь, навичок, професійних та загальних
компетенцій, необхідних для трудової діяльності за певними робітничими
професіями, виконувалися протягом звітного року.
Зміст діяльності структурних підрозділів Навчально-методичного центру
був направлений на вирішення загально-методичної проблеми «Створення
ефективної системи науково-методичної роботи в умовах реалізації державних
освітніх стандартів, модернізації та інноваційного розвитку освіти». Найбільш
вдалими заходами стали: проведення ІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової
майстерності за п’ятьма професіями; участь у ІІІ етапі Всеукраїнських конкурсів
та здобуття І місця у конкурсі за професією «Муляр» (Іван Заєць, учень Вищого
професійного училища № 1 м. Рівне), 4 місця у конкурсі за професією «Продавець
продовольчих товарів» (Наталія Михайловська, учениця Державного навчального
закладу «Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі»);
виставка-ярмарок робітничих професій; обласний конкурс фахової майстерності
майстрів виробничого навчання за професією «Маляр»; перемога Державного
професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійнотехнічної освіти сервісу та дизайну» у номінації «Урочисті образи для солістки та
соліста оперного театру»
3-го Всеукраїнського конкурсу «Прорив легкої
промисловості» у м. Харків; участь у міжнародних проектах: Програмі «U-LEAD»,
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проекті ETF «Розвиток Національної системи кваліфікацій в Україні», новому
раунді Україно-Естонського проекту; участь у всеукраїнських Інтернетконференціях; участь у другому Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності
«Worldskills Ukraine 2018», де змагалися у 6 компетенціях та здобули бронзову
медаль (Катерина Стрижеус, учениця Державного професійно-технічного
навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та
дизайну»); перемога у конкурсі проектів регіонального розвитку за програмою
«Розвиток людського капіталу» Державного професійно-технічного навчального
закладу «Березнівське вище професійне училище».
Стратегічним пріоритетом професійної освіти стала підготовка педагогів до
впровадження компетентнісного підходу. Закладами професійної (професійнотехнічної) освіти розпочато впровадження Державних стандартів професійної
(професійно-технічної) освіти з 28 професій. Методичним центром здійснено
методичний супровід розроблення плануючої документації. Проект Стандарту
професійної (професійно-технічної) освіти за професією 7412 «Пекар» СП(ПТ)О
7412.С.10.70-2018, розроблений Державним навчальним закладом «Рівненське
вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі», знаходиться на
затвердженні.
Працівниками центру широко використовувалася вебінари, як форма
проведення засідань творчих груп та методичних секцій. Обговорені питання
використання в освітньому процесі можливостей онлайн-платформ для
проведення навчання, уроків, створення дистанційних курсів. Започатковано
проведення методичних онлайн-годин для адміністрацій закладів.
Вагому складову розвитку системи освіти значною мірою становлять
педагогічна та методична майстерність викладачів і майстрів виробничого
навчання, їх професійна компетентність. Ефективність роботи педагогів в
значній мірі визначається системою науково-методичної роботи, яка забезпечує
впровадження у практику роботи досягнень сучасної науки, передового
педагогічного досвіду, новітніх виробничих технологій, формування
професійно-педагогічної культури.
Здійснюючи координацію навчально-методичної роботи, Навчальнометодичний центр ставить завдання: здійснення системного підходу до
науково-методичного супроводу інноваційної діяльності педагогічних
колективів професійних (професійно-технічних) навчальних закладів щодо
створення системи мотиваційного, технологічного, особистісного забезпечення,
формування професійної компетентності педагогів. Завдання методичної
служби професійної освіти області – здійснити підготовку компетентного
педагога до роботи в інноваційних умовах, здатного до створення сучасних
форм навчання.
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Напрямки роботи Навчально-методичного центру професійно-технічної
освіти у Рівненській області на 2019 рік:
робота над розробленням і впровадженням стандартів професійної
(професійно-технічної) освіти на компетентнісному підході;
оновлення змісту навчання шляхом упровадження осучаснених навчальних
програм;
забезпечення принципу відповідності освіти потребам суспільного
розвитку, вимогам ринку праці регіону;
забезпечення рівного доступу до освіти та професійної (професійнотехнічної) підготовки для вразливих груп населення;
методичний супровід впровадження елементів дуальної форми навчання;
науково-методичний супровід національно-патріотичного виховання
учнівської молоді, впровадження оновленої парадигми виховання шляхом
модернізації та використання потенціалу традиційних та інноваційних
технологій;
налагодження соціального партнерства в системі науково-методичного
забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
методичний супровід діяльності навчально-практичних центрів,
організація проведення майстер-класів на їх базі;
організація роботи методичної ради з професійної орієнтації.
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ІІ. Організаційний супровід розроблення та впровадження
методичного забезпечення освітнього процесу ЗПО
№
з/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

Термін
проведення

Назва та зміст заходу

Методичні рекомендації
Використання кейс-уроків для формування
червень
ключових компетентностей
Підготовка методичних рекомендацій щодо
організації виховної роботи у ЗП(ПТ)О у 2019серпень
2020 навчальному році
Оформлення каталогу професійних напрацювань
педагогів швейного напряму та «Громадське
серпеньхарчування», які схвалені на навчальновересень
методичній раді НМЦ ПТО
Підготовка методичних рекомендацій щодо
організації роботи психологічної служби закладів
серпень
професійної (професійно-технічної) освіти у
2019-2020 навчальному році
Методичні
рекомендації
щодо
вивчення
спеціальних предметів у 2019/2020 навчальному
році
до серпня

Методичні рекомендації щодо викладання
природничо-математичних
загальноосвітніх
предметів (математики, фізики, хімії, біології) у
закладах ЗП(ПТ)О в 2019-2020 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання
гуманітарних
загальноосвітніх
предметів
(українська мова, література, історія та
правознавство) у ЗП(ПТ)О Рівненської області
у 2019-2020 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання
предмета Захист Вітчизни, фізичної культури у
ЗП(ПТ)О у 2019-2020 навчальному році
Напрацювання пакету завдань до уроків
предметів природничо-математичної підготовки
із врахуванням практичної спрямованості
предмету та регіонального компоненту
Методичні посібники
Моніторинг навчальних досягнень учнів з
предмету як один із способів підвищення якості
освіти
5

Відповідальна
особа
Мосійчук Л.М.
Андрощук Л.П.

Рожкова О.Є.

Андрощук Л.П.
Бондарчук В.М.
Методисти, які
відповідають за
професійний
напрям

серпень

Мосійчук Л.М.

серпень

Климчук М.М.

серпень

Годунко П.М.

грудень

Мосійчук Л.М.

січень

Мосійчук Л.М.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

1.

Навчально-практичний центр в дії: механізм
роботи
Використання віртуальних лабораторій при
вивчені природничих дисциплін
Сучасний учнівський гуртожиток: новий зміст,
нові форми
Основні форми і методи психологічного
супроводу діяльності педагогів в умовах
реформування освіти
Розробка
збірника
завдань
з предмету
«Електротехніка з основами промислової
електроніки»
Статистичні показники діяльності закладів
професійної
(професійно-технічної)
освіти
Рівненщини за підсумками роботи у 2018 – 2019
навчальному році
Інструментарій сучасного вчителя: як уникнути
одноманітності на уроці
Збірник «Комплексно-методичне забезпечення
викладання загальноосвітніх предметів»
Методичний посібник «Історія та сучасність
Поліської кухні»
Розробка Положення про обласний огляд-конкурс
майстерень виробничого навчання
Методичний посібник «Професійне спрямування
у викладанні загальноосвітніх предметів»

січеньлютий

Климчук М.М.

березень

Мосійчук Л.М.

травень

Андрощук Л.П.

травень

Андрощук Л.П.

травень

Пачебула Т.В.

травеньсерпень

Бондарчук В.М.
методисти
НМЦ ПТО

червень

Мосійчук Л.М.

червень

Мосійчук Л.М.
Годунко П.М.
Климчук М.М.
Рожкова О.Є.

липень

Рожкова О.Є.

вересень

Пачебула Т.В.

вересень

Мосійчук Л.М.
Годунко П.М.
Климчук М.М.
Рожкова О.Є.

Розробка посібника контрольних завдань за
упродовж
будівельними професіями для планової перевірки
року
контролю знань учнів (відповідно графіку)
Статті у фахові журнали:
Стаття до збірника IV Міжнародної науковопрактичної Інтернет - конференції «Психологопедагогічні аспекти навчання дорослих в системі
неперервної освіти» на тему: «Модернізація
січень
професійної
(професійно-технічної)
освіти
Рівненщини шляхом створення навчальнопрактичних центрів»
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Бондарчук В.М.

Бондарчук В.М.
Климчук М.М.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Надання консультативної методичної допомоги
Надання методичної допомоги керівним і
Бондарчук В.М.
педагогічним працівникам з питань підготовки до
методисти
атестації та оформлення атестаційних документів до березня
НМЦ ПТО
Методична допомога і консультування щодо
модернізації змісту навчальних планів і програм,
графіку навчально-виробничого процесу для
врахування
потреб
роботодавців
при
впровадженні
елементів
дуальної
форми
навчання
Проведення консультування з питань підготовки
річних, перспективних планів роботи ЗП(ПТ)О
Надання консультативної допомоги щодо
висвітлення вступної компанії 2019 року на
сайтах ЗП(ПТ)О
Розробка навчально-програмної документації
згідно з вимогами СП(ПТ)О, заснованих на
компетенціях
Надання методичної допомоги ЗП(ПТ)О щодо
підготовки навчально-програмної документації
для
забезпечення
діяльності
навчальновиробничого процесу
Надання методичної допомоги в розробці
робочих та поурочних навчальних програм за
будівельними професіями на компетентнісній
основі
Надання методичної допомоги ЗП(ПТ)О з питань
організації та проведення поетапної та державної
кваліфікаційної атестації, здійснення аналізу
стану професійної підготовки з професій
Надання методичної допомоги ЗП(ПТ)О щодо
впровадження
елементів
дуальної
форми
навчання
Надання консультативної методичної допомоги з
питань: оформлення плануючої документації
викладачів
спецпредметів
та
майстрів
виробничого
навчання
за
будівельними
професіями,
проведення
майстер-класів,
підготовка до атестації, підготовка та проведення
нетрадиційних уроків, інноваційний підхід у
проведенні предметних і тематичних тижнів
Надання консультативної методичної допомоги з
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квітеньсерпень

Бондарчук В.М.
методисти

квітеньчервень

Бондарчук В.М.

травеньчервень

Бондарчук В.М
Мосійчук Л.М.

червеньвересень

Бондарчук В.М.,
методисти

вересень

Бондарчук В.М.
методисти
НМЦ ПТО

упродовж
року

Бондарчук В.М.
Методисти НМЦ
ПТО

упродовж
року

Бондарчук В.М.
методисти
НМЦ ПТО

упродовж
року

Бондарчук В.М.
методисти
НМЦ ПТО

упродовж
року

Бондарчук В.М.
методисти
НМЦ ПТО

упродовж

Бондарчук В.М.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

питань організації роботи з розгляду звернень
громадян та діловодства в ЗП(ПТ)О Рівненської
області
Надання консультативної методичної допомоги з
питань організації і проведення ДПА у формі
ЗНО
Надання консультативної методичної допомоги з
питань організації ефективної роботи навчальнопрактичних центрів при ЗП(ПТ)О Рівненської
області, організація звітності з даного питання
Надання консультативної методичної допомоги з
питань організації ведення військового обліку
військовозобов’язаних і призовників в ЗП(ПТ)О
Рівненської області
Надавання консультативної методичної допомоги
зі створення інструкції з діловодства та
номенклатури справ, збереження документів
Надання методичної допомоги щодо проведення
PR-компанії діяльності закладів освіти
Надання методичної допомоги у написанні
проектів
Надання консультативної методичної допомоги з
питань підготовки ліцензійних матеріалів
ЗП(ПТ)О Рівненської області
Методична допомога і консультування з розробки
пакетів комплексних контрольних завдань з
професій
сільськогосподарського
та
автомобільного напрямку
Проведення консультування з питань підготовки
Статутів ЗП(ПТ)О
Методично-консультативна
допомога
педагогічним працівникам напряму «Громадське
харчування», швейного напряму та викладачів
економічних дисциплін з питань організації
освітнього процесу та індивідуальної освітньої
траєкторії
Методично-консультативна допомога з питань
організації та проходження курсів підвищення
кваліфікації (для відповідальних за курси
підвищення
кваліфікації
в ЗП(ПТ)О та
педагогічним працівникам)
Надання
методичної
та
консультативної
допомоги з питань комп’ютеризації ЗП(ПТ)О,
використання
можливостей
Інтернету
та
8

року

Климчук М.М.

упродовж
року

Бондарчук В.М.
Климчук М.М.

упродовж
року

Бондарчук В.М.
Климчук М.М.

упродовж
року

Бондарчук В.М.
Климчук М.М.

упродовж
року

Бондарчук В.М.
Климчук М.М.

упродовж
року
упродовж
року

Бондарчук В.М.

упродовж
року

Бондарчук В.М.
Годунко П.М.

упродовж
року

Бондарчук В.М.
Годунко П.М.

упродовж
року

Бондарчук В.М.
Климчук М.М.

упродовж
року

Бондарчук В.М
Рожкова О.Є.

упродовж
року

Бондарчук В.М
Рожкова О.Є.

упродовж
року

Бондарчук В.М
Мосійчук Л.М.

Бондарчук В.М.

інформаційно-комунікаційних технологій
24.

Методично-консультативна
допомога
щодо
організації психологічного супроводу освітнього
процесу

упродовж
року

Бондарчук В.М.
Андрощук Л.П.

25.

