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Про підсумки організаційно-методичної
діяльності закладів професійної
(професійно-технічної) освіти області
у 2019-2020 навчальному році
Інформаційно-методичний лист
Аналіз наданої інформації від закладів професійної (професійно-технічної) освіти
області про методичну діяльність у 2019-2020 навчальному році, стану підготовки
кваліфікованих робітників з окремих предметів і професій, впровадження ІКТ в освітній
процес показав, що методична діяльність у закладах області була зосереджена на:
- супроводі організації освітнього процесу в умовах карантину;
- оновленні змісту професійно-технічної освіти за рахунок впровадження СП(ПТ)О
з конкретних робітничих професій за модульно-компетентнісним підходом;
- вивченні, впровадженні та поширенні перспективного досвіду педагогічних
працівників закладів;
- впровадженні в освітній процес інформаційно-комунікаційних, інноваційних
педагогічних, виробничих технологій та науково-методичних досягнень;
- вивченні методичних проблем з метою створення системи практичної допомоги
педагогічним працівникам;
- упровадженні елементів дуальної форми навчання здобувачів освіти;
- підвищенні кваліфікації різних категорій педагогічних працівників;
- покращенні стану охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників тощо.
Більшість колективів закладів П(ПТ)О творчо працювали над реалізацією
поставлених методичних проблем і тем дослідно-експериментальної діяльності.
У 21 закладі впродовж 2019-2020 н.р. розроблено і затверджено 145 комплектів
робочої навчально-програмної документації для підготовки кваліфікованих робітників за
ДСПТО та СП(ПТ)О для навчання та ліцензування, з них 18 – з упровадженням
елементів дуальної форми навчання.
Упровадження елементів дуальної форми навчання здійснювалося в 10-ти
ЗП(ПТ)О з 17 професій: БПБЛ – 1; ДНЗ «НВВПУ» – 2; ДНЗ «ЦСО м. Житомира» – 4;
ДНЗ «ЖВПТУ» – 2; ЦПТО – 2; ПТУ № 16 – 1; ЦЛППОН м. Житомира – 1; ДНЗ «БВПУ»
– 1; ДНЗ «МПЛ» – 2; ЛПЛ – 1. Всього з елементами дуальної форми навчання
професійна підготовка здійснюється для 799 здобувачів освіти за участі 53 підприємств.
За індивідуальними навчальними планами підготовлено 179 кваліфікованих
робітників з 12 професій у: БПБЛ (столяр будівельний – 2 чол., опоряджувальник
будівельний – 1 чол.), ПТУ №4 (електрогазозварник – 6 чол., кухар – 28 чол.), ДНЗ
«НВВПУ» (верстатник деревообробних верстатів – 25 чол., муляр – 16 чол.), ДНЗ «ЦСО
м. Житомира» (офіціант 3 чол., кухар – 1 чол.); ДНЗ «ЖВПТУ» (електрогазозварник –
16 чол., кухар – 10 чол., продавець продовольчих товарів – 12 чол.), ЦПТО м. Житомира
(машиніст крана автомобільного – 1 чол.), ДНЗ «БВПУ» (кухар – 3 чол., тракторист-

машиніст с/г виробництва – 12 чол., цукерник – 1 чол.), ДНЗ «МПЛ» (швачка 1-2, 3 розр.
– 1 чол., кухар – 3 чол., тракторист-машиніст с/г виробництва – 4 чол.), КПАЛ (кухар –
8 чол., тракторист-машиніст с/г виробництва кат «А1» – 10 чол., електромонтер з
ремонту та обслуговування електроустаткування – 8 чол.).
Творчими групами у складі представників ГВПУНТ, ДНЗ «НВВПУ», ЦПТО
м. Житомира, ТПЛ і ДНЗ «БВПУ», роботодавців за організаційно-методичної підтримки
працівників Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у
Житомирській області підготовлено проекти СП(ПТ)О на основі компетентнісного
підходу з професій: 7139 Опоряджувальник будівельний і 7233 Слюсар з ремонту
дорожньо-будівельних машин та тракторів і доопрацьовано проекти СП(ПТ)О з
професій: 7412 Цукерник, 7129 Апаратник пастеризації та охолодження молока,
8112 Шліфувальник-полірувальник виробів з каменю, 8112 Фрезерувальник каменю,
8112 Розпилювач каменю (оброблення каменю) та направлено їх до директорату
професійної освіти МОН України.
В більшості закладів області здійснювалось впровадження в освітній процес
електронних засобів навчального призначення та електронних програмно-педагогічних
засобів навчання і посібників, всього – 773. Найефективніше – в ДНЗ «БВПУ» (233),
ЖППЛ (92), ГВПУНТ (62), ДНЗ «НВВПУ» (57), ПТУ № 4 (48), БПБЛ (39), ДНЗ «ЦСО
м. Житомира» (38), ЦПТО м. Житомира і КПАЛ (по 27), ДНЗ «МПЛ» (26). Потребує
поліпшення робота із зазначеного напряму у ДНЗ «ОПЛ», ПТУ № 16, «ЦЛППОН
м. Житомира», ТПЛ, АПЛ, ЛПЛ.
При Навчально-методичному кабінеті ПТО у Житомирській області успішно
закінчили навчання та отримали сертифікати дистанційного курсу на навчальній
платформі MOODLE 29 педагогічних працівників ЗП(ПТ)О: по 9 осіб з ЖППЛ і ДНЗ
«ЦСО м. Житомира», 3 особи – ДНЗ «МПЛ»; по 2 особи – ГВПУНТ, ДНЗ «БВПУ»,
ДПТНЗ «РПЛ» і по 1 особі – ЦПТО м. Житомира, ЛПЛ.
Для покращення стану охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах
професійної (професійно-технічної) освіти методистом НМК ПТО у Житомирській
області Недашківською Л.П. на платформі MOODLE розроблено дистанційний курс
«Охорона праці, промислова та пожежна безпека, виробнича санітарія» для підготовки
кваліфікованих робітників за професією «Електрогазозварник». Курс містить
теоретичний матеріал у вигляді таблиць і схем, посилання на нормативно-правові акти з
питань охорони праці, тестові завдання, практичні роботи. В розробці практичних робіт
взяли участь викладачі Креничко П.П. (ЛПЛ), Заруцька Т.А. (ГВПУНТ).
Створено робочу групу з розроблення проєктів програм тренінгів для проведення
профорієнтаційної роботи у закладах загальної середньої освіти серед учнів 8-11 класів.
У грудні 2019 року педагогами ЗП(ПТ)О проведені тренінгові заняття з питань
популяризації робітничих професій з учнями 8-11 класів закладів загальної середньої
освіти. За цей період проведено 47 тренінгових занять, охоплено більше 900 учнів.
Активно проводилися такі заняття у закладах: ГВПУНТ, ЖППЛ, ДНЗ «ЦСО
м. Житомира», «ОПЛ», «БВПУ», «МПЛ», ЦПТО м. Житомира, АПЛ, ДПТНЗ «РПЛ»,
ОПЛ, ППЛ, КПАЛ. Інформація про проведену профорієнтаційну роботу оперативно
висвітлювалась на офіційних вебсайтах закладів та на сторінках навчальних закладів в
соціальній мережі Facebook.
Профорієнтаційні тренінгові заняття, проведені закладами БПБЛ, ПТУ №4, ДНЗ
«НВВПУ», «ЖВПТУ», «ЦЛППОН м. Житомира» БПЛ, ЛПЛ, висвітлені в ЗМІ не
своєчасно. Не була відображена робота по проведенню профорієнтаційних тренінгів
закладами: ПТУ № 16, ТПЛ.
Педагогічні колективи ЗП(ПТ)О області впродовж навчального року активно
працювали над впровадженням в освітній процес інноваційних педагогічних та
виробничих технологій. Вагомих результатів у цьому досягли працівники БПБЛ, ПТУ
№4, ЖППЛ, ДНЗ «НВВПУ», «ЦСО м. Житомира», «ЖВПТУ», «ЦЛППОН
м. Житомира», «БВПУ», «МПЛ», ЦПТО м. Житомира, ДПТНЗ «РПЛ», ОПЛ та інші, які
на високому рівні під час проведення обласних методичних заходів проводили уроки та
позаурочні методичні заходи з використанням інноваційних технологій. Потребує