Поширення експериментальної діяльності у
напрямку створення нових форм і методів
підготовки в рамках формування сучасного
освітнього простору

упродовж
року

Бондарчук В.М.
Методисти НМЦ
ПТО

ІІІ. Навчально-методичний супровід діяльності ЗП(ПТ)О
3.1. Розроблення, оновлення, апробація та впровадження стандартів
професійної (професійно-технічної) освіти
№
Категорія учасників
Термін
Відповідальна
Захід
з/п
проведення
особа
Впровадження СП(ПТ)О на
викладачі
Бондарчук
компетентнісній основі за
спецпредметів,
упродовж
В.М.
1.
конкретними професіями
майстри виробничого
року
методисти
навчання ЗП(ПТ)О
НМЦ ПТО
Організація роботи творчих
Бондарчук
груп щодо напрацювання Голови методичних
упродовж
В.М.
2. плануючої
документації, комісій, заступники
року
методисти
навчальних
програм
за
директорів з НВР
НМЦ ПТО
компетентнісним підходом
Організація роботи обласних
Бондарчук
творчих груп по розробленню
педагогічні
січеньВ.М.
3. СП(ПТ)О
на
модульнопрацівники ЗП(ПТ)О
травень
методисти
компетентнісній основі у
НМЦ ПТО
2019 році
Звіт
про
впровадження
СП(ПТ)О на компетентнісній
Бондарчук
заступники
основі
з
професій
В.М.
4
директорів з НВР,
травень
«Електрогазозварник
методисти
методисти
зварювання»,
«Закрійник»,
НМЦ ПТО
«Кравець»
3.2. Розробка навчально-плануючої документації
№
з/п
1.
2.

Термін
проведення

Назва та зміст діяльності
Розробка теоретичних завдань для проведення ІІ
етапу
Всеукраїнських
конкурсів
фахової
майстерності за професіями
Оформлення документації та аналіз підсумків ІІ
9

січеньлютий
березень

Відповідальна
особа
Бондарчук В.М.
методисти
НМЦ ПТО
Бондарчук В.М.

3.

4.

5.
6.

7.

етапу з метою якісної підготовки учасника до ІІІ
етапу
Всеукраїнських
конкурсів
фахової
майстерності
Розробка документації для аналізу якісних та
кількісних показників проходження учнями
державної
підсумкової
атестації
у
формі
зовнішнього незалежного оцінювання ЗП(ПТ)О
Рівненської області
Розробка
робочих
навчальних
програм
з
спецпредметів при запровадженні стандартів
професійної (професійно-технічної) освіти на
компетентнісній основі
Розроблення плану роботи психологічної служби
ЗП(ПТ)О на 2019-2020 навчальний рік
Вивчення, аналіз та погодження планів роботи
практичних психологів та соціальних педагогів
ЗП(ПТ)О на 2019-2020 навчальний рік
Перевірка і погодження робочих навчальних планів
для підготовки з професій у 2019-2020 навчальному
році.

методисти
НМЦ ПТО

лютийлипень

травеньсерпень

.
Климчук М.М.

методисти НМЦ
ПТО

серпень

Бондарчук В.М.
Андрощук Л.П.

вересень

Бондарчук В.М.
Андрощук Л.П.

січеньчервень

Бондарчук В.М.
методисти
НМЦ ПТО

3.3. Координація роботи навчально-практичних центрів за галузевим
спрямуванням на базі ЗП(ПТ)О
№
Категорія
Термін
Відповідальна
Захід
з/п
учасників
проведення
особа
Методичний супровід розробки відповідальні
робочих навчальних програм
за роботу
стажування
майстрів
навчальновиробничого
навчання
за практичного
професіями «Електромонтажник
центру,
лютий1. з освітлення та освітлювальних
викладачі та
Пачебула Т.В.
березень
мереж. Електромонтер з ремонту
майстри
та
обслуговування виробничого
електроустаткування.
навчання
Електромонтажник
силових
ЗП(ПТ)О
мереж та електроустаткування»
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2.

3.

4.

5.

Організація
та
проведення
майстер-класу
для
майстрів
виробничого
навчання
та
викладачів спецпредметів за
професіями «Електромонтажник
з освітлення та освітлювальних
мереж. Електромонтер з ремонту
та
обслуговування
електроустаткування.
Електромонтажник
силових
мереж та електроустаткування» з
теми
«Сучасні
економічні
джерела
світла»
на
базі
навчально-практичного центру
Здійснення
організаційнометодичного супроводу питань
створення, механізму роботи,
розроблення
перспективного
плану роботи,
узагальнення
показників
діяльності,
висвітлення
інформації
рекламного
характеру
навчально-практичних центрів
(за галузевим спрямуванням)
ЗП(ПТ)О
Організаційно-методичний
супровід проведення стажування
педагогічних
працівників,
майстрів виробничого навчання
на базі навчально-практичного
центру Державного навчального
закладу
«Рівненське
вище
професійне
училище
ресторанного сервісу і торгівлі»
Організаційно-методичний
супровід проведення стажування
педагогічних працівників на базі
навчально-практичного центру
Державного
професійнотехнічного навчального закладу
«Рівненський центр професійнотехнічної освіти сервісу та
дизайну»

відповідальні
за роботу
навчальнопрактичного
центру,
викладачі та
майстри
виробничого
навчання
ЗП(ПТ)О

лютий

Пачебула Т.В.

директори
ЗП(ПТ)О,
відповідальні
за роботу
навчальнопрактичного
центру

упродовж
року

Климчук М.М.

педагогічні
працівники
напряму
підготовки
«Громадське
харчування»

упродовж
року

педагогічні
працівники
напряму
підготовки
швейних
професій

упродовж
року
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Рожкова О.Є.

Рожкова О.Є.

6.

7.

8.

Організація
роботи
щодо
викладачі
поновлення інформації щодо спецпредметів,
діяльності навчально-практичних
майстри
центрів закладів області на виробничого
інтерактивній мапі НПЦ України
навчання
Здійснення
методичного
супроводу діяльності навчальнопрактичних
центрів
за
будівельними професіями
Розроблення
графіку
відпрацювання
уроків
виробничого навчання на базі
НПЦ за галузевим спрямуванням

відповідальні
за роботу
навчальнопрактичних
центрів
відповідальні
за роботу
навчальнопрактичних
центрів
відповідальні
за роботу
навчальнопрактичних
центрів
викладачі
спецпредметів,
майстри
виробничого
навчання

Розроблення
проведення
майстер-класів
щодо
новітніх
9. використання
виробничих технологій на базі
НПЦ за галузевим спрямуванням
Співпраця щодо інноваційної
діяльності
педагогічних
працівників
навчальнопрактичного центру сучасних
10. виробничих
технологій
для
стажування
майстрів
виробничого навчання з професії
«Слюсар з ремонту колісних
транспортних засобів»
Супровід питань ліцензування
видів підготовки, організації
роботи навчально-практичного
центру за професією «Пекар» на
11.
керівник ЗПО
базі Державного навчального
закладу
«Рівненське
вище
професійне
училище
ресторанного сервісу і торгівлі»
Методичний
супровід
викладачі
розроблення робочих навчальних спецпредметів,
програм, створення умов для
майстри
12. навчання
та
підвищення виробничого
кваліфікації
громадян
навчання
передпенсійного та похилого
віку в НПЦ, які створені на базі
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упродовж
року

Климчук М.М.

упродовж
року

Бондарчук В.М.

упродовж
року

Методисти НМЦ
ПТО

упродовж
року

Методисти НМЦ
ПТО

упродовж
року

Бондарчук В.М.
Годунко П.М.

упродовж
року

Годунко П.М.
Рожкова О.Є

упродовж
року

Бондарчук В.М.
Андрощук Л.П.
Рожкова О.Є.
Пачебула Т.В.
Годунко П.М.

№
з/п

1.

2.

3

4.

5.

6.

закладів
професійної
(професійно-технічної) освіти
3.4. Організація впровадження елементів дуальної освіти
Категорія
Термін
Захід
учасників
проведення
Створення творчої групи для
ЗП(ПТ)О, які
роботи з теми «Впровадження
здійснюють
елементів дуальної освіти в
впровадження
січень
освітній процес ЗП(ПТ)О»,
елементів
розробка плану роботи творчої
дуальної освіти
групи
Вивчення
та
узагальнення
пропозицій щодо впровадження
керівники
до лютого
дуального навчання з вересня закладів освіти
2019 року
Супровід
підготовки
трьохсторонніх
угод
про
заступники
впродовж
підготовку
кваліфікованих
директорів з
року
робітників за дуальною формою
НВР
навчання
Організація
роботи
із
модернізації змісту навчальних
планів і програм, графіку
навчально-виробничого
викладачі,
процесу для врахування потреб
майстри
квітеньроботодавців при впровадженні виробничого
серпень
елементів
дуальної
форми навчання ЗПО,
навчання
Рівненського
роботодавці
професійного
ліцею
за
професією
«Верстатник
широкого профілю»
Розробка та перевірка проектів
робочих навчальних планів
заступники
ЗПО для підготовки робітничих
директорів з
кадрів за швейним напрямом та
навчальнодо вересня
напрямом
«Громадське
виробничої
харчування»
з
елементами
роботи ЗПО
дуальної форми навчання
Круглий
стіл
по
обміну
досвідом
між
закладами
професійної
(професійно- члени творчої
травень
технічної)
освіти,
які
групи
впроваджують
елементи
дуальної освіти
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Відповідальна
особа
Бондарчук В.М.
Методисти НМЦ
ПТО

Методисти НМЦ
ПТО

Методисти НМЦ
ПТО

Бондарчук В.М.
Годунко П.М.

Бондарчук В.М.
Рожкова О.Є.

Бондарчук В.М.
Методисти НМЦ
ПТО

№
з/п
1.

2.

3.

4.

3.5. Організаційно-методичний супровід держаної підсумкової атестації в
формі зовнішнього незалежного оцінювання
Категорія
Термін
Відповідальна
Захід
учасників
проведення
особа
Організація
підготовки
плануючої документації для
керівники
упродовж Бондарчук В.М.
забезпечення проведення ДПА
ЗП(ПТ)О
року
Климчук М.М.
у формі ЗН(ПТ)О у 2019 році
Семінари – навчання для
викладачів української мови та
літератури, історії України та
викладачі
математики з питань організації
української мови
підготовки учнів ЗП(ПТ)О до
та літератури,
зовнішнього
незалежного
щомісячно Бондарчук В.М.
історії України,
оцінювання 2019 року (спільно
до початку Климчук М.М.
математики
з
фахівцями
Львівського
ЗНО
Мосійчук Л.М.
ЗП(ПТ)О
регіонального
центру
Рівненської
оцінювання якості освіти на
області
базі Рівненського обласного
інституту
післядипломної
педагогічної освіти)
Участь у семінарах-нарадах для відповідальні за
відповідальних за організацію
організацію
зовнішнього
незалежного
зовнішнього
оцінювання та моніторингові
незалежного
щомісячно
.
дослідження
в
ЗП(ПТ)О оцінювання та
до початку Бондарчук В.М.
Рівненської області на базі моніторингові
ЗНО
Климчук М.М.
Рівненського
обласного дослідження в
інституту
післядипломної
ЗП(ПТ)О
педагогічної освіти
Рівненської
області
Здійснення моніторингу за відповідальні за
результатами
проведеного
організацію
зовнішнього
незалежного
зовнішнього
оцінювання щодо аналізу якості
незалежного
підготовки учнів з української оцінювання та
Бондарчук В.М.
мови та літератури, історії моніторингові
серпень
Мосійчук Л.М.
України,
математики
в
дослідження,
Климчук М.М.
ЗП(ПТ)О Рівненської області
викладачі
української мови
та літератури в
ЗП(ПТ)О
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Рівненської
області
5

Розгляд результатів участі учнів
у
державній
підсумковій
атестації на нараді директорів

директори
закладів

серпень

Бондарчук В.М.

ІV. Участь у заходах та проектах всеукраїнського і міжнародного
рівнів
№
з/п

Захід

Категорія
учасників

Супровід
участі
учнівської
команди у ІІІ етапі Всеукраїнських
конкурсів фахової майстерності
серед
учнів
ЗП(ПТ)О
за
професіями:
«Кухар»,
«Електромонтер з ремонту та
1.
учні ЗП(ПТ)О
обслуговування
електроустаткування»,
«Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
виробництва»,
«Офіціант»,
«Маляр»
Міжнародна
науково-практична
конференція «Сучасні виклики
професійної освіти: теорія і
практика»,
організована
Відокремленим
підрозділом
2.
«Львівський навчально-науковий
центр
професійної
освіти»
Національного
педагогічного
університету
імені
М.П.
Драгоманова м. Львів
Всеукраїнська
веб-конференція
Національної
академії
педагогічних наук України до
нового навчального року в режимі
3. он-лайн трансляції

Термін
проведення

Відповідальна
особа

квітеньтравень

Бондарчук В.М
методисти
НМЦ ПТО

методисти
НМЦ ПТО,
педагогічні
працівники
ЗП(ПТ)О

керівники,
заступники,
методисти,
педагогічні
працівники,
вихователі
гуртожитків,
практичні
психологи,
15

20-21 червня

Бондарчук В.М
методисти
НМЦ ПТО

серпень

Бондарчук В.М
методисти
НМЦ ПТО

соціальні
педагоги
закладів
професійної
(професійнотехнічної)
освіти
Організаційно-методичний
викладачі
супровід участі учнів ЗП(ПТ)О спецпредметів,
4. освіти у Міжнародному конкурсі
майстри
професійної
майстерності виробничого
«WorldSkills Ukraine»
навчання, учні
Організаційно-методичний
педагогічні
супровід
участі
педагогів працівники
ЗП(ПТ)О області у Міжнародній сільськогосп
науково-практичній
Інтернет- одарського
5. конференції
напряму
сільськогосподарського напряму,
яку організує Білоцерківський
інститут неперервної професійної
освіти
Участь у реалізації програми для методисти
України з розширення прав і НМЦ ПТО,
6. можливостей на місцевому рівні, керівний та
підзвітності
та
розвитку педагогічний
«U-LEAD з Європою».
склад ЗП(ПТ)О
Участь у проекті «Досвід Естонії
на
допомогу
реформам
7. професійної освіти в Україні»

методисти
НМЦ ПТО,
керівний та
педагогічний
склад ЗПО

Міжнародні
науково-практичні
Інтернет-конференції
Білоцерківського
інституту
неперервної педагогічної освіти

керівники,
заступники,
методисти,
педагогічні
працівники,
вихователі
гуртожитків,
практичні
психологи,
соціальні
педагоги
професійно-

8.
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Жовтеньлистопад

Бондарчук В.М
методисти
НМЦ ПТО

жовтеньлистопад

Бондарчук В.М
Рожкова О.Є.