удосконалення зазначений напрям роботи в ДНЗ «ОПЛ», ПТУ №16, ТПЛ, АПЛ, ППЛ
(Додаток А).
Впродовж навчального року в більшості ЗП(ПТ)О області здійснювалась
дослідно-експериментальна робота відповідно до обраної тематики. Наприклад, у ЦПТО
м. Житомира проводився педагогічний експеримент з проблеми «Психолого-педагогічні
передумови впровадження інновацій в освіті». 30 педагогічних працівників на чолі з
керівником Бойко І.І., доцентом кафедри педагогіки та психології Житомирського
ОІППО, кандидатом психологічних наук, продовжували працювати за темою:
«Психолого-педагогічний супровід професіогенезу педагогічних працівників».
В ДНЗ «ЦСО м. Житомира» у 2 напрямках роботи «Через проєктну діяльність –
до компетентності» та «Інформаційно-комунікаційні технології у професійно-технічній
освіті» був задіяний весь педагогічний колектив закладу. У ДПТНЗ «РПЛ» з
22 напрямків дослідно-експериментальної роботи працювало 84 особи, КПАЛ – з 10 тем
до 150 чол., в ПТУ № 4 – з 14 тем 39 чол., у ТПЛ і ЛПЛ – з єдиної теми працювало
відповідно 55 і 40 осіб, в ППЛ – з 2-х тем 29 чол., БПБЛ і ЖППЛ – з 3 тем відповідно 23 і
24 особи тощо. В результаті роботи підготовлені цікаві друковані матеріали і презентації
з обраних тем, створені ЕЗНП, реалізовано творчі проєкти, оновлено КМЗ предметів і
професій та інш.
Функціонує виставка інноваційної діяльності при Навчально-методичному
кабінеті професійно-технічної освіти у Житомирській області, яка була поповнена
кращими експозиціями переможців обласних конкурсів з ПТУ №№ 4, 16, ДНЗ «ОПЛ»,
«ЦСО м. Житомира», «ЖВПТУ», «БВПУ», ДПТНЗ «РПЛ», ЛПЛ та інш.
Впродовж навчального року 167 педагогічних працівників (або 17%) з усіх
закладів П(ПТ)О області створювали і здійснювали впровадження в освітній процес
дистанційних навчальних курсів. Елементи дистанційного навчання використовували
619 осіб (63,5%). 97 педагогічних працівників (або 10%) пройшли навчання по
створенню дистанційних навчальних курсів.
Під час дистанційного навчання використовувались від 2-3 Інтернет-ресурси
(ППЛ, ПТУ № 16, ДНЗ «ЦЛППОН м. Житомира», «МПЛ») до 10-15 (ЖППЛ, ДНЗ
«НВВПУ», «ЦСО м. Житомира», «ЖВПТУ», ЦПТО м. Житомира, ДПТНЗ «РПЛ») та 70
(ОПЛ). Всього за відсутності підключень до Інтернету у здобувачів освіти дистанційним
навчанням не було охоплено 222 особи у 5 закладах (БПЛ – 50 осіб, ДНЗ «ЖВПТУ» – 75,
ЦПТО м. Житомира – 48, ТПЛ – 14, ЛПЛ – 35) (Додаток Б).
В ЗП(ПТ)О реалізовано 248 освітні проєкти: найбільше – в ДНЗ «ЦЛППОН
м. Житомира» (34), ПТУ № 4 (27), ДПТНЗ «РПЛ» (23), від 10 до 20 проєктів – в
ГВПУНТ, БПБЛ, ПТУ № 4, ЖППЛ, БПЛ, ТПЛ, ДНЗ «БВПУ», «МПЛ», КПАЛ. Проте, в
ДНЗ «ОПЛ», ПТУ № 16, АПЛ робота над реалізацію проєктів не здійснювалася.
В більшості закладів області активізувалась робота щодо застосування
різноманітних нетрадиційних форм проведення методичних заходів (всього проведено за
навчальний рік 600), особливо в ГВПУНТ, ПТУ № 4, ЖППЛ, ДНЗ «ЦСО м. Житомира»,
«ЖВПТУ», «ЦЛППОН м. Житомира», «БВПУ», «МПЛ», ЦПТО м. Житомира, ОПЛ.
Наприклад, у ГВПУНТ проведено: педраду-конференцію «Інноваційна
професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення» (14.11.2019), педагогічні
читання «Модель професійно-педагогічної компетентності педагога ХХІ століття»
(03.01.2020).
У ПТУ № 4 працювала творча майстерня «Апаратно-програмна платформа
Arduino: перспективи використання» (березень 2020).
У ЖППЛ у формі круглого столу проведено засідання методичної комісії
викладачів суспільно-гуманітарного напряму «Дистанційне навчання. Методика
проведення» (січень 2020)» та вебінари: «Форми та методи контролю знань учнів під час
дистанційного навчання» (травень 2020, голова методичної комісії Гаєвська Ж.С.) і
«Аналіз результатів дистанційного навчання з предметів суспільно-гуманітарного
напряму» (травень 2020, голова методичної комісії Крикуненко Т.В.).
В ДНЗ «ЦСО м. Житомира»: в рамках педагогічних читань: «Педагогічні
орієнтири» (січень 2020) впродовж тижня організовано і проведено: майстер-класи

(Чернова З.Ф., Богонос Т.М., Булах О.І., Кушнірук І.П. та інш.), міні-тренінг
(Лисогор Т.В.), віртуальні екскурсії на підприємство (Савчук О.П., Свінціцька О.З.),
творча майстерня «Робота з обдарованою молоддю через написання науководослідницьких робіт» (Черниш О.Ф.), творча лабораторія «Використання інтерактивних
додатків сервісу Lernining apps в освітньому процесі» (Степанова Т.В.) тощо.
В ДНЗ «ЖВПТУ» проведено: методичну панораму: «Сучасний комплекс
дидактичного забезпечення з предмета як умова успішного формування необхідних
компетентностей здобувачів ЗП(ПТ)О» (листопад 2019); майстер-класи: від викладачів
інформатики (Сербин Б.В., Теслюк Н.І., Мосійчук А.П.) з використання ІКТ в навчальновиховному процесі на тему «Використання хмарних сервісів в освітньому процесі»
(січень 2020); «Суші – це модно та корисно!» (викладач Заворотнюк Т.М.); «Декантація
вина» (майстер виробничого навчання Шевчук Г.В.) тощо.
В ЦПТО м. Житомира проведено педради-презентації «Професійнопрактична підготовка кваліфікованих робітників в умовах виробництва. Елементи
дуальної форми навчання» (листопад 2019) і «Ефективна діяльність НПЦ на базі
Центру професійно-технічної освіти – запорука оновлення змісту підготовки
кваліфікованих робітників» (листопад 2019); педрада-практикум «Формування
конкурентоспроможності випускника закладу професійної (професійно-технічної)
освіти в процесі набуття базових, ключових та професійних компетентностей»
(лютий 2020); педрада-творчий звіт «Запобігання та протидія насильству в
освітньому та родинному середовищі» (березень 2020).
У ДНЗ «ЦЛППОН м. Житомира» підготовлено і проведено 24 майстер-класи:
«Інновації в сучасному манікюрі» (Л.Л. Ярова), «Дизайн та оздоблення сучасного
одягу» (Котенко Н.П.), «Сучасні технології плетіння волосся» (Кузьміна В.В.),
«Моделювання зачісок для різних типів обличчя» (Блохіна О.І.) та інші.
В ОПЛ – лабораторія досвіду на тему: «ІКТ-супровід уроків природничоматематичного циклу та інформаційних технологій» (педагогічні працівники методичної
комісії викладачів природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій,
03.01.20); творчий майданчик на тему: «Оновлення змісту професійної підготовки за
рахунок упровадження новітніх технологій в освітній процес» (педагогічні працівники
предметів та професій енергетичного та соціально-економічного напряму, 22.10.2019).
В ДНЗ «МПЛ» проведено: педагогічні читання: «Проблеми вдосконалення та
шляхи підвищення ефективності уроку в контексті інноваційних технологій», круглий
стіл «Зміни в Правилах дорожнього руху та нововведення у підготовці водіїв» (викладач
Машина С.М., грудень 2019); ліцейський конкурс з українознавства «Патріот-2020»
(викладачі Ювченко С.А., Козаченко Н.І. та 10 переможців-здобувачів освіти). Навчання
щодо організації дистанційного курсу на платформі MOODLE у листопаді 2019 року
пройшли викладачі Канюка Л.Ф., Кулініч Л.М., Канюка А.М.
Потребує активізації організація роботи щодо використання нетрадиційних форм і
методів проведення методичних заходів у ДНЗ «НВВПУ», ПТУ № 16, ТПЛ, ЛПЛ.
З метою вивчення, узагальнення та впровадження перспективного педагогічного
та виробничого досвіду методичними комісіями закладів проведено: 455 відкритих
уроків, 76 проблемних семінарів, 101 семінар-практикум, в т.ч. на засіданнях обласних
методичних секцій – відповідно 27, 23 і 44, та 443 позаурочні методичні заходи.
Творчими звітами було охоплено 226 педагогічних працівників і 129 методичних
комісій, в т.ч. на засіданнях обласних методичних секцій – відповідно 125 і 29.
Протягом навчального року на обласному рівні було проведено обласні етапи
Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності
«WorldSkills Ukraine»
(регіональний відбір) за 9-ма професійними компетенціями. Всього у Конкурсі брали
участь 49 здобувачів професійної освіти та випускників з 19 закладів П(ПТ)О області,
окрім представників ДНЗ «НВВПУ» та ТПЛ.

Учасники регіонального відбору показали високий рівень вмінь та навичок і
27 осіб стали переможцями і призерами за професійними компетенціями:
токарні роботи: перше місце – Бондарчук Максим, (ПТУ №4); друге місце –
Кравченко Богдан (ПТУ №16); третє місце – Помазанов Олег (ПТУ №4);
електромонтажні роботи: перше місце – Ковтонюк Дмитро (ЖППЛ); друге місце
– Буткін Дмитро (ПТУ №4); третє місце – Левченко Іван (ПТУ №16);
зварювальні роботи: перше місце – Ткачук Сергій (ГВПУНТ); друге місце –
Ленч Віталій (ПТУ №16); третє місце – Добровольський Михайло (ЖППЛ);
слюсарні роботи: перше місце – Каченюк Петро (ПТУ №4); друге місце –
Нишпал Дмитро (ЦПТО м. Житомира); третє місце – Крижанівський Назар (ГВПУНТ);
експлуатація дорожньо-будівельної техніки: перше місце – Гудим Віктор
(ЦПТО м. Житомира); друге місце – Харченко Олександр (ЦПТО м. Житомира); третє
місце – Ясік Ярослав (ГВПУНТ);
кондитерське мистецтво: перше місце – Кравченко Іванна (ДНЗ «ЦСО
м. Житомира») і Малиновська Ольга (кухар ресторану «А la minute»); друге місце –
Богун Анастасія (випускниця ДНЗ «БВПУ»); третє місце – Волковський Олександр
(випускник КСРУ «Житомирське вище професійне училище-інтернат»);
кулінарне мистецтво: перше місце – Оліневич Оксана (ДНЗ «ЖВПТУ»); друге
місце – Добровінський Сергій (ДНЗ «ЦСО м. Житомира»); третє місце – Осіпчук
Святослав (випускник ДНЗ «БВПУ»);
перукарське мистецтво: перше місце – Макаренко Валентин (ДНЗ «ЦСО
м. Житомира»); друге місце – Поліщук Наталія (випускниця ДНЗ «ЦЛППОН
м. Житомира»);
технології моди: перше місце – Шпагіна Богдана (ДНЗ «ЦСО м. Житомира»);
друге місце – Величанська Ольга (ДНЗ «МПЛ»); третє місце – Супрунчук Анна
(ПТУ №12 (нині – ПТУ №4) м. Бердичева).
Обласні конкурси:
- на кращу освітню програму підготовки кваліфікованих робітників
відповідно до СП(ПТ)О, заснованих на компетенціях, з конкретних робітничих
професій. Переможці і призери:
перше місце – освітня програма з професії 5129 Майстер ресторанного
обслуговування – колектив ДНЗ «ЦСО м. Житомира» (директор Мосейчук С.О.,
розробники: викладач Янчук Н.М., старший майстер Гринюк Г.О., директор кафе
«Радуга» Метельська Л.І.);
друге місце:
освітня програма з професії 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського
виробництва
(категорії
«А1»,
«А2»,
«В1»),
7233 Слюсар
з
ремонту
сільськогосподарських машин та устаткування» – колектив ЛПЛ (директор Гнатишин
В.В., розробники: викладач Мясніков І.В., майстер виробничого навчання Дуднік Я.В.,
інженер ПрАТ «Любарський райагроспецмонтаж» Семенко Д.О.);
освітня програма з професії 7212 Електрогазозварник – колектив ПТУ №4
м. Бердичева (т.в.о директора Климов В.Е., розробники: викладач Зволінський О.В.,
майстер виробничого навчання Осінний П.А., старший майстер Зубрицький В.О.,
головний зварник ПАТ БМЗ «Прогрес» Деньщиков А.А.);
трете місце:
освітня програма з професії 7122 Муляр – колектив ДНЗ «ОПЛ» (директор
Данюк Ю.М., розробники: викладач Кобилинська Г.І., майстер виробничого навчання
Лозько Г.В., методист Решетник Л.Г., майстер відділу будівництва ПП «Будпослуги №1»
Лозко В.І.);
освітня програма з професії 7212 Електрогазозварник – колектив ПТУ №16
м. Коростеня (в.о. директора Жмаченко О.Г., розробники: викладач Закусило О.Д.,
майстер виробничого навчання Петренко М.І., головний зварник ПрАТ «Коростенський
завод хімічного машинобудування» Фурниченко П.В.);
освітня програма з професії 7412 Кондитер – колектив ДНЗ «БВПУ» (директор
Поліщук Т.П., розробники: викладач Вільчинська О.В., майстер виробничого навчання

Клименюк Р.Б., методист Осипчук О.В., заступник директора Зданевич Л.М., директор
ресторану «Княжий Град» Каркаус О.Л.);
- на кращу вебсторінку Центру професійної кар’єри закладу П(ПТ)О.
Переможці і призери:
перше місце – колектив ДНЗ «ЦСО м. Житомира» (директор Мосейчук С.О.,
відповідальна особа – Вдовенко Д.О.);
друге місце – колективи: ЖППЛ (директор Чиж О.М., відповідальна особа –
Войтович І.П.); ДНЗ «ЖВПТУ» (директор Градовський П.М., відповідальна особа –
Пліс С. В.);
третє місце – колективи: ГВПУНТ (директор Максимчук В.В., відповідальна
особа – Данчук В.В.); ДНЗ «БВПУ» (директор Поліщук Т.П., відповідальна особа –
Артеменко С.М.); ДНЗ «МПЛ» (директор Ілючок М.І., відповідальна особа –
Костюченко Л.М.);
- на кращу віртуальну екскурсію по закладу П(ПТ)О. Переможці і призери:
перше місце – колектив ЖППЛ (директор Чиж О.М., відповідальна особа –
Войтович І.П.);
друге місце – колективи закладів: ПТУ №4 м. Бердичева (директор Климов В.Е.,
відповідальна особа – Родюк А.М.); ДНЗ «МПЛ» (директор Ілючок М.І., відповідальна
особа – Петренко О.М.);
третє місце – колективи закладів: ДНЗ «ЦСО м. Житомира» (директор
Мосейчук С.О., відповідальна особа – Коломієць С.В.); ДНЗ «ЦЛППОН м. Житомира»
(директор Старинець О.І., відповідальна особа – Гурінович О.М.); ЛПЛ (директор
Гнатишин В.В., відповідальна особа – Локайчук Л.П.);
- на кращу методичну розробку уроку в стилі коучингу.
Переможці і призери, викладачі:
в номінації «Краща методична розробка уроку з предмета природничоматематичного циклу»: перше місце – Синежук А.В. (ДНЗ «МПЛ»); друге місце –
Войтович І.П. (ЖППЛ); Балан О.М. (ЦПТО м. Житомира); третє місце – Панькевич І.С.
(ДПТНЗ «РПЛ»); Теслюк Н.І. (ДНЗ «ЖВПТУ»); Мухіна А.В. (ДНЗ «БВПУ»);
в номінації «Краща методична розробка уроку з предмета суспільного циклу»:
перше місце – Гнетецька М.В. (КПАЛ); друге місце – Музика С.Ю. (ДНЗ «НВВПУ»);
Ружанцева Г.С. (ДНЗ «БВПУ»); третє місце – Черниш О.Ф. (ДНЗ «ЦСО м. Житомира»);
Канюка А.М. (ДНЗ «МПЛ»); Павлова Л.А. (БПБЛ);
в номінації «Краща методична розробка уроку з предмета гуманітарного циклу»:
перше місце – Волошин В.М. (БПЛ); друге місце – Петрусь І.В. (ДНЗ «ЦСО
м. Житомира»); Маліцька Н.М. (ДПТНЗ «РПЛ»); третє місце – Гарманчук І.В.
(ГВПУНТ); Рижук Л.М. (ППЛ); Козаченко Н.І. (ДНЗ «МПЛ»);
в номінації «Краща методична розробка уроку з предметів: «Фізична культура» та
«Захист Вітчизни»»: третє місце – Дубовенко І.В. (ДНЗ «ЖВПТУ», предмет «Фізична
культура»); Доронін О.В. (ДПТНЗ «РПЛ», предмет «Фізична культура»); Самарцев А.С.
(ЖППЛ, предмет «Захист Вітчизни»).
Наймасовішим конкурсом залишається І етап XX Міжнародного конкурсу з
української мови ім. П. Яцика, яким було охоплено 432 учні в 20 ЗП(ПТ)О.
В обласному етапі конкурсу брали участь переможці І етапу, 22 кращі знавці
української мови закладів професійної (професійно-технічної) освіти області. Перемогу
здобули: І місце – Іщук Дмитро (БПБЛ); ІІ місце – Максимович Олександр (ЖППЛ);
Мазарчук Валерія (ДНЗ «ЦЛППОН м. Житомира); ІІІ місце – Павленко Лілія (ДНЗ
«ЦСО м. Житомира»), Якобчук Ангеліна (ДНЗ «ОПЛ) і Давиденко Анастасія (ОПЛ).
В обласному етапі ХІХ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості,
присвяченому Шевченківським дням, у номінаціях «Література» та «Історія України і
державотворення» брали участь творчі роботи учнів відповідно з 18 та 19 закладів
області.
Не брали участі у конкурсі здобувачі освіти ДНЗ «ЦЛППОН», ППЛ, КПАЛ (номінація
«Література), та здобувачі освіти ЦПТО м. Житомира і ДНЗ «ЦЛППОН» (номінація
«Історія України і державотворення»).