упродовж
року

Бондарчук В.М

упродовж
року

Бондарчук В.М

упродовж
року

Бондарчук В.М
методисти
НМЦ ПТО

технічних
навчальних
закладів.
Інтернет – марафони, вебінари з керівники,
актуальних
питань
сучасного заступники,
розвитку освіти в Україні та за її методисти,
межами, які проводять: Видавнича педагогічні
група «Основа», Всеукраїнський працівники,
освітній проект «Всеосвіта», Центр вихователі
нової освіти Івана Іванова тощо
гуртожитків,
практичні
9.
психологи,
соціальні
педагоги
закладів
професійної
(професійнотехнічної0
освіти
Підготовка регіонального звіту
щодо стану професійної освіти
10. регіону у рамках Туринського
процесу

згідно
графіку
проведення
вебінарів

Бондарчук В.М.
методисти
НМЦ ПТО

Методисти
Бондарчук В.М.
НМЦ ПТО,
заступники впродовж року Методисти НМЦ
директорів з
ПТО
НВР

V. Методичний супровід дослідно-експериментальної роботи
різного рівня
№
з/п
1.

Захід
Вибір теми, розроблення завдань,
плану
експериментальної
діяльності з теми «Використання
новітніх підходів до проведення
державної
кваліфікаційної
атестації»

Категорія
учасників
методисти
НМЦ ПТО,
викладачі та
майстри
виробничого
ЗП(ПТ)О
Рівненської
області
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Термін
проведення

Відповідальна
особа

упродовж
року

Бондарчук В.М.
методисти
НМЦ ПТО у
Рівненській
області

VІ. Упровадження сучасних освітніх, інформаційнокомунікаційних та виробничих технологій у освітній процес
ЗП(ПТ)О
№
з/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Захід
Он-лайн
школа
сучасного
педагога:
«Сервіс
Google
Classroom
як
засіб
дистанційного навчання»

Категорія
учасників
викладачі
природничоматематичних
дисциплін
ЗП(ПТ)О
області

Термін
проведення

Відповідальна
особа

січень

Мосійчук Л.М.

Методичний супровід участі
відповідальні
ЗПО у Всеукраїнському конкурсі
січеньза роботу вебМосійчук Л.М.
на кращий веб-сайт навчального
березень
сайтів
закладу
Організація,
проведення
круглого столу та тренінгу для
методистів ЗП(ПТ)О з теми
методисти
лютий
Мосійчук Л.М.
«Створення та забезпечення
НМЦ ПТО
функціонування
блогу
методиста»
Он-лайн
школа
сучасного
викладачі
педагога
«Веб-ресурс як
хімії та
навчальне
середовище
для
біології
лютий
Мосійчук Л.М.
взаємодії
вчитель-учень
на
дисциплін
уроках біології та хімії»
ЗП(ПТ)О
педагогічні
Створення професійного блогу за працівники
напрямом
«Ресторанне
напряму
до 1 березня Рожкова О.Є.
господарство» у Instagram
«Громадське
харчування»
педагогічні
Створення професійного блогу за працівники
до 1 березня Рожкова О.Є.
швейним напрямом у Instagram
швейного
напряму
Он-лайн
школа
сучасного
викладачі
педагога
«Використання
фізики
квітень
Мосійчук Л.М.
Ментальних карт (карт знань) на
ЗП(ПТ)О
уроках фізики»
області
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8.

9.

10.

Он-лайн
школа
сучасного
педагога
«Візуалізація
навчального матеріалу: ідеї та
інструменти»
Створення
власного
блогу
методиста
Проведення оновлення сайту
НМЦ ПТО у Рівненській області

викладачі
природничоматематичних
дисциплін
ЗП(ПТ)О
області
методисти
НМЦ ПТО
методисти
НМЦ ПТО

Методичний супровід організації відповідальні
роботи персональних сайтів за роботу веб11. ЗП(ПТ)О Рівненської області
сайтів
ЗП(ПТ)О
Організація
функціонування
практичні
закритої
групи
практичних психологи та
12
психологів
та
соціальних
соціальні
педагогів у соцмережі
педагоги
Використання QR-кодів у
викладачі
навчанні
спецпредметі,
13.
майстри
виробничого
навчання
Створення
е-портфоліо
та
методисти
14. розміщення на сайті НМЦ ПТО у
НМЦ ПТО
Рівненській області
Удосконалення роботи сайту
голови
«Секції
педагогів
напряму методичний
громадського
харчування
комісій,
ЗП(ПТ)О Рівненської області»
викладачі
15.
спецпредметі,
майстри
виробничого
навчання
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травень

Мосійчук Л.М.

до 01.07

Мосійчук Л.М.

до 01.09

Бондарчук В.М
Мосійчук Л.М.

упродовж
року

Бондарчук В.М.
Мосійчук Л.М.

упродовж
року

Андрощук Л.П.

упродовж
року

до 01.09

Бондарчук В.М
Андрощук Л.П.
Рожкова О.Є.

упродовж
року

Рожкова О.Є.

Здійснення наповнення сторінки у
Facebook
«Професійна
Освіта
Рівненщини» та Instagram. різними
матеріалами: про здобутки ЗПО
керівники,
області; висвітлення пріоритетних
методисти,
напрямків роботи Міністерства
педагоги
освіти і науки України щодо
установ
розбудови
професійної
16. (професійно-технічної)
освіти,загальн
освіти
оосвітніх та
України та інформаційні матеріали
щодо сучасних методик, методів, спеціальних
навчальних
інструментарію розвитку учня та
закладів
педагога в умовах форматування
нового освітнього середовища;
актуальних новин та оголошень
тощо

Наповнення уроку
(інтерактив) завдяки
17 використанню програм
mozaBook та сайту mozaWeb.
Організація спільної роботи
учнів за допомогою ClassFlow –
18 середовища для навчання з
гаджетами.

викладачі
спецпредметі,
майстри
виробничого
навчання
викладачі
спецпредметі,
майстри
виробничого
навчання

упродовж
року

упродовж
року

упродовж
року

Бондарчук В.М.
Климчук М.М.
Рожкова О.Є

Бондарчук В.М.
методисти
НМЦ ПТО у
Рівненській
області
Бондарчук В.М.
методисти
НМЦ ПТО у
Рівненській
області

VII. Робота з педагогічними кадрами
№
з/п

1.

2.

3.

7.1. Методична робота з педагогічними кадрами
Категорія
Термін
Відповідальна
Захід
учасників
проведення
особа
Обласні методичні секції
Засідання обласної методичної
секції викладачів фізики з теми
викладачі
«Реалізація
прикладної
фізики
лютий
Мосійчук Л.М.
спрямованості
курсу фізики
ЗП(ПТ)О
засобами STEM-освіти»
візуалізація
та
«Воркшоп:
скрайбінг» (за ідеєю «Школи
методисти
січеньРожкова О.Є.
скрайбінгу
та
візуальних
НМЦ ПТО
лютий
презентацій» Ігоря Заболотного)
Засідання обласної методичної
педагоги
секції «Круглий стіл» з теми
напряму
6 лютого
Рожкова О.Є.
«Підготовка
до
участі
у «Громадське
Всеукраїнському
конкурсі харчування»
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фахової майстерності серед учнів
ЗПО за професією «Кухар»
Засідання обласної методичної
секції викладачів математики з
теми «STЕM - освіта як
інноваційний підхід до розвитку
природничо-математичної
освіти»
Обласна
методична
секція
заступників
директорів
з
навчально-виробничої роботи з
теми «Розробка та впровадження
в
навчальний
процес
електронних
посібників
та
підручників
для
предметів
професійного спрямування –
реальний
шлях
підвищення
якості підготовки робітничих
кадрів»
Засідання обласної методичної
секції
методистів
«Роль
методичної служби у підвищенні
якості підготовки кваліфікованих
робітників»

ЗП(ПТ)О

викладачі
математики
ЗП(ПТ)О

березень

Мосійчук Л.М.

заступники
директорів з
навчальновиробничої
роботи
ЗП(ПТ)О

березень

Пачебула Т.В

методисти

березень

Бондарчук В.М.
Андрощук Л.П

7.

Засідання обласної методичної
секції «Семінар-тренінг» з теми
«Ефективність уроку – результат
організації активної діяльності
педагога та учнів»

педагогічні
працівники та
майстри
виробничого
навчання
швейного
напряму
ЗП(ПТ)О

квітень

Рожкова О.Є.

8.

Засідання обласної методичної
секції викладачів хімії та біології
з теми «Групові форми роботи на викладачі хімії
уроках природничих дисциплін та біології ЗПО
як шлях забезпечення рівного
доступу до якісної освіти»

квітень

Мосійчук Л.М.

4.

5.

6.

21

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Обласна
методична
секція
викладачів предмету «Охорона
праці» з теми «Творчість
викладачі
викладача – запорука високого
охорони
рівня фахової та педагогічної праці ЗП(ПТ)О
майстерності
(моделювання
уроків з використанням сучасних
форм і методів навчання)
Обласна
методична
секція
фахівців перукарської справи з
фахівців
теми «Використання новітніх
перукарської
програмних засобів навчального
справи
призначення для активізації
ЗП(ПТ)О
пізнавальної діяльності учнів на
уроках»
педагогічні
працівники та
Засідання обласної методичної
майстри в/н
секції
проблемний
семінар
напряму
«Формування еталонної моделі
«Громадське
компетентного педагога»
харчування»
ЗП(ПТ)О
Обласна
методична
секція
заступники
заступників
директорів
з
директорів з
навчально-виробничої роботи з
навчальнотеми «Форми та методи роботи
виробничої
заступника
директора
з
роботи
навчально-виробничої роботи в
ЗП(ПТ)О
сучасних умовах»
Заняття обласної методичної
секції викладачів української
мови та літератури «Ефективні
викладачі
форми
та
методи
подачі
української
матеріалу в рамках підготовки до
мови та
державної підсумкової атестації
літератури
в
формі
зовнішнього
ЗП(ПТ)О
незалежного
оцінювання
з
української мови»
педагогічні
працівники та
Засідання обласної методичної
майстри
секції «Методичний ринг» з теми
виробничого
«Сучасні педагогічні технології»
навчання
швейного
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квітень

Бондарчук В.М.
Пачебула Т.В

травень

Бондарчук В.М.
Пачебула Т.В

червень

Рожкова О.Є.

серпень

Бондарчук В.М.
Пачебула Т.В

вересень

Бондарчук В.М.
Климчук М.М.

вересень

Бондарчук В.М.
Рожкова О.Є.

напряму
ЗП(ПТ)О

15.

16.

17.

18.

19.

1.

Засідання обласної методичної
секції педагогічних працівників
комп’ютерних дисциплін з теми
«Інноваційні
підходи
та
технології підвищення загальних
і професійних компетентностей
учнів ЗП(ПТ)О»
Обласна
методична
секція
фахівців електроенергетичного
профілю, диспут «Використання
форм і методів індивідуальної
роботи з учнями на уроках
виробничого навчання»
Обласна
методична
секція
практичних
психологів
та
соціальних педагогів з теми
«Психологія успіху»

Засідання обласної методичної
секції «Ділова гра: ми крокуємо
до майстерності»

викладачі
комп’ютерних
дисциплін
ЗП(ПТ)О

жовтень

Бондарчук В.М.
Мосійчук Л.М.

викладачі
спепредиетів
ЗП(ПТ)О

жовтень

Бондарчук В.М.
Пачебула Т.В

жовтень

Бондарчук В.М.
Андрощук Л.П.

практичні
психологи та
соціальні
педагоги
ЗП(ПТ)О
педагогічні
працівники та
майстри
виробничого
навчання
напряму
«Громадське
харчування»
ЗП(ПТ)О

листопад

.
Рожкова О.Є.

Засідання обласної методичної
секції
викладачів
предмету
викладачі
Захист
Вітчизни
з
теми
предмету
«Виховання в учнів почуття
«Захист
листопад
Годунко П.М.
патріотизму,
національної
Вітчизни»
гордості й гідності на уроках
ЗП(ПТ)О
Захисту Вітчизни»
Заняття творчих груп, майстер-класи, круглі столи, семінари
Інстуктивно - методична нарада
для заступників директорів з
заступники
навчально-виховної
роботи
директорів з
Бондарчук В.М.
«Проекти ЄС: нові можливості
навчальнолютий
Андрощук Л.П.
для
закладів
професійної
виховної
(професійно-технічної)
освіти
роботи ЗПО
Рівненської області»
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Тренінг з метою підготовки до
участі у Всеукраїнському бізнестурнірі «Стратегія фірми-2019»

заступники
директорів з
навчальновиробничої
роботи,
викладачі
«Основ
галузевої
економіки»
ЗПО

12 лютого

Рожкова О.Є.

лютий

Бондарчук В.М

лютий

Пачебула Т.В

лютий

Бондарчук В.М.
Климчук М.М.

лютий

Бондарчук В.М.
Андрощук Л.П.

викладачі
предмету
Захист
Вітчизни
ЗП(ПТ)О

березень

Бондарчук В.М.
Годунко П.М.

вихователі
учнівських

березень

Бондарчук В.М.
Андрощук Л.П

Семінар-практикум викладачів та
майстрів виробничого навчання
викладачі
за
професіями
«Муляр», спецпредметів
«Пічник», «Штукатур» з теми
та майстри
«Методи
формування виробничого
професійних
компетентностей
навчання
учнів за професіями «Муляр.
ЗП(ПТ)О
Пічник. Штукатур»
Заняття обласної творчої групи
викладачі
педагогічних працівників ЗПО
предмету
щодо розробки
завдань та матеріалознавс
обговорення умов проведення
тво за
обласної олімпіади з предмету
професією
«Матеріалознавство»
за
«Перукар
професією «Перукар (перукар(перукармодельєр»)
модельєр»
ЗП(ПТ)О
Заняття секретарів ЗП(ПТ)О з
питань організації діловодства та
секретарі
стану виконавської дисципліни в
ЗП(ПТ)О
закладі освіти
Тренінг «PR закладу професійної
(професійно-технічної)
освіти: відповідальні
особи ЗП(ПТ)О
від А до Я»
Засідання
круглого
столу
викладачів Захисту Вітчизни
«Особливості
організації
освітнього процесу з предмета
Захист Вітчизни (нормативноправове і навчально-методичне
забезпечення; техніка безпеки)
Заняття
творчої
групи
вихователів
гуртожитків
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

«Сучасний
учнівський
гуртожиток: новий зміст, нові
форми».
Фестиваль
майстер-класів
«Психологічний калейдоскоп»,
приурочений Дню психолога

Профорієнтаційний
ярмарок
«Професіонали
презентують»
(презентація учнями ЗП(ПТ)О
своєї
професії,
проведення
майстер-класів та виставкипродажі
готових
робіт,
безкоштовне надання послуг,
консультування
з
питання
вибору професії чи закладу)
Засідання
ради
з
питань
практичної
психології
та
соціальної роботи

Тренінг
для
вихователів
учнівських гуртожитків з теми
«Форми
національнопатріотичного
виховання
з
доведеною ефективністю»
Заняття творчої групи з розробки
робочого
зошита
«Будова,
монтаж,
технічне
обслуговування
і
ремонт
двигунів»
Семінар-практикум
для
методистів
«Осучаснення
системи методичної роботи у
закладах професійної освіти»
Заняття
для
заступників
директорів з навчально-виховної
роботи у форматі «Open spaсe»
«Виховна
робота
сучасного
ЗП(ПТ)О шляхи до інновацій та
дієвих змін»

гуртожитків
ЗП(ПТ)О
практичні
психологи та
соціальні
педагоги
ЗП(ПТ)О

квітень

Андрощук Л.П.

потенційні
вступників
ЗП(ПТ)О

квітень

Бондарчук В.М.
Рожкова О.Є.

практичні
психологи та
соціальні
педагоги
ЗП(ПТ)О

квітень,
листопад

вихователі
учнівських
гуртожитків
ЗП(ПТ)О

травень

Бондарчук В.М.
Андрощук Л.П.

фахівці
ЗП(ПТ)О

червень

Бондарчук В.М
Пачебула Т.В

методисти

серпень

Бондарчук В.М.
Андрощук Л.П.

заступники з
навчальновиховної
роботи
ЗП(ПТ)О

вересень

Андрощук Л.П
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Андрощук Л.П.

16.

17.

18.

19.

20

21.

22.

23.

Майстер-клас
підвищення
фахової майстерності майстрів
фахівці
виробничого
навчання,
які
ведуть
підготовку електроенергет
ичного
електромонтерів
з
теми
профілю
«Підключення
двигуна
за
ЗП(ПТ)О
допомогою магнітного пускача з
тепловим зазором»
Вебінар для викладачів фізики з
викладачі
теми «Використання віртуальних
фізики
лабораторій
при
вивченні
ЗП(ПТ)О
природничих дисциплін»
Семінар-практикум викладачів та
майстрів виробничого навчання
викладачі
за
професіями
«Маляр», спецпредметів
«Штукатур»,
«Лицювальникта майстри
плиточник» з теми «Сучасні виробничого
підходи до використання в
навчання
освітньому
процесі
методів
ЗП(ПТ)О
виробничого навчання»
Обласний інтернет - семінар
«Використання
сучасних
педагогічні
технологій
навчання
як
працівники
інструмент
формування
ЗП(ПТ)О
компетентностей
майбутнього
кваліфікованого робітника»
педагогічні
Створення Центрів професійної
працівники
кар`єри
ЗП(ПТ)О
Консультативний пункт «Школа новопризначені
майстерності» для психологівпрактичні
початківців
психологи та
соціальні
педагоги
ЗП(ПТ)О
Обласний web-квест з предмету
«Технологія
приготування викладачі, та
борошняних
кондитерських
учні І курсу
виробів
з
основами
ЗП(ПТ)О
товарознавства»
Реклама, навчальний тренінг та
директори
організація, координація роботи
ЗП(ПТ)О,
та
методичний
супровід
викладачі та
викладачів «Основ галузевої
учні
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вересень

Бондарчук В.М
Пачебула Т.В

вересень

Мосійчук Л.М

жовтень

жовтень

Бондарчук В.М.

Мосійчук Л.М

Впродовж
року

Бондарчук В.М.
Рожкова О.Є.

упродовж
року

Андрощук Л.П.

березень

Рожкова О.Є.

лютий квітень

Рожкова О.Є.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

економіки» та учнів ЗПО щодо
участі у Всеукраїнському бізнестурнірі «Стратегія фірми-2019»
Заходи в режимі он-лайн
Заняття нової групи віртуальної
методисти
лютий,
школи педагогічного коучингу
НМЦ та
квітень,
спільно
з
Білоцерківським
педагоги
жовтень
інститутом
неперервної
ЗП(ПТ)О
педагогічної освіти
Віртуальна
естафета
викладачі та
педагогічних ідей і технологій
майстри
лютийпри підготовці фахівців за виробничого
квітень
будівельними професіями
навчання
ЗП(ПТ)О
Вебінар для викладачів спец
предметів
та
майстрів
виробничого
навчання
за
викладачі та
професією «Столяр» з теми:
майстри
«Інноваційне
навчальне виробничого
березень
середовище
–
запорука
навчання
професійної компетентності та
ЗП(ПТ)О
конкурентоспроможності
випускника ЗПО»
Обласна Інтернет - виставка
педагогічні
комплексно-методичного
працівники
травень
забезпечення
з
теми:
ЗП(ПТ)О
«Педагогічні ідеї та знахідки»
Вебінар «Організація роботи
практичні
психологічної
служби: психологи та
пріоритети нового навчального
соціальні
вересень
року»
педагоги
ЗП(ПТ)О
Вебінар для вихователів з теми
«Сучасні форми і методи
вихователі
грудень
організації роботи учнівського
ЗП(ПТ)О
самоврядування у гуртожитку»
Онлайн
наради
для
адміністрацій закладів щодо адміністрації
упродовж
актуальних питань організації
ЗП(ПТ)О
року
освітнього процесу
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Рожкова О.Є.

Бондарчук В.М.

Бондарчук В.М.

Бондарчук В.М.
методисти
НМЦ ПТО

.
Андрощук Л.П

Бондарчук В.М.
Андрощук Л.П.

Бондарчук В.М.
Андрощук Л.П.

7.2. Підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів ЗПО
№
з/п

1.

2.

3.

№
з/п

1.

2.

Захід
Збір заявок від ЗПО та формування
замовлення щодо потреб кадрового
потенціалу
професійних
(професійно-технічних) навчальних
закладів Рівненської області у
підвищенні кваліфікації керівних,
педагогічних
і
науковопедагогічних кадрів освіти на 2020
рік
Оформлення графіків проходження
курсів підвищення кваліфікації при
установах,
які
здійснюють
зазначену освітню послугу згідно
ліцензій
Організаційно-методичний
супровід
курсів
підвищення
кваліфікації при Білоцерківському
інституті неперервної педагогічної
освіти за кошти державного
бюджету за очно-дистанційною
формою навчання

Категорія
учасників

Термін
проведення

Відповідальна
особа

методисти
НМЦ ПТО,
педагогічні
працівники
ЗП(ПТ)О

лютийберезень

Рожкова О.Є.

методисти
НМЦ ПТО,
педагогічні
працівники
ЗП(ПТ)О

жовтеньлистопад

І етап –
08.04.- 12.04
26 майстрів
ІІ етап –
виробничого
15.04.- 05.10
навчання
ІІІ етап –
07.10.- 11.10

7.3. Стажування майстрів виробничого навчання
Категорія
Термін
Захід
учасників
проведення
викладачі
Збір заявок від ЗП(ПТ)О та
спецпредметів
формування
плану-графіку,
майстри
заявок до НПЦ на стажування
до 10 грудня
виробничого
педагогічних
працівників
навчання
області на 2020 рік
ЗП(ПТ)О
Організація
стажування
та
курсового
підвищення
педагогічні
кваліфікації
педагогічних
працівники,
упродовж
працівників,
майстрів
майстри
року,
виробничого навчання на базі
виробничого
за
навчально-практичних центрів
навчання
замовленням
Рівненської області та за її
ЗП(ПТ)О
межами,
відповідно
до
затребуваного профілю
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Рожкова О.Є.

Рожкова О.Є.

Відповідальна
особа

Рожкова О.Є.

Рожкова О.Є.

3.

№
з/п

1.

2.

Стажування за професіями:
«Монтажник
гіпсокартонних
конструкцій»,
«Монтажник
систем утеплення будівель»,
«Опоряджувальник будівельний,
«Слюсар з ремонту колісних
транспортних
засобів»,
«Електрозварник
ручного
зварювання»,
«Кухар»,
«Кондитер»,
«Швачка»,
«Кравець»,
«Закрійник»,
«Монтажник
санітарнотехнічних
систем
та
устаткування», «Електрозварник
ручного
зварювання.
Електрозварник
на
автоматичних
та
напівавтоматичних
зварювальних
машинах.
Зварник»,
Електромонтер
з
освітлення та освітлювальних
мереж. Електромонтажник з
ремонту та обслуговування
електроустаткування.
Електромонтажник
силових
мереж та електроустаткування»
на базі навчально-практичних
центрів Рівненської області

викладачі
спецпредметів
майстри
виробничого
навчання
ЗП(ПТ)О

упродовж
року

Рожкова О.Є.;
методисти
НМЦ ПТО
відповідальні за
напрямками;
відповідальні за
діяльність
навчальнопрактичних
центрів в
ЗП(ПТ)О

7.4. Вивчення, впровадження передового педагогічного досвіду
Категорія
Термін
Відповідальна
Захід
учасників
проведення
особа
Створення картотеки передового педагогічні
до березня з
педагогічного та виробничого працівники,
подальшим
досвіду ЗПО Рівненської області
майстри
оновленням
виробничого
Рожкова О.Є.
упродовж
навчання
року
ЗП(ПТ)О
Вивчення
досвіду
роботи
практичні
практичного
психолога
психологи та
Державного
професійноберезеньсоціальні
Андрощук Л.П.
технічного навчального закладу
серпень
педагоги
«Березнівське вище професійне
ЗП(ПТ)О
училище» Савчук З.М. з теми
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3.

4.

5.

6.

«Розвиток емоційного інтелекту»
Вивчення
досвіду
роботи
практичні
практичного психолога Вищого психологи та
професійного
училища
№1
соціальні
м. Рівне з теми «Профілактика
педагоги
професійного вигоряння»
ЗП(ПТ)О
Вивчення
досвіду
роботи
викладача
охорони
праці
Рівненського
професійного
ліцею
Шукалюк
Галини
викладачі
Петрівни з теми «Розвиток
охорони праці
здоров’язбережувальної
ЗП(ПТ)О
компетентності
здобувачів
професійної
(професійнотехнічної) освіти на уроках
охорони праці»
Впровадження елементів досвіду
викладача перукарської справи
фахівці
Помаранської Н.Є. з теми перукарської
«Розвиток творчих здібностей
справи
учнів засобами інтерактивних
ЗП(ПТ)О
технологій»
Вивчення
передового
викладачі
педагогічного досвіду роботи спецпредметів
викладача
спецпредметів
майстри
Вищого професійного училища виробничого
№1 м. Рівне Похилюка В.В.
навчання
ЗП(ПТ)О

вересень грудень

Андрощук Л.П.

упродовж
року

Пачебула Т.В

упродовж
року

Пачебула Т.В.

упродовж
року

Бондарчук В.М.

VIII. Робота з учнями
№
з/п
1.
2.
3.
4.

Захід
Віртуальна
школа
«Лідер».
Челендж «Топ-3 2018»
Практичне заняття школи «Лідер»
«На шляху до життєвого успіху»
Віртуальна
школа
«Лідер».
Челендж «Топ-3»
Практичне заняття школи «Лідер»
«Учнівський лідер – патріот»

Категорія
учасників
лідери РУС
ЗП(ПТ)О
лідери РУС
ЗП(ПТ)О
лідери РУС
ЗП(ПТ)О
лідери РУС
ЗП(ПТ)О
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Термін
проведення
січень
лютий
березень
квітень

Відповідальна
особа
Бондарчук В.М
Андрощук Л.П.
Бондарчук В.М
Андрощук Л.П.
Бондарчук В.М
Андрощук Л.П.
Бондарчук В.М
Андрощук Л.П.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

12.

Обласна олімпіада з предмету
викладачі та
«Матеріалознавство»
за
учні
професією «Перукар (перукарЗП(ПТ)О
модельєр»
Відеоміст - знайомство лідерів
лідери РУС
РУС: «Якщо я стану головою
ЗП(ПТ)О
ОРУС…»
Організація
участі
у
Міжнародному
конкурсі
з вчителі, учні
української мови
імені Петра української
Яцика в ЗП(ПТ)О
мови
ЗП(ПТ)О
Організація
участі
у
Міжнародному
мовно- вчителі, учні
літературному
конкурсі української
учнівської та студентської молоді
мови
імені Тараса Шевченка
ЗП(ПТ)О
Координація роботи з організації
учні,
та проведення відбіркового етапу педагогічні
Міжнародного
конкурсу працівники,
професійної
майстерності
майстри
«WorldSkillsUkraine»
виробничого
навчання
ЗП(ПТ)О
Звітно-виборча
конференція
лідери РУС
лідерів
учнівського
ЗП(ПТ)О
самоврядування
Організаційно-методичний
учні,
супровід участі учнів ЗП(ПТ)О в педагогічні
учнівських олімпіадах і турнірах
працівники,
майстри
виробничого
навчання
ЗП(ПТ)О
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квітень

Бондарчук В.М
Пачебула Т.В

жовтень

Бондарчук В.М
Андрощук Л.П.