За результатами ІІ етапу конкурсу визнані кращими і направлені для участі в
ІІІ етапі творчі роботи учнів: у номінації «Література» – Кулешова Натанієля (ДНЗ
«БВПУ»), Яцуха Василя (ОПЛ), Швець Анастасії (ДНЗ «НВВПУ»), Ільчук Людмили
(ДНЗ «МПЛ») і Ільченко Оксани (АПЛ).
У номінації «Історія України і державотворення» кращими визнані роботи учнів:
Вадзинської Божени (ГВПУНТ), Павленко Лілії (ДНЗ «ЦСО м. Житомира»), Баранова
Андрія (ДНЗ «БВПУ»), Майгур Андрія (ЛПЛ) і Паламарчук Світлани (КПАЛ).
В обласному етапі X Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка перемогу здобули учні: Антонюк Вікторія
(ДНЗ «ЦСО м. Житомира») – диплом І ступеня; Титаренко Марія (ДПТНЗ «РПЛ») і
Беленюк Анастасія (ДНЗ «ЖВПТУ») – дипломи ІІ ступеня; Артемчук Артем (ЖППЛ),
Осіпчук Марта (КСРУ «ЖВПУ-інтернат») і Кіришевський Лев (БПБЛ) – дипломи
ІІІ ступеня.
У I етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнівчленів Житомирського територіального відділення МАН України в 2019-2020 н.р. брали
участь роботи 10 учнів з 8 закладів: ГВПУНТ, ЖППЛ, ДНЗ «ЦСО м. Житомира»,
«ЖВПТУ», «БВПУ» (2 роботи), «МПЛ» (2 роботи), ОПЛ, ЛПЛ. У II етапі – науководослідницькі роботи 8 учнів-членів філії наукового товариства учнів професійнотехнічних навчальних закладів «Професіонали» при Навчально-методичному кабінеті
професійно-технічної освіти у Житомирській області, з яких: І місце посіла Куровська
Анастасія (ДНЗ «ЦСО м. Житомира»), ІІІ місце –Дорошук Андрій (ДНЗ «БВПУ») і
Ясінська Марія (ДНЗ «МПЛ»).
Впродовж навчального року проведено у дистанційному форматі обласну
олімпіаду з предмета: «Основи галузевої економіки і підприємництва» на кращий бізнесплан підприємницької діяльності. Переможець – Куровська Анастасія, учениця ДНЗ
«ЦСО м. Житомира»; призери: друге місце – Губатова Сабіна, учениця ГВПУНТ, і
Кульбовська Ольга, учениця ЛПЛ; трете місце – Черніцький Назарій, учень ДНЗ
«БВПУ»; Титаренко Марія, учениця ДПТНЗ «РПЛ», і Мартиненко Євгенія, учениця ДНЗ
«МПЛ» (Додаток В).
Учні та педагогічні працівники 8-ми ЗП(ПТ)О брали участь в інших
конкурсах і олімпіадах та вибороли призові місця:
в обласному конкурсі з розробки концепцій Центрів дуальної освіти на базі
закладів вищої та професійно-технічної освіти перемогу здобув ДНЗ «МПЛ»;
у Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер»
сертифікати про високий результат одержали: Абрамов Євгеній, Кулик Артур, Кулішов
Ілля. Підготувала учнів викладач Трембовецька С.О. (ПТУ №4);
І місце у Всеукраїнській олімпіаді «Всеосвіта. Осінь 2019» (українська мова)
здобули Симанишин Ярослав і Михалюк Максим; ІІІ місце – Ландяков Віталій і
Муравицький Данило (ЖППЛ);
І місце у Всеукраїнському конкурсі «Податківець III тисячоліття» в номінації
«Віршовані твори та твори у прозі про податки» (на базі Поліського національного
університету) виборов Домчук Л.В., учень гр. №1 ДНЗ «НВВПУ»;
у Всеукраїнському конкурсі перукарського мистецтва «Снігова королева»
(05.12.2019): І місце посіла Назола Ольга (ДНЗ «НВВПУ»); ІІ місце – Дубчак В., ІІІ місце
– Мельник К. (ДНЗ «ЦСО м. Житомира»);
на Чемпіонаті України з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу
(10.11.2019, м. Київ) учень ДНЗ «ЦСО м. Житомира» Макаренко В. виборов І місце, а
Вдовиченко А., Грицанчук К. – ІІ місце;
у Всеукраїнській олімпіаді «Всеосвіта. Зима 2019» брали участь 17 учнів ДНЗ
«МПЛ», з яких зайняли: І місце – Фортушенко Валерія – з алгебри; ІІ місце –
Фортушенко Валерія – з геометрії; Тишкевич Тамара – із зарубіжної літератури; ІІІ місце
– Галюк Людмила – з біології, Ясінська Марія – з англійської мови.
Кулешов Натанієль (ДНЗ «БВПУ») у Всеукраїнському конкурсі з англійської
мови «Гринвіч-Pro – 2019» отримав «Срібний сертифікат»;

у Всеукраїнській олімпіаді «Всеосвіта. Зима 2019 – 2020» (фізика) учні ППЛ:
Супрунчук Володимир посів І місце, ІІ місце – Халімовський Микола.
На заключних етапах Всеукраїнських конкурсів:
- Кулешов Натанієль, учень ДНЗ «БВПУ», нагороджений дипломом переможця
ХІХ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченому Шевченківським
дням, у номінації «Література»;
- Паламарчук Світлана, учениця КПАЛ, нагороджена дипломом переможця
ХІХ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченому Шевченківським
дням, у номінації «Історія України і державотворення»;
- Антонюк Вікторія, учениця ДНЗ «ЦСО м. Житомира», нагороджена дипломом
ІІ ступеня Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської
молоді імені Тараса Шевченка;
- Титаренко Марія, учениця ДПТНЗ «РПЛ», нагороджена дипломом ІІ ступеня
Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені
Тараса Шевченка.
18-19 жовтня 2019 року на базі Центру оптової торгівлі «Метро» за ініціативи ГО
«Житомирська обласна Асоціація Кулінарів України» проведено Всеукраїнський
чемпіонат з кулінарного мистецтва і сервісу «Battle Chefs» (далі – Чемпіонат) серед
студентської і учнівської молоді ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та закладів професійної
(професійно-технічної) освіти. У Чемпіонаті брали участь 17 здобувачів освіти з
7 закладів П(ПТ)О області, одинадцять з них стали переможцями і призерами, вибороли
3 золоті, 3 срібні та 5 бронзових медалей, з яких:
золоті медалі: учениці Ковтонюк Олена (ГВПУНТ), Макарчук Наталія (ДНЗ
«ЖВПТУ»), Дітківська Анастасія (ДНЗ «ЦСО м. Житомира»);
срібні медалі: учні Можаровська Наталія і Ганчук Богдан (ДНЗ «ЦСО
м. Житомира»), Кавецька Марія (ДПТНЗ «РПЛ»);
бронзові медалі: учні Оліневич Оксана і Яремчук Дмитро (ДНЗ «ЖВПТУ»),
Гаращук Дарина (ДНЗ «МПЛ»), Бордюг Людмила (ГВПУНТ), Гончар Анастасія (ДНЗ
«ЦСО м. Житомира») (Додаток В).
Найбільшу кількість призових місць та відзначень в конкурсах і олімпіаді з
предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» на обласному та
всеукраїнському рівнях вибороли представники закладів: ДНЗ «ЦСО м. Житомира» (19);
ДНЗ «БВПУ» (11); ГВПУНТ, ДНЗ «ЖВПТУ» і «МПЛ» (по 10); ПТУ № 4 і ДПТНЗ
«РПЛ» (по 9); ЖППЛ (8); ЦПТО м. Житомира, ОПЛ і ЛПЛ (по 6), БПБЛ, ДНЗ
«НВВПУ», ПТУ № 16 і КПАЛ (по 4), що вказує на високий рівень підготовки здобувачів
освіти з вказаних професій і предмета та педагогічних працівників. Три нагороди
вибороли представники ДНЗ «ЦЛППОН м. Житомира», по дві – ДНЗ «ОПЛ», БПЛ і
КСРУ «ЖВПУ-і», по однієї – АПЛ і ППЛ. Не мають призових місць або відзначень
представники ТПЛ.
Кількість учасників та призових місць, що вибороли учні та педагогічні
працівники на заключних етапах всеукраїнських конкурсів, порівняно з минулим
навчальним роком майже однакова (15 призових місць / 6 – дипломи учасників).
В усіх запропонованих обласних та всеукраїнських конкурсах (та номінаціях) і
олімпіаді (100%) брали участь представники 3-х закладів із 22: ЖППЛ, ДНЗ «МПЛ» і
КСРУ «ЖВПУ-і». Відсоток участі 90% і більше – представників ПТУ № 4, ДНЗ «ЦСО
м. Житомира», «ЖВПТУ», «БВПУ», ДПТНЗ «РПЛ», ОПЛ, ЛПЛ.
В цілому, активність закладів щодо участі в конкурсах (та номінаціях) і олімпіаді
зменшилася і складає 81% проти 87% у 2017-2018 н. р. та 97% у 2018-2019 н. р.
Найнижчі показники участі в конкурсах та олімпіаді – у представників ТПЛ (27%), ДНЗ
«ЦЛППОН м. Житомира» (47%), БПБЛ (62%), ДНЗ «НВВПУ» (67%) та ППЛ (69%)
(Додаток В).
Показники та аналіз змісту вивчення стану освітнього процесу свідчить про те, що
в переважній більшості ЗП(ПТ)О такий аналіз проводився в ході комплексних перевірок
стану професій і предметів відповідно до графіку контролю за освітнім процесом, а
також в ході атестації окремих професій в ДНЗ «ЖВПТУ».