жовтень

жовтень

У співпраці з
РОІППО
(кабінет роботи
з обдарованими
дітьми)
Климчук М.М.
У співпраці
РОІППО
(кабінет роботи
з обдарованими
дітьми)
Климчук М.М.

жовтень

Бондарчук В.М.
методисти НМЦ
ПТО

листопад

Андрощук Л.П.

упродовж
року

методисти
НМЦ ПТО

13.

Інформативний та методичний
супровід участі учнів ЗП(ПТ)О у
конкурсах:
Міжнародний
математичний
конкурсі
«Кенгуру» (січень, грудень);
Всеукраїнський учнівський
фізичний конкурс «Левеня»
(січень);
Міжнародна природознавча гра
«Геліантус» (вересень)

учні
ЗП(ПТ)О
викладачі
природничоматематично
ї підготовки

упродовж
року

Мосійчук Л.М.

ІХ. Конкурси професійної майстерності та огляди конкурси
педагогічних працівників ЗПО
№
з/п

1.

2.

3.

4.

5.

Захід
Організація та проведення І
етапу Всеукраїнського конкурсу
авторських
програм
«Нові
технології у Новій школі»
Участь
у
Всеукраїнському
конкурсі
професійної
професійної
майстерності
«WorldSkillsUkraine»

Проведення
ІІ
етапу
Всеукраїнського
конкурсу
фахової
майстерності
серед
здобувачів професійної освіти за
професією «Маляр»

Категорія
Термін
учасників
проведення
практичні
психологи та
жовтеньсоціальні
листопад
педагоги
ЗП(ПТ)О
викладачі
спецпредметів
майстри
листопад
виробничого
навчання, учні
ЗП(ПТ)О
викладачі
спецпредметів
майстри
квітеньвиробничого
травень
навчання, учні
ЗП(ПТ)О
викладачі
спецпредметів
майстри
виробничого
березень
навчання, учні
ЗП(ПТ)О

Проведення
ІІ
етапу
Всеукраїнського
конкурсу
фахової
майстерності
серед
здобувачів професійної освіти за
професією «Електромонтер з
ремонту
та
обслуговування
електроустаткування»
Проведення
ІІ
етапу
викладачі
Всеукраїнського
конкурсу спецпредметів
фахової
майстерності
серед
майстри
здобувачів професійної освіти за виробничого
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квітеньтравень

Відповідальна
особа

Андрощук Л.П.

Бондарчук В.М.

Бондарчук В.М.

Бондарчук В.М.
Пачебула Т.В.

Бондарчук В.М.
Годунко П.М.

6.

7.

8

професією
«Тракторист- навчання, учні
машиніст сільськогосподарськоЗП(ПТ)О
го виробництва»
викладачі
Проведення
ІІ
етапу
спецпредметів
Всеукраїнського
конкурсу
майстри
фахової
майстерності
серед
виробничого
здобувачів професійної освіти за
навчання, учні
професією «Кухар»
ЗП(ПТ)О
викладачі
Проведення
ІІ
етапу
спецпредметів
Всеукраїнського
конкурсу
майстри
фахової
майстерності
серед
виробничого
здобувачів професійної освіти за
навчання, учні
професією «Офіціант»
ЗП(ПТ)О
викладачі
Проведення обласного конкурсу
спецпредметів
фахової майстерності майстрів
майстри
виробничого
навчання
за
виробничого
професією «Кухар»
навчання,

квітеньтравень

Бондарчук В.М.
Рожкова О.Є.

квітеньтравень

Бондарчук В.М.
Рожкова О.Є.

листопад

Бондарчук В.М.
Рожкова О.Є.

Х. Співпраця з закладами освіти, установами, громадськими
організаціями та роботодавцями
№
з/п

1.

2

3.

Назва НЗ,установи,
громадської
організації

Напрям співпраці

З питання безкоштовної
апробації бізнес-продукту
Компанія
ViAL+,
проведення
інтелектуальних
навчального тренінгу та
технологій
участі у Всеукраїнському
бізнес-турнірі «Стратегія
фірми-2019»
Управління освіти і З
питань
організації
науки
Рівненської освітнього процесу
обласної
державної
адміністрації
відділ
професійнотехнічної та вищої
освіти
Відділ наукового та Розроблення,
апробація
навчальнонавчальних
планів
та
методичного
програм,
забезпечення
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Терміни

Відповідальна
особа

лютийквітень

Бондарчук В.М.
Рожкова О.Є.

постійно

Бондарчук В.М.

упродовж
року

Бондарчук В.М.
методисти
НМЦ ПТО

забезпечення змісту
професійної
освіти,
Інститут модернізації
змісту
освіти
Міністерства освіти і
науки України

4.

5.

Співпраця
з
навчальним центромстудією Дольче Віта
м. Рівне.

Співпраця з школою
іміджу та стилю Ірини
Раєвської.

6.

Співпраця
з
Інститутом
професійно-технічної
освіти Національної
академії педагогічних
наук України.

7.

Співпраця
з
Львівським науковопрактичним центром
професійно-технічної

новими
підручниками,
навчально-методичними
посібниками,методичними
рекомендаціями, новими
стандартами
П(ПТ)О,
науковими
працями,
методичний
супровід
проведення
фахових
конкурсів
Майстер-клас:
«Полірування волосся»;
«Експрес
укладання.
Правильний
підбір
і
використання
сучасного
стайлінгу»
Майстер-клас
«Сучасні
тенденції
у
створенні
зачісок та їх оформленні»
Щодо
підготовки
електронних
мультимедійних
посібників, підручників та
проведення дослідницької
експериментальної
діяльності
у
закладах
професійної (професійнотехнічної)
освіти
Рівненщини;
спільної
роботи з розповсюдження
в закладах професійної
(професійно-технічної)
освіти
навчальнометодичної літератури з
актуальних
питань
теоретичних
і
методологічних проблем
педагогіки і психології
професійно-технічної
освіти
в
рамках
лабораторій Інституту
Щодо
питань
професійного спрямування
змісту
природничоматематичної підготовки
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травень
грудень

Бондарчук В.М.
Пачебула Т.В.

вересень

Бондарчук В.М.
Пачебула Т.В.

упродовж
року

Бондарчук В.М.
методисти
НМЦ ПТО

упродовж
року

Бондарчук В.М
методисти
НМЦ ПТО

8.

9.

освіти Національної учнів
професійних
академії педагогічних (професійно-технічних)
наук України
навчальних
закладів,
створенні
відповідного
науково-методичного
забезпечення
Співпраця
з Щодо
спільного
відокремленим
проведення
науковопідрозділом
практичних
семінарів,
Національного
круглих столів з проблем
педагогічного
підготовки кваліфікованих
університету
робітників та молодших
ім. М. П. Драгоманова спеціалістів
в
умовах
Львівський навчально- післядипломної
освіти
науковий
центр педагогічних працівників
професійної освіти
професійної
освіти;
організації
курсів
підвищення
кваліфікації
педагогічних
кадрів
закладів
професійної
(професійно-технічної)
освіти Рівненської області;
обміну
науковометодичною літературою
Співпраця
з Щодо
науковоРівненським обласним методичного забезпечення,
інститутом
організації
науковопіслядипломної
методичної
роботи,
педагогічної освіти
підвищення кваліфікації,
рівня
Співпраця з кабінетом професійного
суспільно
- викладачів
загальноосвітніх
гуманітарних
предметів, консультування
предметів
педагогічних працівників
(методистами
проблем
сучасного
Піддубним
М.А., із
розвитку
освіти,
Фурман В.К.)
освітнього
Співпраця кабінетом- організації
досягнень
центром практичної процесу,
психології (керівник психолого-педагогічних
Мельник
Ю.В., наук
методист Прокопчук
Н.В.)
Співпраця з кабінетом З питань підготовки в 2019
зовнішнього
році
до
проведення
незалежного
міжнародного дослідження
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упродовж
року

Бондарчук В.М.
методисти
НМЦ ПТО

Бондарчук В.М.
методисти
НМЦ ПТО

упродовж
року

Бондарчук В.М.
Климчук М.М.

Бондарчук В.М
Андрощук Л.П.

упродовж
року

Бондарчук В.М.
Климчук М.М.

оцінювання
та
моніторингу
якості
освіти
(Опольським І.В.)

Співпраця
з
кабінетами
інформатики,
інформаційнокомунікаційних
технологій
та
дистанційного
навчання

10.

11.

12.

Співпраця з відділом
виховної
роботи,
соціального захисту
дітей
Управління
освіти
і
науки
Рівненської обласної
держаної адміністрації
(головний спеціаліст
Ровкач А.В.)
Співпраця
з
громадською
організацією «Центр
підтримки
громадських ініціатив
«Чайка»
Співпраця
з
Рівненським
професійним ліцеєм,
ТзОВ
«Високовольтний
союз
–
РЗВА»,
Ремонтна майстерня,
ДП Рівненського РТП

якості освіти PISA-2019 в
Україні, щодо проведення
ЗНО 2019 та державної
підсумкової атестації у
формі
зовнішнього
незалежного оцінювання,
процедур експертизи та
моніторингу якості освіти
З
питань
викладання
інформатики у закладах
професійної (професійнотехнічної)
освіти;
впровадження
інформаційнокомунікаційних технологій
у закладах професійної
(професійно-технічної)
освіти;
забезпечення
дидактичними,
програмними
засобами
навчання
З
питань
організації
виховної роботи в закладах
професійної (професійнотехнічної)
освіти
та
соціального захисту учнів
пільгових категорій

Щодо актуальних питань
організації
роботи
психологічної
служби
закладів
професійної
(професійно-технічної)
освіти
З питань упровадження
елементів дуальної форми
навчання у професійну
підготовку кваліфікованих
кадрів.
Організаційна
робота з підготовки до
проведення
спільно
з
роботодавцями
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упродовж
року

Бондарчук В.М.
Мосійчук Л.М.

упродовж
року

Бондарчук В.М.
Андрощук Л.П.

упродовж
року

Бондарчук В.М.
Андрощук Л.П.

упродовж
року

Бондарчук В.М
Годунко П.М.

13.

14.

15.

16.

АТВТ, ПМП науково- методичного засідання з
виробнича
фірма теми
«Упровадження
«Продекологія»
елементів дуальної форми
навчання у професійну
підготовку кваліфікованих
кадрів»
Співпраця
з Щодо
осучаснення
Державним
навчально-методичного
навчальним закладом забезпечення, організації
«Рівненський
навчально-методичної
обласний навчальний роботи;
підвищення
центр
підготовки, кваліфікації, професійного
перепідготовки
та рівня
викладачів
та
підвищення
майстрів
виробничого
кваліфікації
кадрів навчання
АПК»
сільськогосподарського
напряму
Щодо
розроблення
навчально-плануючої
документації з підготовки
Співпраця
з
кваліфікованих робітників
Рівненським центром
сільськогосподарських
професійно-технічної
професій,
водіїв
освіти
Державної
транспортних засобів та
служби зайнятості
слюсарів
з
ремонту
колісних
транспортних
засобів
Щодо організації курсів
підвищення
кваліфікації
Співпраця
з керівних педагогічних і
Університетом
науково-педагогічних
менеджменту
освіти кадрів
закладів
м. Київ
професійної (професійнотехнічної)
освіти
Рівненської області
Підготовка
посібників,
підручників та проведення
Співпраця
з науково-дослідної роботи,
Білоцерківським
участі у Всеукраїнських та
інститутом
Міжнародних
Інтернет
неперервної
заходах; організація курсів
професійної
освіти підвищення
кваліфікації
м. Біла Церква
керівних педагогічних і
науково-педагогічних
кадрів
ЗП(ПТ)О
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упродовж
року

Бондарчук В.М
Годунко П.М.

упродовж
року

Бондарчук В.М
Годунко П.М.

упродовж
року

Бондарчук В.М
Рожкова О.Є.

упродовж
року

Бондарчук В.М.
Рожкова О.Є

Рівненської
області,
віртуальна
школа
педагогічного коучингу
Співпраця
з
юридичним відділом
Управління освіти і
17. науки
Рівненської
обласної
держаної
адміністрації (Музика
А.І.)

Щодо погодження та
затвердження нормативноправових документів при
упродовж
підготовці до організації
року
обласних
фахових
конкурсів,
ярмарок,
конкурсів майстерності
З питань організації та
допомоги учням ЗП(ПТ)О
щодо
профорієнтації,
відкриття власної справи,
Співпраця
з
працевлаштування учнів, упродовж
18. Рівненським обласним
роботи
з
незайнятим
року
центром зайнятості
населенням
з
питання
навчання упродовж життя,
з’ясування
регіональних
потреб у кадрах
З
питань
професійної
допомоги у вирішенні
питань
вибору,
Співпраця
з
гарантійного
приватним
упродовж
19.
обслуговування,
підприємствомроку
проведенням
майстерфірмою "Парті"
класів із приготування
страв та обслуговування
професійного обладнання

Бондарчук В.М.
Грицюк А.Р.

Бондарчук В.М.
Рожкова О.Є.
методисти НМЦ

Бондарчук В.М.
Рожкова О.Є.

ХІ. Моніторингові дослідження якості надання освітніх послуг
№
з/п

1.

2.

Зміст моніторингу

Об’єкт
моніторингу

Зовнішній
моніторинг
якості
майстри
курсів підвищення кваліфікації
виробничого
майстрів виробничого навчання на
навчання
базі Білоцерківського інституту
ЗП(ПТ)О
неперервної професійної освіти
Моніторингове дослідження за
учні ЗПО,
результатами ДПА у формі ЗНО з
викладачі
української мови, історії України загальноосві
та математики в ЗПО Рівненської
тніх
предметів,
38

Термін
проведення

лютий

лютийсерпень

Відповідальна
особа

Рожкова О.Є.

Климчук М.М.

області

керівники

3.

Тематика звернень до практичних
психологів
та
соціальних
педагогів ЗП(ПТ)О

психологи та
соціальні
педагоги
ЗП(ПТ)О

травень

Андрощук Л.П.

4.

Аналіз
результатів
атестації
педагогічних працівників ЗПО

ЗП(ПТ)О

червень

Мосійчук Л.М.

червень,
вересень

Андрощук Л.П.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

психологи та
Кадрове
забезпечення
соціальні
психологічної служби ЗП(ПТ)О
педагоги
ЗП(ПТ)О
Аналіз
правопорушень
серед
учні ЗПО
учнів ЗПО
Здійснення аналізу затверджених
робочих навчальних планів з
метою
формування
переліку
ЗП(ПТ)О
професій, за якими проводиться
підготовка у 2019-2020 н. р. в
ЗП(ПТ)О Рівненської області
Соціальний стан учнів ЗП(ПТ)О
учні
ЗП(ПТ)О
Моніторингове
дослідження
викладачі
стану навчально-методичного та
охорони
матеріально-технічного
праці
забезпечення предмету «Охорона
ЗП(ПТ)О
праці»:
аналіз
кадрового
забезпечення;
забезпеченість
підручниками; стан матеріальнотехнічної
бази;
комплекснометодичне забезпечення предмета
Кадрове забезпечення ЗП(ПТ)О за
кадровий
напрямами
підготовки,
склад
предметним спрямуванням
ЗП(ПТ)О
Аналіз
якісного
складу
ЗП(ПТ)О
педагогічних працівників ЗПО
Аналіз
результатів
участі
випускників ЗПО у державній
ЗП(ПТ)О
кваліфікаційній атестації
Аналіз результатів випуску учнів
ЗП(ПТ)О
ЗП(ПТ)О

Аналіз
14. працевлаштування
ЗП(ПТ)О

показників
випускників

ЗП(ПТ)О
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січень,
липень

Андрощук Л.П.

серпень

Бондарчук В.М.
Климчук М.М.

вересень

Андрощук Л.П.

вересень

Пачебула Т.В

жовтень
жовтень
жовтень

жовтень

жовтень

Мосійчук Л.М.
Мосійчук Л.М.
Мосійчук Л.М.
методисти
НМЦ ПТО
Мосійчук Л.М.
методисти
НМЦ ПТО
Мосійчук Л.М.
методисти
НМЦ ПТО

15. Аналіз прийому учнів до ЗП(ПТ)О
Моніторинг
виконання
16. регіонального
та
державного
замовлення ЗП(ПТ)О
Моніторинг
результатів
діагностичних контрольних робіт
17. із загальноосвітніх предметів,
проведених на першому курсі у
2019 році
Моніторинг
забезпечення
ЗП(ПТ)О
комп’ютерною
18. технікою, доступом до мережі
Інтернет та використання Інтернет
- технологій за 2019 рік
Аналіз
стану
підвищення
кваліфікації
педагогічними
19
працівниками ЗПО Рівненської
області
Стан роботи закладів професійної
(професійно-технічної) освіти над
20. проблемними
методичними
темами

ЗП(ПТ)О

листопад

Мосійчук Л.М.

ЗП(ПТ)О

листопад

Мосійчук Л.М.

ЗП(ПТ)О

листопад

Бондарчук В.М.
Мосійчук Л.М.

ЗП(ПТ)О

листопад

Бондарчук В.М.
Мосійчук Л.М.

ЗП(ПТ)О

листопадгрудень

Рожкова О.Є.

ЗП(ПТ)О

грудень

Мосійчук Л.М.

упродовж
року

Климчук М.М.

упродовж
року

Бондарчук В.М.
Мосійчук Л.М.

Моніторингове
дослідження педагогічні
кількісних і якісних показників працівники
проходження
педагогічними та майстри
працівниками
та
майстрами виробничого
21.
виробничого навчання стажування
навчання
в навчально-практичних центрах
ЗП(ПТ)О
за
галузевим
спрямуванням
ЗП(ПТ)О Рівненської області
Визначення методичних потреб викладачі та
педагогічних
працівників
майстри
22. ЗП(ПТ)О
за
напрямами виробничого
підготовки/
предметним
навчання
спрямуванням
ЗП(ПТ)О
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ХIІ. Інформаційно-аналітична діяльність НМЦ ПТО
№
з/п

1.

2.

3.

4.

5.

Захід

Категорія
учасників
педагогічні
працівники,
та майстри
виробничого
навчання
ЗП(ПТ)О

Проведення аналізу забезпечення
ЗПО
Рівненської
області
комп’ютерною
технікою,
доступом до мережі Інтернет та
використання
Інтернет
технологій за підсумками 2018
року
Здійснення
моніторингу педагогічні
оновлення інформації у вкладках працівники,
«Навчально-практичні центри» та та майстри
«ЗНО»
виробничого
навчання
ЗП(ПТ)О
Здійснення
методичного педагогічні
супроводу з питань впровадження працівники,
у
навчальний
процес та майстри
дистанційних форм та методів виробничого
навчання, розробки електронних
навчання
засобів навчального призначення
ЗП(ПТ)О
у ЗП(ПТ)О Рівненської області
Надання методичної допомоги педагогічні
професійним
(професійно- працівники,
технічним) навчальним закладам та майстри
Рівненської області з питань виробничого
комп’ютеризації,
використання
навчання
можливостей мережі Інтернет,
ЗП(ПТ)О
впровадження
інформаційно- методисти
комунікаційних
технологій, НМЦ ПТО
висвітлення інформації на сайтах
ЗП(ПТ)О
та
Навчальнометодичного центру професійнотехнічної освіти у Рівненській
області
Поповнення новою інформацією педагогічні
сайту НМЦ ПТО в Рівненській працівники,
області
за
напрямом та майстри
сільськогосподарських професій виробничого
та професій автотранспорту у
навчання
розділах: «Новини» (інформація
ЗП(ПТ)О
про проведені заходи обласного
рівня), «Методичне забезпечення»
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Термін
проведення

Відповідальна
особа

січеньлютий

Мосійчук Л.М.

упродовж
року

Климчук М.М.

упродовж
року

Бондарчук В.М.
Мосійчук Л.М.

упродовж
року

Бондарчук В.М.
Мосійчук Л.М.

упродовж
року

Бондарчук В.М.
Годунко П.М.

(методичні
рекомендації
«Імітаційні
технології
у
професійній підготовці майбутніх
кваліфікованих
робітників»,
«Шляхи формування мотивації на
уроці», «Електронна бібліотека
педагогічних
напрацювань»
(педагогічні напрацювання, які
отримали схвальні відгуки та
пройшли погодження на засіданні
НМР НМЦ ПТО)

ХIІІ. Видавнича діяльність НМЦ ПТО
№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Категорія
учасників
Підготовка
«Психологічного психологи та
дайджесту» №2
соціальні
педагоги
ЗП(ПТ)О
Розміщення статті в електронному
виданні
«Післядипломна
педагогічні
педагогічна освіта» (Координатор:
працівники,
Національний
педагогічний
науковці
університет ім. М.П.Драгоманова
ЗП(ПТ)О
Львівський
навчально-науковий
центр професійної освіти)
Підготовка
книги
«Пам’яті заступники з
загиблих випускників закладів
НВР,
професійної
(професійно- вихователі
технічної) освіти Рівненської гуртожитків
області присвячується»
ЗП(ПТ)О
Випуск збірника «Професійна
педагогічні
(професійно-технічна)
освіта
працівники
Рівненщини за підсумками роботи
ЗП(ПТ)О
у 2018-2019 навчальному році»
Випуск збірника тез обласного
інтернет-семінару
«Пошук
педагогічні
ефективних
форм,
методів
працівники
організації
навчальноЗП(ПТ)О О
виробничого процесу, розробка,
області
моделювання
та
реалізація
освітніх технологій»
Випуск вісника «На допомогу
фахівці
Захід
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Термін
проведення

Відповідальна
особа

червень

Бондарчук В.М.
Андрощук Л.П.

червень

Бондарчук В.М.
Рожкова О.Є

липень

Бондарчук В.М
Андрощук Л.П.

серпень

Бондарчук В.М
Мосійчук Л.М.

листопад

Бондарчук В.М
Мосійчук Л.М.

грудень

Бондарчук В.М

фахівцям перукарської справи»

7.

8.

перукарського
профілю
ЗП(ПТ)О
педагогічні
Випуск
методичного вісника
працівники
НМЦ ПТО у Рівненській області
ЗП(ПТ)О
Підготовка статей з актуальних
проблем професійної (професійнопедагогічні
технічної) освіти регіону для
працівники
педагогічних
видань
та
ЗП(ПТ)О
регіональних засобів масової
інформації

Пачебула Т.В

1 раз у
квартал

Бондарчук В.М
Мосійчук Л.М.

упродовж
року

Бондарчук В.М
Мосійчук Л.М.

ХIV. Організаційно-методична діяльність НМЦ ПТО
14.1. Структура НМЦ ПТО у Рівненській області
№
1
1.

Назва підрозділу/ Прізвище,
ім’я по батькові працівника
2
Бондарчук Валентина
Миколаївна

Посада
3
директор

Напрямки роботи

4
організація роботи Навчальнометодичного центру професійнотехнічної освіти
Кабінет професійної підготовки, навчально-плануючої документації і передового
педагогічного досвіду
1. Пачебула Тамара Вікторівна
методист
організація
розроблення
і
перевірки навчальних планів і
програм; методичний супровід
підготовки з професій: перукарі,
візажисти;
електромонтери
і
електротехніки;
викладання
предмету охорона праці
2. Самоїл Галина Іванівна
методист
методичний супровід підготовки з
професій будівельного напрямку
3. Рожкова Олена Євгенівна
методист
методичний супровід підготовки з
професій швейного напрямку та
ресторанного господарства
4 Вакансія
методист
Методичний супровід підготовки
загальних
професій
електротехнічного виробництва
5 Вакансія
методист
Методичний супровід підготовки
за
професіями
напрямку
автотранспорт,
сільське
та
лівопереробне виробництво
Кабінет загальноосвітньої підготовки, психологічного супроводу та виховної роботи
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1.

2.

3.

1.

2.

Андрощук Любов Петрівна

В.о.
заступника
директора

організація виховної роботи у
закладах професійної (професійнотехнічної) освіти;
організація
виконання
контрольних
документів з питань виховної
роботи у ЗПО,
організація
психологічного
супроводу
освітнього процесу; організація
роботи
учнівського
самоврядування;
організація
контролю
за
виконанням
документів; організація роботи
методичних секцій заступників
директорів з виховної роботи,
вихователів
учнівських
гуртожитків,
практичних
психологів та соціальних педагогів
Годунко Петро Миколайович
методист
методичний супровід підготовки з
професій
напрямку:
сільське
господарство,
транспорт,
металообробка;
методичний
супровід впровадження елементів
дуальної
освіти;
методичний
супровід викладання фізичної
культури,
предмету
«Захист
Вітчизни»; методичний супровід
проведення
ліцензування
і
атестації закладів професійної
(професійно-технічної) освіти
Кравчук Руслана
методист
організація виховної роботи у
Володимирівна
закладах професійної (професійнотехнічної) освіти
Кабінет інформаційно-аналітичної роботи
Мосійчук Людмила
методист
методичний супровід підготовки з
Миколаївна
професій: оператор з обробки
інформації
та
програмного
забезпечення;
організація
моніторингових
досліджень,
підготовка
аналітичних збірників; організація
видавничої діяльності НМЦ ПТО;
методичний супровід викладання
природничо-математичних
дисциплін
Климчук Марта Миколаївна
методист
методичний супровід підготовки і
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3.

1.
2.

3.

1.
2.
3.
4.

проведення
зовнішнього
незалежного
оцінювання;
методичний
супровід
роботи
навчально-практичних центрів за
галузевим
спрямуванням;
методичний супровід викладання
української мови та літератури
Грицюк Анна Русланівна
методист
здійснення правового навчання
працівників
НМЦ
ПТО
у
Рівненській області; організація
підготовки нормативно-правових
актів установи
Фахівці Навчально-методичного центру
Карпук Оксана Анатоліївна
головний
здійснення фінансово-економічної
бухгалтер
діяльності
Кравчук Людмила
завгосп
організація
роботи
з
В’ячеславівна
господарського обслуговуванню
установи
Буц Ганна Михайлівна
секретар
забезпечення документообігу в
установі
Технічний персонал
Алексійчук Світлана
технічний
прибирання приміщень
Олександрівна
працівник
Пашковський Ілля Іванович
сторож
охорона установи
Буц Василь Геннадійович
сторож
охорона установи
Ягнутковська Ольга Адамівна
сторож
охорона установи

Інструктивно-методичні наради при директору
№
Термін
Зміст питання
Відповідальний
п/п
виконання
1. Проведення
інструктивно-методичних щомісяця
Бондарчук В.М.
нарад
з
працівниками
Навчально- за окремим
методичного центру з питань організації
планом
роботи центру.
2. Правові навчання Навчально-методичного щомісяця
Бондарчук В.М.
центру професійно-технічної освіти у за окремим
Грицюк А.Р.
Рівненській області.
планом

45

14.2. Засідання навчально-методичної ради Навчально-методичного центру
професійно-технічної освіти у Рівненській області на 2019 рік.
№
з/п
1

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

Питання для розгляду
2
Січень 2019 року
Про схвалення методичних напрацювань педагогічних
працівників
закладів
професійної
(професійнотехнічної) освіти та Навчально-методичного центру
професійно-технічної освіти у Рівненській області.

Відповідальні
особи
3

Климчук М.М.