Робота з вивчення, узагальнення та поширення перспективного досвіду роботи
педагогічних працівників ЗП(ПТ)О проводилась багатопланово. З цією метою в закладах
було організовано більше 40 виставок. Під час проведення обласних методичних заходів
також обов’язково презентувалися тематичні виставки кращих методичних матеріалів.
Педагогічні працівники (140 осіб, або 14,4%) з 17 закладів відвідували виставки
перспективного педагогічного та виробничого досвіду на обласному та всеукраїнському
рівнях. Найбільша масовість відвідування виставок педагогічними працівниками на
міжнародному та всеукраїнському рівні – ТПЛ (90,1%), КПАЛ (78,4%), ДНЗ «МПЛ»
(34,1%), АПЛ (21,5%), ПТУ № 4 (17,5%), ДНЗ «ЦСО м. Житомира» (15,4%), ГВПУНТ і
ОПЛ (по 14,8%), ДПТНЗ «РПЛ» (14,7%). Колектив ДНЗ «ЦЛППОН м. Житомира» за
презентацію освітніх інновацій і активну участь у розбудові національної освіти отримав
диплом лауреата міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» (22-24 жовтня
2019 р., 15 експонатів), і золоту медаль міжнародної виставки «Інноватика в сучасній
освіті» у березні 2020 р. (20 експонатів). Проте не відвідували виставок в цьому
навчальному році педагогічні працівники ЖППЛ, ДНЗ «ОПЛ», ПТУ № 16 і ППЛ
(Додаток Д).
В ЗП(ПТ)О області вивчено і узагальнено досвіди роботи 203 педагогічних
працівників, з них на обласний рівень запропоновано 99. В закладах впродовж року
функціонувало 29 шкіл перспективного педагогічного досвіду з професій і 23 – з
предметів, якими було охоплено більше 500 чол.
Навчання у школі Педагога-початківця пройшли 20 працівників з числа
викладачів, майстрів виробничого навчання, практичних психологів і соціальних
педагогів. Проведено ряд засідань на базі Навчально-методичного кабінету ПТО у
Житомирській області, ДНЗ «ЦСО м. Житомира», де з молодими педагогами та
працівниками психологічної служби поділились своїм досвідом роботи кращі керівні та
педагогічні працівники закладів освіти області.
Впродовж 2019-2020 н.р. було проведено 41 засідання обласних методичних
секцій, на яких обговорювались актуальні питання організації освітнього процесу та
методичної діяльності закладів, оновлення змісту професійної підготовки робітників,
презентувалась система роботи керівників структурних підрозділів та фахових
методичних комісій, робота з впровадження дистанційного навчання та елементів
дуальної форми навчання здобувачів освіти.
Педагогічні працівники закладів брали участь в методичних і профорієнтаційних
заходах, що проводилися на обласному рівні, та у всеукраїнських науково-методичних
заходах: вебінарах, конференціях, майстер-класах з отриманням відповідних
сертифікатів (272 чол., або в середньому по закладах 27,9%). Найбільшою була масовість
участі педагогічних працівників у всеукраїнських науково-методичних заходах – в
ЦПТО м. Житомира (87,7%); КПАЛ (70%), ГВПУНТ (60,3%), БПБЛ (54,3%), від 25 до
45% – ПТУ № 4, ЖППЛ, ДНЗ «НВВПУ», «ЦСО м. Житомира», АПЛ, ДПТНЗ РПЛ».
Не брали участь у всеукраїнських науково-методичних заходах в цьому
навчальному році представники ДНЗ «ОПЛ», ПТУ № 16, ТПЛ, ЛПЛ і ППЛ (Додаток Д).
Поліпшилась інформаційно-видавнича діяльність педагогічних працівників
ЗП(ПТ)О. У закладах підготовлена значна кількість методичних матеріалів: опорних
конспектів (70), робочих зошитів (76), методичних рекомендацій (139), листів, бюлетенів
(87), методичних розробок з окремих тем програм (519), електронних засобів
навчального призначення (423) тощо. Налагоджено і системно здійснюється відповідна
робота в ГВПУНТ, ПТУ № 4, ДНЗ «ЦСО м. Житомира», «ЖВПТУ», «БВПУ», «МПЛ»,
ЦПТО м. Житомира, ДПТНЗ «РПЛ», ОПЛ.
Рішенням засідання Навчально-методичної ради при НМК ПТО у Житомирській
області від 16.01.2020 (пр. № 1) схвалено та рекомендовано для використання в
освітньому процесі методичних напрацювань:
- збірник «Документація в роботі методиста від А до Я», укладач Теслюк Наталія
Іванівна, методист ДНЗ «ЖВПТУ»;
- робочий зошит з предмета «Інформаційні технології» для здобувачів освіти
ЗП(ПТ)О, укладач Федорко Наталія Миколаївна, викладач ЦПТО м. Житомира;

- практичний посібник «Синтаксис і пунктуація», укладач Петрусь Ірина
Вікторівна, викладач ДНЗ «ЦСО м. Житомира»;
- перспективний педагогічний досвід
«Використання інформаційнокомунікаційних технологій як засобу підвищення ефективності сучасного уроку
української мови і літератури», Сидорчук Людмила Дмитрівна, викладач української
мови і літератури, спеціаліст вищої категорії, «старший викладач» ЖППЛ.
Потребує покращення відповідна робота в ДНЗ «ОПЛ», ПТУ 16, ТПЛ, АПЛ, ЛПЛ,
ППЛ щодо розповсюдження зазначеної продукції через розгляд і схвалення на
засіданнях Навчально-методичної ради при НМК ПТО у Житомирській області.
У порівнянні з попереднім навчальним роком кількість публікацій в ЗМІ на
місцевому рівні зменшилась з 118 до 100, на обласному рівні – з 67 до 38, з них в
інформаційно-методичному бюлетені «Вісник ПТО» – з 50 до 32, а на всеукраїнському
рівні – збільшилась зі 142 до 268 (Додаток Е).
Найбільше публікацій в ЗМІ на місцевому рівні – в: ДНЗ «МПЛ» (36); ДНЗ
«ЖВПТУ» (14), ДНЗ «НВВПУ» (9). По 6 публікацій – в ГВПУНТ і ЖППЛ, 5 – в ППЛ, 4
– в ТПЛ, по 3 – в БПБЛ, ДНЗ «ЦЛППОН м. Житомира» і «БВПУ». Не мають публікацій
на місцевому рівні в цьому навчальному році ДНЗ «ЦСО м. Житомира», БПЛ,
ПТУ № 16, КПАЛ.
Із 38 друкованих публікацій на обласному рівні мають: ДНЗ «НВВПУ» і
«ЖВПТУ» – по 7; ЖППЛ – 6; ДНЗ «МПЛ» – 4; ДНЗ «ЦЛППОН м. Житомира» - 3;
ПТУ № 4, ЦПТО м. Житомира – по 2; ГВПУНТ, БПБЛ, ДНЗ «ЦСО м. Житомира», ТПЛ,
АПЛ, ЛПЛ, КПАЛ – по 1. З них лише 32 публікації – в інформаційно-методичному
бюлетені «Вісник ПТО». Зовсім відсутні публікації на обласному рівні педагогічних
працівників ДНЗ «ОПЛ», БПЛ, ПТУ № 16, ДНЗ «БВПУ», ДПТНЗ «РПЛ», ОПЛ, ППЛ.
Друкувалися у всеукраїнських виданнях педагогічні працівники 20 закладів, окрім
ППЛ. Більшість публікацій з отриманням відповідних сертифікатів мають представники
БПБЛ (73), ДНЗ «НВВПУ» і «ЖВПТУ» (по 32), ДНЗ «БВПУ» , ЦПТО м. Житомира (по
18); ДНЗ «МПЛ» (20); ГВПУНТ (11); ПТУ № 4 (9); АПЛ, ОПЛ і ЛПЛ (по 7); ДПТНЗ
«РПЛ» (6); ЖППЛ і ДНЗ «ЦСО м. Житомира» (по 5); БПЛ, ДНЗ «ЦЛППОН
м. Житомира» і КПАЛ (по 4); ДНЗ «ОПЛ» (3); ТПЛ (2) і ПТУ № 16 (1).
Підвищення кваліфікації через курсову підготовку та стажування здійснювалося
планово.
Заслуговує на увагу робота колективів ПТУ № 4, ДНЗ «НВВПУ», «ЦСО
м. Житомира», «БВПУ» щодо проходження педагогічними працівниками різноманітних
електронних курсів з отриманням сертифікатів, де були задіяні: електронні освітні
ресурси «Всеосвіта», «На урок», «Інтерактивне навчання» (на Національній онлайнплатформі з цифрової грамотності), VERIFIED - онлайн – курс з медіа грамотності,
«Хмарні технології у дистанційному навчанні в умовах карантину» (Державний
університет «Житомирська політехніка»), дистанційний курс навчання «Основні аспекти
створення дистанційного курсу навчання на прикладі платформи MOODLE» тощо.
Викладачі Гумберт Т.Г., Трембовецька С.О., Зволінський О.В. та інші (ПТУ № 4,
всього 14 чол.), Литвинець Н.М., Музика С.Ю., Данильчук Н.О. (ДНЗ «НВВПУ»),
Стельмах І.В., Панасюк О.В., Человський С.В., Степанова Т.В., Куровська М.Ю. та інші
(ДНЗ «ЦСО м. Житомира», всього 27 чол.), Блізніченко Ю.О., Єфименко Л.С.,
Ружанцева Г.С., Артеменко С.М., Клименюк Р.Б., Ружанцева Т.Г., Чупринська Т.В.,
Бабич Л.О. (ДНЗ «БВПУ») та інші пройшли навчання на декілька платформах і
здійснювали впровадження в освітній процес дистанційних навчальних курсів.
Робота по вивченню досвіду ЗП(ПТ)О інших регіонів України була організована в
12 закладах. Проте, не відвідали жодного закладу в інших областях представники
ЖППЛ, ДНЗ «ОПЛ», «ЦЛППОН м. Житомира», «МПЛ», ПТУ №16, ТПЛ, АПЛ, ДПТНЗ
«РПЛ», ЛПЛ, КПАЛ.
Делегації ЗП(ПТ)О інших областей приймали в цьому навчальному році 7 закладів:
ГВПУНТ, БПБЛ, ДНЗ «ЦСО м. Житомира», «БВПУ», ЦПТО м. Житомира, ТПЛ, ОПЛ.
В окремих закладах проблема забезпечення методичною літературою вирішується за
рахунок випуску методичних напрацювань педагогічних працівників, інформаційних
бюлетенів з новинок сучасних виробничих технологій та обладнання. Частково вирішується

ця проблема за рахунок підготовки та розповсюдження інформаційно-методичного збірника
«Вісник ПТО» в комплекті з електронним додатком. Однак, необхідно вишукати можливість
щодо забезпечення закладів необхідними фаховими періодичними виданнями.
Виходячи з вищезазначеного, рекомендуємо керівникам та методистам
закладів професійної (професійно-технічної) освіти:
- поліпшити науково-методичну підтримку педагогічних працівників з питань
підготовки ними методичних матеріалів, які б відповідали вимогам до них (Методичні
рекомендації «Розроблення та оформлення наукової, навчально-методичної літератури
педагогічними працівниками закладів професійної (професійно-технічної) освіти»,
автор-укладач Нагаєвська І.О., методист НМК ПТО у Житомирській області («Вісник
ПТО», №07-08 (183-184) липень-серпень 2019, електронний додаток);
- подавати своєчасно підготовлені та рецензовані методичні матеріали на розгляд
Навчально-методичної ради при НМК ПТО у Житомирській області;
- спрямовувати роботу учасників освітнього процесу на вирішення проблеми, над
якою працює педагогічний колектив закладу;
- широко запроваджувати елементи дистанційної та дуальної форм навчання у
підготовку кваліфікованих робітників;
- особливу увагу звернути на формулювання теми дослідно-експериментальної
роботи, яка здійснюється у закладі, та організацію роботи над нею;
- запланувати заходи, направлені на покращення роботи методичних комісій
закладів з питань участі здобувачів освіти у Всеукраїнському конкурсі-захисті науководослідницьких робіт при Житомирському територіальному відділенні МАН України та
забезпечити їх виконання, та інших конкурсах;
- атестацію педагогічних працівників забезпечити відповідно до вимог Типового
положення про атестацію педагогічних працівників (із змінами, затвердженими наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 №1473 та змінами,
затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 №1135);
- спонукати педагогічних працівників до освоєння та використання в освітньому
процесі інформаційно-комп’ютерних технологій;
- удосконалити роботу щодо вивчення, узагальнення та поширення
перспективного досвіду роботи педагогічних працівників в ході їх атестації;
узагальнений перспективний досвід роботи проводити протоколами засідань методичних
комісій і обласних методичних секцій та активізувати роботу щодо співпраці із ЗМІ;
- підвищити кількість публікацій педагогічних працівників у ЗМІ та масовість
відвідування ними методичних заходів, що проводяться на обласному і всеукраїнському
рівнях, а інформацію про участь у заходах, публікаціях, вебінарах тощо необхідно
підтверджувати відповідними сертифікатами та іншими документами;
- вжити заходів щодо ефективної діяльності створених на базі ЗП(ПТ)О галузевих
НПЦ та своєчасне забезпечення стажування педагогічних працівників закладу;
- спрямувати методичну роботу всіх ланок освітнього процесу на підвищення
якості підготовки здобувачів освіти.