методисти
Про виконання заходів з реалізації єдиної проблемної
загальноосвітньої
теми навчально-методичного центру професійнота професійної
технічної освіти у Рівненській області.
підготовки
Про хід розробки, апробації та впровадження
Рожкова О.Є.
стандартів професійно-технічної освіти у професійних
Пачебула Т.В.
(професійно-технічних) навчальних закладах області.
методисти
Про співпрацю професійних (професійно-технічних)
НМЦ ПТО у
навчальних закладів з вищими навчальними закладами,
Рівненській
науковцями та іншими соціальними партнерами.
області
методисти
Про результати роботи творчих груп з педагогічними
НМЦ ПТО у
працівниками професійних (професійно-технічних)
Рівненській
навчальних закладів.
області
Березень 2019 року
Про надання методичної допомоги професійним
методисти НМЦ
(професійно-технічним) навчальним закладам у
ПТО у
запровадженні нових педагогічних, інформаційних та
Рівненській
виробничих технологій через систему семінарів,
області
тренінгів, консультацій тощо
Про схвалення методичних напрацювань педагогічних
працівників закладів ЗПО та Навчально-методичного
Климчук М.М.
центру професійно-технічної освіти у Рівненській
області.
Професійна
спрямованість
загальноосвітньої Мосійчук Л.М.
підготовки у професійних (професійно-технічних) Климчук М.М.
навчальних закладах області.
Годунко П.М.
методисти НМЦ
Про поширення, узагальнення кращого педагогічного
ПТО у
досвіду педагогічних працівників, які атестуються у
Рівненській
2019 році.
області
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5.

6.

Про результати впровадження дуального навчання в
ЗП(ПТ)О
Про
аналіз діяльності
веб-сайтів
Навчальнометодичного центру професійно-технічної освіти у
Рівненській області та професійних (професійнотехнічних) навчальних закладів області за звітний
період.
Червень 2019

методисти НМЦ
ПТО у
Рівненській
області

Мосійчук Л.М.

1.

Про підсумки діяльності методичних секцій за 20192020 навчальний рік.

методисти НМЦ
ПТО у
Рівненській
області

2.

Про роботу з учнівською молоддю за 2019-2020
навчальний рік.

Андрощук Л.П.

3.

Про роботу методистів навчально-методичного центру
щодо організації та проведення конкурсів фахової
майстерності.

методисти НМЦ
ПТО у
Рівненській
області

4.

5.

Про участь педагогічних працівників професійних
(професійно-технічних) навчальних закладів області у
виставках, наукових та галузевих семінарах.
Організація підготовки та результати проведення
моніторингових досліджень та здійснення ЗНО 2019
року

Організаційно-управлінські заходи
№
Термін
Назва проекту наказу (довідки),
з/п
виконання
Інформаційно-статистична довідка щодо
результатів діяльності психологічної служби
травень,
1.
закладів професійної (професійно-технічної)
червень
освіти за навчальний рік
Положення та наказ НМЦ ПТО щодо
проведення
web-квесту
з
предмету
«Технологія
приготування
борошняних
2.
лютий
кондитерських
виробів
з
основами
товарознавства» серед учнів І курсу за
професією «Кондитер»
Положення та наказ про проведення
3. профорієнтаційного ярмарку «Професіонали
лютий
презентують»
4. Кадровий звіт та звіт щодо потреби в кадрах
червень,
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Бондарчук В.М.
Бондарчук В.М.
Климчук М.М.
Мосійчук Л.М.

Відповідальна
особа
Бондарчук В.М.
Андрощук Л.П.

Бондарчук В.М.
Рожкова О.Є.

Бондарчук В.М.
Рожкова О.Є.
Бондарчук В.М.

5.

6.

7.

8.

психологічної служби закладів професійної
(професійно-технічної) освіти
Організація виконання наказу управління
освіти і науки Рівненської обласної
державної адміністрації
про проведення
атестаційної експертизи Городищенського
навчального центру № 96
Підготовка проектів наказів управління
освіти
і
науки
Рівненської
облдержадміністрації та положення про
проведення
ІІ
етапу
Всеукраїнських
конкурсів фахової майстерності серед учнів
закладів професійної (професійно-технічної)
освіти за професіями: «Кухар», «Офіціант»,
«Електромонтер
з
ремонту
та
обслуговування
електроустаткування»,
«Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
виробництва»,
«Маляр»
Підготовка проектів наказів управління про
підсумки ІІ етапу Всеукраїнських конкурсів
фахової майстерності серед учнів закладів
професійної (професійно-технічної) освіти за
професіями:
«Кухар»,
«Офіціант»,
«Електромонтер
з
ремонту
та
обслуговування
електроустаткування»,
«Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
виробництва»,
«Маляр»
Підготовка проекту наказу управління та
положення про обласну олімпіаду з предмета
«Матеріалознавство» за професією «Перукар
(перукар-модельєр»)

Підготовка проекту наказу управління освіти
і науки Рівненської облдержадміністрації
9. про підсумки обласної олімпіади з предмета
«Матеріалознавство» за професією «Перукар
(перукар-модельєр»)
Підготовка проекту наказу управління освіти
і науки Рівненської обласної державної
10. адміністрації
про створення навчальнопрактичного
центру
(за
галузевим
спрямуванням)
11. Підготовка проекту наказу управління освіти
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вересень

Андрощук Л.П.

квітень

Бондарчук В.М.
Годунко П.М.

ІІ квартал

ІІ квартал

жовтень

Бондарчук В.М.
Рожкова О.Є.
Пачебула Т.В.
Годунко П.М.

Бондарчук В.М.
Рожкова О.Є.
Пачебула Т.В.
Годунко П.М.

Бондарчук В.М.
Пачебула Т.В.

листопад

Бондарчук В.М.
Пачебула Т.В.

упродовж
року

Бондарчук В.М.
Климчук М.М.

упродовж

Бондарчук В.М.

і науки Рівненської обласної державної
адміністрації про проведення атестаційної
експертизи окремих професій закладів
професійної (професійно-технічної) освіти
Рівненської області
Розроблення Положень про навчальнопрактичні
центри
відповідно
діючих
12.
нормативно-правових
документів,
погодження та затвердження їх
Методичний супровід підготовки установчих
13 документів
закладів
професійної
(професійно-технічної освіти

року

Годунко П.М.

упродовж
року

Бондарчук В.М.
Климчук М.М.

упродовж
року

Бондарчук В.М.
Климчук М.М.
Грицюк А.Р.

14.3. Організація виконання нормативно-правових документів та
узагальнення інформації:
№
Назва нормативно-правового
Термін
Форма
Відповідальна
з/п
документу
виконання
узагальнення
особа
Листи
Департаменту
Лист
професійно-технічної
освіти
(інформування
Міністерства освіти і науки
Департаменту
України
від
06.11.2014 щовівторка
професійної
Бондарчук В.М.
1.
№ 3-9-1255-14 та від 14.01.2015
освіти
Андрощук Л.П.
№ 3-9-12-15 щодо забезпечення
Міністерства
прав внутрішньо переміщених
освіти і науки
осіб
України)
Лист
Представництва
Лист
Президента
України
в
(інформування
Автономній Республіці Крим
Управління
від 12.03.2018 № 03/424/03-05 щомісяця
освіти і науки Бондарчук В.М.
2.
«Про
забезпечення
прав до 01 числа
Рівненської
Андрощук Л.П.
громадян, які переселилися з
обласної
території
Кримського
державної
півострова»
адміністрації)
Листи
Департаменту
Лист
професійно-технічної
освіти
(інформування
Міністерства освіти і науки
Управління
України № 3-9-559-15 від
щокварталу освіти і науки Бондарчук В.М.
3. 05.08.2015 № 3-9-847-15 від
до 05 числа
Рівненської
Андрощук Л.П.
07.12.2015
щодо
обласної
працевлаштування
та
державної
професійного
навчання
адміністрації)
внутрішньо переміщених осіб
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4.

5.

6.

7.

Доручення
за
підсумками
робочої
наради
Прем’єрміністра України з членами
Правління
асоціації
міст
України від 21.03.2017 (п.3
абзацу 4) (вхідний номер
Управління освіти і науки
Рівненської обласної державної
адміністрації № 288/01-04/17
від 04.04.2017)

щомісяця
до 10 числа

Обласна програма соціального
захисту
учасників
антитерористичної
операції,
затверджена розпорядженням щомісяця
голови Рівненської обласної до 01 числа
державної адміністрації від
21.02.2018 № 109

Лист
(інформування
Управління
освіти і науки
Рівненської
обласної
державної
адміністрації)

Бондарчук В.М.
Климчук М.М.

Лист
(інформування
Управління
освіти і науки
Рівненської
обласної
державної
адміністрації)

Бондарчук В.М.
Андрощук Л.П.

Протокольне
доручення
заступника
начальника
управління, начальника відділу
професійно-технічної та вищої
Лист
освіти управління освіти і
(інформування
науки Рівненської обласної
закладів
державної адміністрації, дане
професійної
щомісяця
на нараді директорів від
(професійнодо 25 числа
03.03.2017 щодо спільного
технічної)
плану роботи на місяць НМЦ
освіти
ПТО, НМЦ ЕВУ ПТНЗ у
Рівненської
Рівненській області та Комітету
області)
з фізичного виховання та
спорту Міністерства освіти і
науки України
Лист
Віце-прем’єр-міністра
України
–
міністра
Лист
регіонального
розвитку,
(інформування
будівництва
та
житловоУправління
комунального
господарства
щокварталу освіти і науки
України
від
16.01.2018
до 02 числа
Рівненської
№ 161/0/1-18 щодо реалізації
обласної
протокольного
рішення
за
державної
результатами п’ятого засідання
адміністрації)
Ради регіонального розвитку
від 20.03.2017
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Бондарчук В.М.
Климчук М.М.

Бондарчук В.М.
Климчук М.М.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
від
23.08.2017 № 574-р «Про
затвердження плану заходів із
вшанування подвигу учасників
Революції Гідності та увічнення
пам`яті Героїв Небесної Сотні
на період до 2020 року»
Наказ Міністерства освіти і
науки України від 09.06.2017
№ 838 «Про деякі питання
організації правової роботи»

Лист
(інформування
Управління
щокварталу освіти і науки
до 03 числа
Рівненської
обласної
державної
адміністрації)
Лист
(інформування
щокварталу
Міністерства
до 20 числа
освіти і науки
України)
Лист Міністерства освіти і
Лист
науки України № 1/9-473 від
(інформування
щокварталу
06.09.17
«Щодо організації
Міністерства
до 20 числа
безбар’єрного
доступу
до
освіти і науки
будівель та приміщень»
України)
Лист Міністерства освіти і
Лист
науки України від 09.08.2017
(інформування
№ 1/9-435 щодо виконання щокварталу
Міністерства
Указу Президента України і до 20 числа
освіти і науки
розпоряджень
Кабінету
України)
Міністрів України
Доручення заступника голови
Рівненської обласної держаної
адміністрації від 20.12.2017
Лист
№ дор. 172/01-61/17 щодо
(інформування
виконання
доручення
Управління
Адміністрації
Президента
щокварталу освіти і науки
України
від
04.12.2017
до 28 числа
Рівненської
№ 04-01/4140 щодо реалізації
обласної
протокольного
рішення
за
державної
результатами п’ятого засідання
адміністрації)
Ради Регіонального розвитку
під головуванням Президента
України від 20.03.2017
Розпорядження
Кабінету
Лист
Міністрів
України
від
(інформування
04.07.2018
№
469
«Про
Управління
щороку до
затвердження плану заходів з
освіти і науки
05.01
реалізації Концепції державної
Рівненської
системи
профорієнтації
обласної
населення»
державної
51

Бондарчук В.М.
Андрощук Л.П.

Бондарчук В.М.
Климчук М.М.

Бондарчук В.М.
Кравчук Л.В.
Карпук О.А.

Бондарчук В.М.
Андрощук Л.П.

Бондарчук В.М.
Климчук М.М.

Бондарчук В.М.

14.

15.

16.

17.

18.

Постанова Кабінету Міністрів
України від 04.02.2015 № 45
додаток
№4
«Звіт
про
чисельність працюючих та
військовозобов’язаних станом
на 01.01.2019»
Розпорядження
голови
Рівненської обласної державної
адміністрації
№
533
від
27.08.2018
«Про обласну
програму забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і
чоловіків на період до 2021
року»
Розпорядження
голови
Рівненської обласної державної
адміністрації від 02.08.2017
«Про
Програму
розвитку
фізичної культури і спорту в
Рівненській області на період
до 2020 року»
Доручення заступника голови
Рівненської обласної державної
адміністрації № дор.52/0161/13 від 26.02.2013

Розпорядження
голови
Рівненської обласної державної
адміністрації
№
360
від
30.06.2016
Про Програму
Правової освіти Рівненської
області на 2016-2020 рр.

щороку до
01.02

щороку до
15.01,
15.06

щороку до
20.01

щороку до
20.01,
20.07

щороку до
20.01
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адміністрації)
Лист
(інформування
Рівненського
об’єднаного
міського
військового
комісаріату)
Лист
(інформування
Управління
освіти і науки
Рівненської
обласної
державної
адміністрації)
Лист
(інформування
Управління
освіти і науки
Рівненської
обласної
державної
адміністрації)
Лист
(інформування
Управління
освіти і науки
Рівненської
обласної
державної
адміністрації)
Лист
(інформування
Управління
освіти і науки
Рівненської
обласної
державної
адміністрації)

Бондарчук В.М.
Климчук М.М.

Бондарчук В.М.
Андрощук Л.П.

Бондарчук В.М
Годунко П.М.

Бондарчук В.М
Годунко П.М

Бондарчук В.М
Андрощук Л.П

19.

20.

21.

22.

23.

Розпорядження
голови
Рівненської обласної державної
адміністрації від 12.10.2018
№ 702 «Про план заходів на
2018-2020 роки з виконання в
області завдань Державної
стратегії
регіонального
розвитку на період до 2020
року»
Розпорядження
голови
Рівненської обласної державної
адміністрації
№
588
від
06.10.2017 «Про обласний план
заходів із вшанування подвигу
учасників Революції Гідності та
увічнення
пам`яті
Героїв
Небесної Сотні на період до
2020 року»
Лист
Кабінету
Міністрів
України № 17503/31/1-15 від
11.01.2016
«Про заходи з
відзначення
діяльності
Українських Січових Стрільців
та 100-річчя їх перемоги на горі
Маківка»
Наказ Державного комітету
статистики
України,
Міністерства освіти і науки
України
від
03.08.2000
№ 259/364 «Про затвердження
форм державної статистичної
звітності з питань професійнотехнічної освіти та інструкцій
щодо їх заповнення».
Наказ Міністерства освіти і
науки України від 17.06.2013
№ 770 «Про координацію
заходів
щодо
здійснення
державного
нагляду
(контролю)
за
діяльністю
навчальних закладів»

щороку до
05.02,
05.08

Лист
(інформування
Управління
освіти і науки
Рівненської
обласної
державної
адміністрації)

Бондарчук В.М
Андрощук Л.П.

щороку до
20.02,
20.11

Лист
(інформування
Управління
освіти і науки
Рівненської
обласної
державної
адміністрації)

Бондарчук В.М.
Андрощук Л.П.

щороку до
15.06,
15.12

Лист
(інформування
Управління
освіти і науки
Рівненської
обласної
державної
адміністрації)

Бондарчук В.М.
Андрощук Л.П.

січень,
вересень

Лист
(інформування
Міністерства
освіти і науки
України)

Бондарчук В.М.
Годунко П.М

щороку до
20.10

Лист
(інформування
Міністерства
освіти і науки
України)

Бондарчук В.М.
Годунко П.М
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

Обласний план заходів з
підготовки та відзначення 100річчя
подій
Української
революції 1917-1921 років від
25.04.2016 № 2656/0/01-48/16

План
заходів
Рівненської
обласної
державної
адміністрації
з
увічнення
пам`яті захисників України на
період до 2020 року від
21.10.2016 № 6508/0/01-10/15

Наказ Управління освіти і науки
Рівненської обласної державної
адміністрації
№
430
від
09.09.2015 «Про затвердження
заходів
щодо
реалізації
Концепції
національнопатріотичного виховання дітей і
молоді»
Доручення заступника голови
Рівненської обласної державної
адміністрації № дор.7-01-61/17
від
20.01.2017
щодо
популяризації
державних
символів України

Наказ Управління освіти і науки
Рівненської обласної державної
адміністрації
№
317
від
20.05.2016 «Про затвердження
заходів з реалізації обласної
комплексної
програми
профілактики правопорушень
та боротьби із злочинністю на
2016 – 2020 роки»
Наказ Міністерства освіти і
науки України № 405
від
08.04.2016 «Про затвердження
плану заходів Міністерства

щороку до
01.12,
01.07

щороку до
01.12,
01.07

щороку до
01.12

щороку до
01.12

Лист
(інформування
Управління
освіти і науки
Рівненської
обласної
державної
адміністрації)
Лист
(інформування
Управління
освіти і науки
Рівненської
обласної
державної
адміністрації)
Лист
(інформування
Управління
освіти і науки
Рівненської
обласної
державної
адміністрації)
Лист
(інформування
Управління
освіти і науки
Рівненської
обласної
державної
адміністрації)

Бондарчук В.М.
Андрощук Л.П.

Бондарчук В.М.
Андрощук Л.П.

Бондарчук В.М.
Андрощук Л.П.

Бондарчук В.М.
Андрощук Л.П.

щороку до
05.12,
10.06

Лист
(інформування
Рівненського
обласного
Бондарчук В.М.
інституту
Андрощук Л.П.
післядипломної
педагогічної
освіти)

щороку до
10.12,
10.06

Лист
(інформування Бондарчук В.М.
Рівненського Андрощук Л.П.
обласного
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освіти і науки України щодо
протидії торгівлі людьми на
період до 2020 року»

30.

31.

32.

33.

34.

Розпорядження
голови
Рівненської обласної державної
адміністрації
№
182
від
11.04.2016 «Про план заходів
щодо реалізації Національного
плану дій з виконання резолюції
Ради Безпеки ООН 1325
«Жінки, мир, безпека» на період
до 2020 року в Рівненській
області»
Розпорядження
голови
Рівненської обласної державної
адміністрації
№
518
від
25.09.2012
«Про виконання
обласної цільової програми
щодо реалізації Конвенції про
права інвалідів на період до
2020 року»
Департамент професійної освіти
Міністерства освіти і науки
України
№
3-1252
від
21.12.2018 «Щодо визначення
переліку
професій
для
розроблення проектів освітніх
стандартів на компетентнісній
основі у 2019 році»
Розпорядження
голови
Рівненської обласної державної
адміністрації від 02.01.2019 № 2
«Про програму економічного та
соціального
розвитку
Рівненської області на 2019 рік»

Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
від 18.10.2017 № 743-р «Про
затвердження плану дій щодо
реалізації
Стратегії
національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на

інституту
післядипломної
педагогічної
освіти)

щороку до
20.12

щороку до
20.12

28.01.2019

01.02.2020

01.12.2019
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Лист
(інформування
Рівненського
обласного
Бондарчук В.М.
інституту
Андрощук Л.П.
післядипломної
педагогічної
освіти)
Лист
(інформування
Рівненського
обласного
інституту
післядипломної
педагогічної
освіти)
Лист
(інформування
Департаменту
професійної
освіти
Міністерства
освіти і науки
України)
Лист
(інформування
Управління
освіти і науки
Рівненської
обласної
державної
адміністрації)
Лист
(інформування
Управління
освіти і науки
Рівненської
обласної
державної

Бондарчук В.М.
Андрощук Л.П.

Пачебула Т.В.
Самоїл Г.І.
Рожкова О.Є.
Годунко П.М.

Бондарчук В.М.

Бондарчук В.М.
Андрощук Л.П.

35.

36.

37.

38.

2017-2020 роки»
Обласний план заходів від
28.12.2017 № 8052/0/01-8/17
щодо реалізації Національної
стратегії сприяння розвитку
громадянського
суспільства
України на 2016-2020 роки

Розпорядження
голови
Рівненської обласної державної
адміністрації
№
283
від
08.05.2018 «Про проведення в
області
щорічної
Всеукраїнської інформаційнопросвітницької
акції
«Відповідальність починається
з мене»
Розпорядження
голови
Рівненської обласної державної
адміністрації від 02.01.2019 № 3
«Про
затвердження
плану
заходів з реалізації Стратегії
інтеграції
внутрішньо
переміщених
осіб
та
впровадження довгострокових
рішень
щодо
внутрішньо
переміщення на період до 2020
року в Рівненській області»
Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
від
04.07.2018
№
469
«Про
затвердження плану заходів з
реалізації Концепції державної
системи
профорієнтації
населення»

10.12.2019

28.12.2019

01.04.2019

05.01.2019
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адміністрації)
Лист
(інформування
Управління
освіти і науки
Рівненської
обласної
державної
адміністрації)

Бондарчук В.М.
Андрощук Л.П.

Лист
(інформування
Управління
освіти і науки
Рівненської
обласної
державної
адміністрації)

Бондарчук В.М.
Андрощук Л.П.

Лист
(інформування
Управління
освіти і науки
Рівненської
обласної
державної
адміністрації)

Бондарчук В.М.
Андрощук Л.П.

Лист
(інформування
Управління
освіти і науки
Рівненської
обласної
державної
адміністрації)

Бондарчук В.М.

39.

40.

41.

Розпорядження
голови
Рівненської обласної державної
адміністрації
№
702
від
12.10.2018 «Про план заходів
на 2018-2020 роки з виконання
в області завдань Державної
стратегії
регіонального
розвитку на період до 2020
року»
Лист
Рівненської
обласної
державної адміністрації від
28.12.2018 № вих. 9312/0/0148/18 «Обласний план заходів
на 2019 рік щодо реалізації
Національної стратегії сприяння
розвитку
громадянського
суспільства в Україні 2016-2020
роки»
Лист Директорату професійної
освіти Міністерства освіти і науки
України № 23.2-7 від 09.01.2019
«Щодо виконання плану заходів з
реалізації Стратегії державної
політики з питань здорового,
активного довголіття населення»

Лист
(інформування
Управління
освіти і науки
Рівненської
обласної
державної
адміністрації)

Бондарчук В.М.
Андрощук Л.П.

10.12.2019

Лист
(інформування
Управління
освіти і науки
Рівненської
обласної
державної
адміністрації)

Бондарчук В.М.
Андрощук Л.П.

10.01.2019

Лист
(інформування
Управління
освіти і науки
Рівненської
обласної
державної
адміністрації)

Бондарчук В.М.
Андрощук Л.П.

05.02 2019
05.08.2019

14.4. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників НМЦ ПТО
Упродовж 2019 року підвищувати кваліфікацію будуть педагогічні працівники
Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Рівненській області:
Андрощук Любов Петрівна при Державному вищому навчальному закладі
«Університет менеджменту освіти» м. Київ.
№
з/п

1.

2.

Захід
Завершальний етап роботи першого
набору
віртуальної
школи
педагогічного коучингу спільно з
Білоцерківським
інститутом
неперервної педагогічної освіти.
Аналіз, підсумки роботи, висновки

Заняття нової групи віртуальної
школи
педагогічного
коучингу
спільно з Білоцерківським інститутом

Категорія
учасників
методисти
НМЦ ПТО
у
Рівненській
області та
педагогічні
працівники
ЗПО
методисти
НМЦ ПТО
у
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Термін
проведення

Відповідальна
особа

січеньлютий

Бондарчук В.М.
Рожкова О.Є.

лютий,
квітень,
жовтень

Бондарчук В.М.
Рожкова О.Є.

неперервної педагогічної освіти

Рівненській
області та
педагогічні
працівники
ЗПО

Х. Фінансово-господарська діяльність, зміцнення матеріально - технічної
бази НМЦ ПТО
№
з/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Захід
Формування штатного розпису установи на 2019
рік та затвердження його у Міністерстві освіти і
науки України
Розроблення і затвердження кошторису видатків
на 2019 рік
Забезпечення фінансування в повному обсязі
видатків на заробітну плату та оплату
енергоносіїв у 2019 році
Підготовка фінансової, бюджетної та іншої річної
звітності
Забезпечення
переходу на дистанційне
обслуговування
в
органах
державного
казначейства
Підготовка угод та платіжних документів для
проведення розрахунків
Забезпечення цільового використання коштів,
передбачених кошторисами витрат НМЦ ПТО у
Рівненській області
Забезпечення обліку та здійснення контролю за
використанням енергоносіїв
Проведення річної інвентаризації товарноматеріальних цінностей

Здійснення своєчасного планування бюджетної
10. потреби, запиту, складання проекту кошторисів
на наступний рік
Для зміцнення матеріально-технічної бази НМЦ
ПТО забезпечити :
- придбання канцелярських товарів;
11.
- придбання будівельних матеріалів;
- придбання господарчих товарів;
- передплата періодичних видань;
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Термін
проведення

Відповідальна
особа

січень

Бондарчук В.М.
Карпук О.А.

січень

Бондарчук В.М.
Карпук О.А.

упродовж
року

Бондарчук В.М.
Карпук О.А.

січень

Бондарчук В.М.
Карпук О.А.

до квітня

Бондарчук В.М.
Карпук О.А.

упродовж
року

Бондарчук В.М.
Кравчук Л.В.

упродовж
року

Бондарчук В.М.
Карпук О.А.

упродовж
року

Бондарчук В.М.
Кравчук Л.В.
Бондарчук В.М.
Карпук О.А.
Кравчук Л.В.

листопад

2 квартал

упродовж
року

Бондарчук В.М.
Карпук О.А.

Бондарчук В.М.
Карпук О.А.
Кравчук Л.В.

- придбання
обладнання
і
предметів
довгострокового
користування
–
персональний комп’ютер
12. Проведення поточного ремонту кабінетів

червень

Виготовлення
проекту
на
13. капітального ремонту покрівлі
центру

червень

проведення
приміщення
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Бондарчук В.М.
Кравчук Л.В.
Бондарчук В.М.
Карпук О.А.
Кравчук Л.В.

Структура НМЦ ПТО у Рівненській області

Структура НМЦ ПТО у Рівненській області
Директор НМЦ ПТО

Бондарчук Валентина Миколаївна
Заступник директора НМЦ ПТО

Кабінет загальноосвітньої
підготовки, психологічного
супроводу та виховної
роботи
Зав. кабінетом

Андрощук Л.П.

методист

Середа Р.В.

Кабінет професійної
підготовки, навчальноплануючої документації і
передового педагогічного
досвіду
Зав. кабінетом

Годунко П.М.

методист

Самоїл Г.І.

методист

Пачебула Т.В.

методист

Рожкова О.Є.

Кабінет інформаційноаналітичної та кадрової
роботи
Зав. кабінетом

Мосійчук Л.М.

методист
методист

Климчук М.М.
Хомярчук А.Р.

Закріплення працівників НМЦ ПТО за закладами професійної
(професійно-технічної) освіти Рівненської області
Хомярчук А.Р.– ВПУ-1 м. Рівне, Квасилівський професійний ліцей.
Андрощук Л.П. – ДПТНЗ «Рівненський центр професійно-технічної
освіти сервісу та дизайну», ДНЗ «Дубенське вище художнє професійнотехнічне училище».
Климчук М.М. – ДПТНЗ «Березнівське вище професійне училище»,
ДПТНЗ «Острозьке вище професійне училище».
Мосійчук Л.М. – ДПТНЗ «Дубенське професійно-технічне училище»,
Городищенський навчальний центр №96, ДПТНЗ «Полицький центр №76»,
ДПТНЗ «Катеринівський навчальний центр №46», ДПТНЗ «Сарненський
професійний аграрний ліцей», ВПУ № 22 м Сарни.
.Пачебула Т.В. – Клеванський професійний ліцей, ВПУ-29 смт
Володимирець.
Годунко П.М. – ДПТНЗ «Дубровицький професійний ліцей», ДНЗ
«Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту»,
Рівненський професійний ліцей, ВПУ-25 смт Демидівка, Рокитнівський
професійний ліцей..
Рожкова О.Є. – ДНЗ «Рівненське вище професійне училище
ресторанного сервісу і торгівлі», ВПУ-24 м.Корець.
Кравчук Р.В. –
,Радивилівський професійний ліцей, ДПТНЗ
«Соснівський професійний ліцей».