Директор НМК ПТО
Вик.: Малінкіна Н.П., тел. (0412) 55-01-15

В.А. Васильчук

Додаток А
Впровадження інноваційних педагогічних та виробничих технологій
в закладах професійної (професійно-технічної) освіти області (2019-2020 н.р.)

№
з/п
1

ЗП(ПТ)О

Педагогічні технології

Виробничі технології

ГВПУНТ

11

7

2

БПБЛ

23

54

3

ПТУ № 4

21

31

4

ЖППЛ

26

30

5

ДНЗ «НВВПУ»

16

26

6

18

171

7

ДНЗ «ЦСО
м. Житомира»
ДНЗ «ОПЛ»

7

10

8

БПЛ

9

19

9

ДНЗ «ЖВПТУ»

14

65

10

ЦПТО

23

55

11

ПТУ № 16

6

6

12

16

25

13

ДНЗ «ЦЛППОН
м. Житомира»
ТПЛ

7

5

14

АПЛ

5

8

15

ДНЗ «БВПУ»

8

95

16

ДПТНЗ «РПЛ»

22

18

17

ОПЛ

22

11

18

ДНЗ «МПЛ»

23

114

19

ЛПЛ

7

11

20

ППЛ

6

4

21

КПАЛ

10

12

Додаток Д
Відвідування всеукраїнських та міжнародних виставок інновацій і перспективного
досвіду педагогічними працівниками закладів професійної (професійно-технічної)
освіти області у 2019-2020 н.р. та участь у всеукраїнських
науково-методичних заходах
№
з/п

ЗП(ПТ)О

Відвідано виставок
Всеукраїнських
Масовість
та міжнародних
(%)

Брали участь у заходах
Всеукраїнських
Масовість
науково-методичних
(%)

2 / 8 чол.
3 / 4 чол.
3 / 10 чол.
1/3
7 / 14 чол.

14,8
11,4
17,5
6,4
15,4

7 / 11 чол.
39 / 19 чол.
23 / 23чол.
23 / 23 чол.
32 / 12 чол.
25 / 25 чол.

60,3
54,3
40,4
37,1
25,5
27,5

1 / 3 чол.
1 / 3 чол.
1 / 2 чол.
2 / 8 чол.

6,9
3,9
2,9
12,9

8 / 3 чол.
7 / 7 чол.
49 / 71 чол.
4/4

6,9
9,1
87,7
6,5

13
14
15
16

ГВПУНТ
БПБЛ
ПТУ № 4
ЖППЛ
ДНЗ «НВВПУ»
ДНЗ «ЦСО
м. Житомира»
ДНЗ «ОПЛ»
БПЛ
ДНЗ «ЖВПТУ»
ЦПТО
ПТУ № 16
ДНЗ «ЦЛППОН
м. Житомира»
ТПЛ
АПЛ
ДНЗ «БВПУ»
ДПТНЗ «РПЛ»

3 / 20 чол.
3 / 6 чол.
1 / 2 чол.
2 / 5 чол.

90,1
21,5
5,6
14,7

–
9/8
6 / 21
13 / 15 чол.

–
28,6
58,3
44,1

17
18

ОПЛ
ДНЗ «МПЛ»

4 / 8 чол.
3 / 15 чол.

14,8
34,1

2 / 2 чол.
3 / 3 чол.

3,8
6,7

1 / 1 чол.
3 / 28 чол.
140 чол.

2,4
–
78,4
14,4

–
25 / 25 чол.
272 чол.

–
70
27,9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

19 ЛПЛ
20 ППЛ
21 КПАЛ
Всього:

Додаток Е
Публікації педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної)
освіти області в засобах масової інформації у 2019-2020 н.р.

№
з/п

ЗП(ПТ)О

Публікації в
засобах
масової
інформації на
місцевому
рівні

Публікації в засобах
масової інформації
на обласному рівні
Всього
в т.ч.
у «Віснику
ПТО»

Публікації в
засобах масової
інформації на
всеукраїнському
рівні

1

ГВПУНТ

6

1

1

11

2

БПБЛ

3

1

1

73

3

ПТУ № 4

2

2

2

9

4

ЖППЛ

6

6

6

5

5

ДНЗ «НВВПУ»

9

7

7

32

6

-

1

1

5

7

ДНЗ «ЦСО
м. Житомира»
ДНЗ «ОПЛ»

2

–

–

3

8

БПЛ

-

-

-

4

9

ДНЗ «ЖВПТУ»

14

7

4

32

10

ЦПТО

1

2

2

18

11

ПТУ № 16

-

–

–

1

12

3

3

2

4

13

ДНЗ «ЦЛППОН
м. Житомира»
ТПЛ

4

1

–

2

14

АПЛ

1

1

1

7

15

ДНЗ «БВПУ»

3

-

-

18

16

ДПТНЗ «РПЛ»

2

-

-

6

17

ОПЛ

1

-

-

7

18

ДНЗ «МПЛ»

36

4

4

20

19

ЛПЛ

2

1

1

7

20

ППЛ

5

–

–

–

21

КПАЛ
ВСЬОГО:

100

1
38

32

4
268

Додаток Б

Результати організації дистанційного навчання в ЗП(ПТ)О
ЗП(ПТ)О

К-ть
педпраців
ників

Кількість уроків, проведених з
використанням дистанційної
форми навчання

46

ЗОП
1782

БПБЛ

14

311

33

178

80

ПТУ №4

39

1285

75

508

270

ЖППЛ

22

5226

1690

2730

1404

ГВПУНТ

ЗПП
100

ПТП
830

ППП
3587

Інтернет-ресурси, що використовувались при дистанційному навчанні

1. Сайт училища gvpunt.org.ua
2. Персональні сайти викладачів училища
3. Електронна пошта
4. Youtube, Viber
5. Instagram
6. Соціальна мережа Facebook
7. Уроки на основі платформ «Всеосвіта» та «На урок»
8. Google-диск
9. Google-форми
10. Онлайн тести, створені на базі learningapps.org
Мережеві сервіси ПАДЛЕТ, ГУГЛ ФОРМИ, КЛАС ТАЙМ, КАХУТ, ДІСКОРТ, ГУГЛ КЛАС,
ФЕЙСБУК, ГУГЛ ДИСК, ГУГЛ САЙТ, ЮТУБ.
Google classroom
Google suite for equcation
Zoom
Google disk
Google Forms
You Tube video
 онлайн робота з педпрацівниками ліцею (Viber, електронна пошта – zpplmetod@ukr.net ,
додатки Google Диск та Google Сайти),
 організація впровадження дистанційних технологій на період карантину (складання
розкладу
уроків,
розміщення
навчальних
матеріалів
на
сайті
ліцею
http://zppl.org.ua/page/distanciyne-navchannya).
 дистанційне навчання української літератури (використання програми Microsoft Word,
електронних
підручників
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=2466,
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=336,
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=2466 та інші).
 дистанційне навчання математики та фізики (використання персонального сайту https://sites.google.com/site/portfoliokovban/interaktivni-vpravi/distancijne-navcanna).
 дистанційне
навчання
з
фізики
(використання
електронних
підручників

К-ть ЗО, які
не були
охоплені
навчанням

-

-

-











ДНЗ
«НВВПУ»

21

731

143

83

https://drive.google.com/file/d/1Wyl3gR61uPgaFjTJbTEtwNVrHWII5AzL/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1FXZcr6vj_VZ-RtfVXaaHlng1ZQKdqfbX/view?usp=sharing та
інші).
дистанційне навчання біології та хімії (використання персонального сайту https://sites.google.com/site/harlanzppl/distancijna).
дистанційне навчання іноземної мови (використання програми Microsoft Word
(вебпосилання
на
навчальний
матеріал:
https://drive.google.com/drive/folders/1wKgFCXzIflOmOpF6YCuhIR5RKp6cVpGD,
https://drive.google.com/drive/folders/14iDzYdM9uJwuLwrmbwX24QAmyTxkH8S9 та інші).
дистанційне навчання математики, інформатики та комп’ютерного проектування
(використання персонального сайту https://sites.google.com/site/vipzppl/distancijna-osvita ).
дистанційне навчання основ трудового законодавства (використання програми Microsoft
Word (вебпосилання на навчальний матеріал: https://drive.google.com/drive/my-drive,
https://drive.google.com/drive/my-drive та інші).
дистанційне навчання ОТЗР та електротехніки (використання програми Microsoft Word
(вебпосилання
на
навчальний
матеріал:
https://drive.google.com/file/d/132XCgQGAdQ4deBdu1za2ZG-sgcxNzdjo/view,
https://drive.google.com/file/d/132XCgQGAdQ4deBdu1za2ZG-sgcxNzdjo/view,
https://drive.google.com/file/d/1n4HXG5mxxCQFNYUXGaBDQpxGHjhHFho6/view та інші).
дистанційне навчання охорони праці (використання програми Microsoft Word)
дистанційне навчання матеріалознавства та читання креслень (використання програми
Microsoft Word).
дистанційне навчання географії (використання програми Microsoft Word, електронних
тестів - https://geografiamozil2.jimdofree.com/головна/тести-10-клас/) та інші.

320 1. http://pedsovet.org/;
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

http://viki.rdf.ru/;
http://www.rusedu.ru/;
http://www.uroki.net/;
Створення та використання онлайн тестів «На Урок»;
Ознайомлення учнів 3 курсу із можливостями якісної підготовки до ЗНО за
допомогою відео уроків на телеканалах;
Освітні онлайн платформи: Prometheus, EdEra, «ZOOM», «Якість освіти», «Уміти
вчити», Всеосвіта, «На Урок»;
Блог Миллы Сидельниковой;
Мастер-классы на BurdaStyle.ru;
Мастер- классы А. Корфиати;
мастер-класс _ Швейный Советник;
FashionElement.ru;

-

Сайт «Слияние стилей»;
Журнал магазина о женской моде - Ladies Fashion;
Платформи для створення тестів, зокрема MyTest , OnlineTest Pad;
Веб-ресурси УЦОЯО http://testportal.gov.ua/;
Сайт фонду «Відкрита політика» (відеоуроки з української мови, української
літератури ЗНО, ДПА: https://dostupnaosvita.com.ua/video-lessons ;
18. Експрес-уроки української мови від Олександра Авраменка;
19. «Лайфхаки з української мови», або Українська мова для дорослих і
школярів https://edera.gitbook.io/laifhaki-z-ukra-ns-ko-movi/ ;
«Тренажер з правопису української мови»: https://webpen.com.ua/.
Google Meet Youtube Електронна пошта Месенджери :Viber Telegram
90162 Портали: «Всеосвіта» , «На урок»; Viber, електронна пошта, сайт Центру, Googl disk,
використання платформи zoom, Classroom, Googl form, «MOODLE»
Google Диск; Google Classroom; Prometheus; iLearn; EdEra; DESK; Learnend.ua; Цікава
0
наука; # Живі письменники; «Отримання знань»; У класі «Тесторіум»; ТопШкола –
ютуб канал; соціальні мереж; Viber; електронна пошта, чат, відео конференції
13.
14.
15.
16.
17.

ДНЗ «ЦСО
м. Житомира»

56

10-60

10-20

1060

ДНЗ «ОПЛ»

35

1915

296

314

5

9

3

20

ДНЗ
«ЖВПТУ»

68

2732

ЦПТО

50

1920

БПЛ

120

4

1218 331

http://brpl.zzz.com.ua/www/index.php zoom.us/download
https://classroom.google. http://testportal.gov.ua/
Вайбер Фейсбук Інстаграм
Сайт: zvptu.zt.ua, електронна пошта, дистанційна платформа Google class,
середовище для контролю знань Google Forms, середовища для відеозв’язку
Zoom, Skaype, Viber, Youtube, хмарні сервіси: Google диск, е-disk.
1. Сайт: http://cpto.com.ua/distancijne-navchannja; сайт вчителя історії Ярмолюк М.М.
2. Онлайн тестування на освітній платформі «Всеосвіта»
3. Онлайн тестування дистанційна платформа «На урок»
4. Онлайн сервіс «Google Клас»
5. Електронна пошта
6. Електронний додаток «Viber»
7. Додаток для конференцій онлайн «Zoom»
8. Skaype
9. «YouTube»
10. Хмарний сервіс «Dropbox»
11. Google диск, e-disk.

-

-

50

75
48

12. Безкоштовна гейміфікована платформа «іLearn»
1684

1520

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

Онлайн тестування на освітній платформі «Всеосвіта»
Онлайн тестування дистанційна платформа «На урок»
Онлайн сервіс «Google Клас»
Електронна пошта
Електронний додаток «Viber»
«Skype»
«YouTube»
Google диск, e-disk.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Онлайн тестування на освітній платформі «Всеосвіта»
Онлайн тестування дистанційна платформа «На урок»
Електронна пошта
Електронний додаток «Viber»
«Skype»
Google диск, e-disk

1.
2.
3.
4.

Електронна пошта
Електронний додаток «Viber»
«YouTube»
Google диск

2140

ПТУ №16
ДНЗ
«ЦЛППОН
м. Житомира»
ТПЛ
АПЛ

8

143

62

232

236

62

Загалом: Сайт: http://cpto.com.ua/distancijne-navchannja; сайт вчителя історії Ярмолюк
М.М.; онлайн тестування на освітній платформі Всеосвіта та На урок; електронна
пошта; дистанційна платформа Google class; середовища для відеозв’язку Zoom,
Skaype,Viber,Youtube; хмарні сервіси: Google диск, e-disk.
Viber , You Tube , Google classroom Google forms

-

216

Сайти, facebook, Youtube

-

19

1061

152

624

1590

10
(5 + 2 +

108

-

31

36

Сайт ліцею, сайт МОН, освіта.ua. укр.нет., вікіпедія, електронні підручники,
тестпортал,Viber, Facebook, Google,Insagram
1. Канал "Рада" і YouTube . 2. Портал Learneng.ua,
3. http://www.ukrmova.dn.ua – Українська мова та література.
4. http://uchitell.ucoz.ru – Учитель історії.

14
-

5. http://www.sp.bdpu.org – Шкільна фізика.
6. віртуальний методичний кабінет вчителя фізики та астрономії.
7.http://fio.samara.ru/teacher/resourses/himia.shtml - портал для вчителя хімії. 8. Facebook. 9.Чат.
10. Соціальні мережі та Viber.
11. Платформа Learning.ua. 12. Методичний портал.
13. iLearn (https://ilearn.org.ua/) 14. Платформа Stepik
15. Телеканали М І та au –перший. 14.Сайт На Урок

3)

ДНЗ «БВПУ»

22

1338

26

856

1168

ДПТНЗ
«РПЛ»

10

10

1

6

8

ОПЛ

40

1748

0

322

736

Сайт дистанційного навчання училища, електронні пошти викладачів та
майстрів виробничого навчання, мобільний додаток Viber, інтернет-сервіси
Google, соціальна мережа FacebookМережа інтернет, телефон, Viber, Telegram, classroom.google.com, Zoom, класна
оцінка, гуглдокументи (таблиці, презентації,відео), MOODL , pidruchnyk.com.ua
youtube.com, https://rs.rad-rpl.com.ua/дистанційна освіта

-

1.Офіційний сайт Овруцького професійного ліцею, 2.Електронні бібліотеки, 3.Viber, 4.Онлайн
система дистанційної підтримки навчання у школах, ліцеях, гімназіях України «Отримання
знань» http://disted.edu.vn.ua/, 5.Освітній портал "Острів знань" http://ostriv.in.ua/, 6.Блог
вчителя
фізики,
астрономії
Таранової
Н.В.
«Фізична
скарбничка»
http://fizikasoloosh.blogspot.com/, 7.Блог вчителя фізики Кравець Т.І. «Методична скарбничка»
http://fizikazahisnik.blogspot.com/,
8.Портал
медіаосвіти
і
медіаграмотність
http://medialiteracy.org.ua/, 9.«Добра фізика» http://gutpfusik.blogspot.com/, 10.«Просто фізика»
http://bestpfusik.blogspot.com/, 11.Веб-сайт fizmat.7mile.net, 12.Освітній проєкт «На Урок»,
13.Освітній проєкт «Всеосвіта», 14.Youtube – канали для підтримки дистанційного навчання,
15.«Методичний портал» http://metodportal.com/, 16.Освітній інтернет-сайт «Освіта. ua»
https://ru.osvita.ua/, 17. «Ласкаво просимо до Вікіпедії» http://uk.wikipedia.org/wiki, 18.Сайт
вчителів хімії http://chemists, 19.Український біологічний сайт http://www.biology.org.ua/,
20.Сайт «Географія для всіх» http://geobav.ho.ua, 21.Сайт Новофедорівської загальноосвітньої
школи http://geo-klass.at.ua, 22.Проєкт "Всесвітня географія" http://worldgeo.ru, 23.Бібліотека та
енциклопедія з географії http://www.geoman.ru, 24.«Математика в школі онлайн»
http://matematika-vshkoli.blogspot, 25.Навчальний сайт з математики «Математика для школи»
https://formula.co.ua/, 26.Блог вчителя
математики та інформатики Ткаченко С.О.
https://svit55.blogspot.com/p/blog-page_1.html, 27.Сайт вчителя математики Васюренко О.М.
http://vasurenko-olga.com.ua/learning,
28.https://tydyvy.com/video/DylFVVo
Онлайнконсультація до ЗНО-2020 з української мови та літератури від Олександра Авраменка
29.https://www.youtube.com/watch?v=eIAs4j9GpP4. Онлайн-урок ЗНО. Українська мова та
література №3, Орфографія. Частина 1,
30.https://www.youtube.com/watch?v=syUVMSX2m1Y Підготовка до ЗНО. Урок №2,
31.Експрес-уроки української мови від Олександра Авраменка http://xn--80aafnzkijm.xn-j1amh/; http://ippo.kubg.edu.ua/ekspres-uroky,

-

-

32.Сайт ,, Мова – ДНК нації” – Лепетун або Як вивчити українську мову за допомогою
смартфону: https://ukr-mova.in.ua, 33. Сайт ,, Мова – ДНК нації” – Лепетун або Як вивчити
українську мову за допомогою смартфону: https://ukr-mova.in.ua, 33. Сайт ,, Мова – ДНК
нації” – Лепетун або Як вивчити українську мову за допомогою смартфону: https://ukrmova.in.ua, 34.,Лайфхаки з української мови”, або Українська мова для дорослих і школярів
https://edera.gitbook.io/laifhaki-z-ukra-ns-ko-movi,
35.Підбірка екранізованих творів українських письменників, .hhtp: korzun.at.ua/tests/ Тестові
завдання на уроках історії,
36.Тренувальні тести з історії України для підготовки ЗНО hhth:// vchytel. info/,
37.YouTube-канал із відео-уроками із історії України,
38.Prometheus – платформа масових відкритих онлайн-курсів для підготовки до ЗНО
39.EdEra – студія онлайн-освіти. Онлайн-курси, спецпроекти, 40.Інтерактивні підручники та
блоги для підготовки до ЗНО, 41.www.eslgold.com – сайт для всіх аспектів вивчення
англійської мови,
42.http://meyodportal/net/taxonomy/tern/187 –
розробки
уроків,
презентації,
43.http://osvita.ua/languages/english-online/16252/ – онлайн матеріали для вчителів англійської
мови, 44.www.efl.ru/tests – онлайн-тести на знання, навчання англійської мови,
45.http://englishtips.org - все для учителів англійської мови.
www.englishpage.com, .46.Текстові, аудіо- та відеоматеріали для викладачів англійської мови
від BritishCouncil та ВВС,
47.D-eliteschool. Міжнародна школа: онлайн уроки, навчальні матеріали та словники, велика
кількість посилань на ресурси з вивчення англійської мови,
48.EnglishClub. Огляди методичної літератури, приклади уроків, граматика, словники, вправи
з вивчення англійської мови, 49.EnglishTips.org. Все для вчителя англійської мови,
50.Englishwell.org. Безкоштовні текстові, аудіо- та відеоматеріали для викладання та
самостійного вивчення англійської мови, 51.Мультимедійні лекційні матеріали,
52.https://vseosvita.ua/library/multimedijna-prezentacia-na-urokah-zarubiznoi-literaturi-4831.html,
53.Навчальні відеофільми; https://vseosvita.ua/library/sucasni-tipi-urokiv-zarubiznoi-literaturi.
54.Відеоуроки
із
зарубіжної
літератури
на
YouTube
каналі
(наприклад,https://www.youtube.com/watchv=TCPEHeiqDQk) https://www.youtube.com/channel/
UChAabEBIMnLZCFobnR9S8vg/videos, 55.Екранізовані твори з зарубіжної літератури
(наприклад,
http://all4zno.net/filmi-online-z-ukrainskoi-literaturi-zno.html),
56.Електронні
підручники:
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/elektronni-pidruchniki.html
57. http://mta.ua/stat/pidruchniki_dlya_shkoli?utm_source=FB&utm_medium=post&utm_campaign
=pidruchnykyhttp://www.ukrlit. 58.Відеоуроки: (Нарізання різьби) https://youtu.be/4JuLJQQxZM, 59.https://youtu.be/6z63SiOPsng; (Обпилювання) https://youtu.be/IMzsjR9KysY, 60.(Різання
металу) https://youtu.be/RhRwvZL_NsA; 61.(Рубання металу) https://youtu.be/VEuPftmtX704,
62. (Правка металу) https://youtu.be/dwMipyV9nxU;
63.(Згинання
листового
металу)
https://youtu.be/0mBsJ3Xb3MU;
64.(Свердління)

https://youtu.be/EW8cFFIpmIo; 65.(Шабрування) https://youtu.be/OXd0r563_x8,
66. http://repository.vsau.org/getfile.php/13138.pdf : виконання приготування та внесення
мінеральних та органічних добрив; виконання приготування та внесення мінеральних та
органічних добрив,
67. http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/19406/1/MOT_LEKZII_CHASTUNA_1_2017_02
_27_17_54_01_962.PDF: корми: класифікація, властивості, способи обробки; машини та
обладнання для приготування кормових сумішей; обладнання для змішування кормів; машини
та обладнання для роздавання кормів,
68. http://www.shevchenkove.org.ua/person_syte/Goch/Dosvid/
5.htm.:
механізація
і
автоматизація поверхневого способів поливу,
69.http://192.162.132.48:555/elektr20pidr/geodezia/Praktuhni202.3.htm:
вивчення
зразків
дощувальних машин і апаратів,
70. http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/8F.pdf: виконання перевезення сипучих
вантажів; виконання перевезення небезпечних вантажів; виконання перевезення вантажів
тракторами поїздами,
71. http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/T%20i%20A%202/4/4_5.htm: прилади
освітлення.
ДНЗ «МПЛ»

28

1275

176

916

756

ЛПЛ

30

3

1

2

1

ППЛ

23

1053

740

753

1934

Viber, viber Mecenher

-

КПАЛ

26

1479

15

694

2198

Веб сайт ліцею, Viber, YouTube, освітній портал Класна оцінка, освітній сайт «На
урок», ВСЕОСВІТА.

-

Всього:

619

Class-room , viber, zoom
Viber, You Tube, електронна пошта, скап-конференція, платформа Moodle
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№
з/п

6

7

8
9

10
11
12
Назва
ЗП(ПТ)О

4
5

ЖППЛ
ДНЗ
«НВВПУ»
ДНЗ «ЦСО
м. Житомир
а»
ДНЗ
«ОПЛ»
БПЛ
ДНЗ
«ЖВПТУ»
ЦПТО
ПТУ №16
ДНЗ
«ЦЛППОН
м. Житоми
ра»
1,
3

+

2
+
3

Електромонтажні роботи

1
3

3
+

2
+

1
3

2

+

+
2
Н,
+
+
+

1
1
+,
Н
3
1

+
+,
+
3
+
+
+
3
+
+, -, -, 2
15
11
73

+
+,
+
+
+
+
+
+
1, С, -, 1, С
14
10
71

+
2
В
В
3, 3, С, 8, С, 2В
20
19
95

+
В
+
+
3
В
+
2, С, -, 4, С, 2В

4

19
9
14
8
74
89

+
+
3
+, -, -, 3
15
7
47

1,2
1 +, +

1

-

Обласні етапи Всеукраїнського конкурсу
професійної майстерності «WORLDSKILLS
UKRAINE»
за компетенціями

2

Обласний етап Х Міжнародного мовнолітературного конкурсу ім. Т. Шевченка

+,
+,
Н
+
+
1
+
3

+,
+
+, +
+, -

+,
+
2
3

+
1
+,
+
+
2

2
+
+
+,
+
+

-,
2
+

Брали участь
% участі

3
+
В
3, С, -, 3, С, -, 1, 3

2
+
8, Н, С, В
3, С
19
13
16
8
84
62

+
В
2
2
С, +, -, +
7, С, В
24
20
90

+
+
2
+
1
2, 3, +, +
8
16
16
100

+
+
В
В
2, С, -, 1, Н, С, 2В
15
10
67

1
1
1
1
3
3, 2, -, 18, Н
26
24
92

+,
+

Участь та призові місця на заключних
етапах всеукраїнських конкурсів

Обласний конкурс на кращу методичну
розробку уроку в стилі коучингу

Обласний конкурс на кращу віртуальну
екскурсію по закладу П(ПТ)О

Всього запропоновано

+,

Загальна кількість призових місць
та відзначень

-

Обласний конкурс на кращу освітню
програму підготовки кваліфікованих
робітників відповідно до СП(ПТ)О,
заснованих на компетенціях,
з конкретних робітничих професій

+

Обласний конкурс на кращу
вебсторінку Центру професійної
кар’єри закладу П(ПТ)О

+

Обласна олімпіада з предмета «Основи
галузевої економіки і підприємництва»

І - ІІ етапи Всеукраїнського конкурсу захисту
науково-дослідницьких робіт учнів–членів
Житомирського територіального відділення
МАН України

Обласний етап ХХ Міжнародного конкурсу з
української мови ім. П. Яцика

3

Обласний етап ХІХ Всеукраїнського конкурсу
учнівської творчості, присвяченого
Шевченківським дням (Номінації «Література2 і
і Історія України і державотворення»)

Перукарське мистецтво

Технології моди

Кондитерське мистецтво

Кулінарне мистецтво

БПБЛ
ПТУ №4
Слюсарні роботи

2
3
Експлуатація дорожньобудівельної техніки

ГВПУНТ
Зварювальні роботи

1
Токарні роботи

Додаток В

Результативність участі ЗП(ПТ)О в обласних та заключних етапах конкурсів і олімпіад, що проводились в 2019-2020 н. р.

2, 1, 2, 2,
3, +, +, +

1, 3, 3

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ТПЛ
АПЛ
ДНЗ
«БВПУ»
ДПТНЗ
«РПЛ»
ОПЛ
ДНЗ
«МПЛ»
ЛПЛ
ППЛ
КПАЛ
КСРУ
«ЖВПУ-і»
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3
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+

В

+

+
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+
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3

3

3

+
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Н
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Н

+
+
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3
+
+
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+

2
+
+

+
+
+

2, +
+
+

3
+

С, -, -, 3, +, +, 1, С, +, +

+,

+

+

3

18/
5Н

19/
5Н

22

20

-

Н

15
14

4
10

27
71

1

9, 2Н, В

19

18

95

2, 2

7, С, В

17

16

94

1, Н, 3С,В

15

14

93

3, +

9, Н

20

20

100

1, +

4, Н, С
1
2, Н, С

16
13
18

13
9
16

81
69
89

2

6

6

100

102, 10Н,
13 С, 11В

358

+

10, 8

19

18 / 3В

21 / 3В

18 /
5В

59, 13 С 15, 6+

Умовні позначення: 1,2,3 – призові місця; Н – номінант; С – статус «Кращий за напрямком діяльності»; В – відзначення змістовної роботи, достатнього рівня; + брали участь; – не брали участі

289 81

