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ЗА

РІЗНИМИ

Вступ
Діяльність колективу Навчально-методичного кабінету професійнотехнічної освіти у Житомирській області (далі – НМК ПТО) у 2021 році була
націлена на реалізацію головних пріоритетів, провідних наукових ідей –
неперервність та якість професійної освіти, упровадження інновацій в освітній
процес, заміну шаблонних освітніх моделей новими, нестандартними,
творчими, прогресивними і водночас дієвими та адаптованими до сьогодення.
Методична проблема, над якою працював колектив НМК ПТО: «Розвиток
творчого потенціалу педагогів щодо формування компетентнісного підходу
при підготовці кваліфікованих робітничих кадрів у форматах змішаного та
дистанційного навчання».
1.

1.1 Основні завдання, що визначені Навчально-методичним кабінетом
професійно-технічної освіти (далі – НМК ПТО) за звітний період:
- методичний супровід організації освітнього процесу у форматах змішаного
та дистанційного навчання;
- оптимізація комунікативних зв’язків між ЗП(ПТ)О та НМК ПТО;
- оновлення змісту професійної освіти з урахуванням сучасних вимог
стандартів професійної (професійно-технічної) освіти та потреб ринку праці;
- упровадження дуальної форми навчання у професійну підготовку
кваліфікованих робітників;
- налагодження дієвої співпраці закладів П(ПТ)О області з підприємствамизамовниками кадрів та іншими соціальними партнерами;
- реалізацію обласних проєктів;
- розроблення та упровадження в освітній процес електронних засобів
освітнього призначення, цільових дистанційних курсів;
- організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників
освітнього процесу;
- координація діяльності, створених на базі закладів, центрів професійної
кар’єри;
- професійне спрямування викладання предметів загальноосвітньої
підготовки;
- організаційно-методичний супровід підготовки здобувачів освіти до ДПА у
формі ЗНО;
- організація інформаційно-видавничої діяльності педагогічних працівників
закладів;
- проведення дослідно-експериментальної роботи на базі ЗП(ПТ)О;
- активізація діяльності галузевих НПЦ, створених на базі ЗП(ПТ)О області;
- підвищення професійної та цифрової компетентності педагогічних
працівників;
- упровадження результатів діяльності Творчої педагогічної лабораторії в
освітній процес ЗП(ПТ)О;
- створення та використання в освітньому процесі електронного освітнього
контенту;
- вивчення, узагальнення та поширення перспективного досвіду роботи як
педагогічних працівників, так і окремих ЗП(ПТ)О;
- організація і проведення обласних етапів олімпіад та конкурсів;

- методичний супровід підготовки проєктних заявок на створення ГНПЦ,
координація діяльності створених центрів;
- організація стажування майстрів виробничого навчання та викладачів
загальнопрофесійної та ПТП на базі створених галузевих НПЦ;
- упровадження нових форм та методів організації профорієнтаційної роботи,
розробку проєктів, тренінгів для педагогічних працівників ЗП(ПТ)О;
Інформації про результати виконання запланованих заходів
розглядались на засіданнях Навчально-методичної ради, прийняті рішення
були доведені до колективів ЗП(ПТ)О. За звітний період проведено три
засідання НМР.
2. Оновлення змісту та якості П(ПТ)О потребам регіональних ринків
праці
Одним із стратегічних напрямів роботи НМК ПТО є оновлення змісту і
підвищення якості професійної освіти відповідно до потреб роботодавців та
підвищення престижу професійної освіти.
У закладах П(ПТ)О Житомирської області відповідно до регіонального
замовлення здійснюється підготовка кваліфікованих робітників за
134 професіями та професійними угрупуваннями, що охоплюють майже всі
напрями економічної діяльності.
Упроваджено в освітній процес новий СП(ПТ)О з професії «Столяр
будівельний», розпочато відповідну роботу з професії «Кухар». Надано
методичну допомогу в 94 комплектів навчально-програмної документації, з
чітким визначенням регіонального галузевого компоненту.
На базі 6-ти закладів П(ПТ)О функціонує 13 сучасних галузевих
навчально-практичних центрів, 2 з яких відкрито у 2021році:
- ДНЗ «Новоград-Волинське вище професійне училище» - НПЦ з професії
«Верстатник деревообробних верстатів»;
- ДНЗ «Центр сфери обслуговування м. Житомира» - НПЦ з професій
«Пекар», «Кондитер».

10 листопада 2021 року НМК ПТО спільно з Управлінням ДСЯО у
Житомирській області проведено онлайн семінар-практикум для керівників
закладів П(ПТ)О області на тему: «Формування внутрішньої системи
забезпечення якості освіти у закладі професійної (професійно-технічної)
освіти».
Під час семінару-практикуму були розглянуті питання: особливості
формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах
П(ПТ)О, практичні аспекти формування ВСЗЯО у ДНЗ «Центр сфери

обслуговування м. Житомира», на базі якого здійснювалась апробація
орієнтовних критеріїв оцінювання освітніх та управлінських процесів у
ЗП(ПТ)О, та презентовано розроблений творчою групою План (Дорожню
карту) організації та проведення самооцінювання освітніх і управлінських
процесів.
2.1. Подання пропозицій
регулювання П(ПТ)О

щодо

вдосконалення

законодавчого

Методистами НМК ПТО були внесенні пропозиції до проєктів:
- закону України «Про професійну освіту та професійне навчання»;
- змін до Типових правил прийому до закладів професійної (професійнотехнічної) освіти (лист НМК ПТО у Житомирській області Директорату
професійної освіти МОН України від 11.01.2021 № 06 );
- Положення про професійний ліцей;
- Положення про атестацію педагогічних працівників;
- СП(ПТ)О з професій «Кухар», «Опоряджувальник будівельний», «Слюсар з
ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів»,«Агент з організації
туризму», «Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильнообчислювальних
машин»,
«Кондитер»,
«Майстер
ресторанного
обслуговування».
Підготовлено та направлено до ДОН ОДА проєкт Стратегічного плану
розвитку системи професійної (професійно-технічної) освіти Житомирської
області до 2027 року.
1.2. Участь у розробці та апробації державних освітніх стандартів з
конкретних професій
В 2021 році з метою оновлення змісту професійної (професійнотехнічної) освіти методисти НМК ПТО у Житомирській області та педагогічні
працівники ЗП(ПТ)О в складі творчих груп долучилися до розробки СП(ПТ)О
з професій:
4221 Агент з організації туризму;
7241 Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних
машин;
7412 Кондитер;
5129 Майстер ресторанного обслуговування;
7139 Опоряджувальник будівельний;
7233 Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів;
5122 Кухар.
Активну участь в розроблені проєкті брали участь педагогічні
працівники ДНЗ «Центр сфери обслуговування м. Житомира», «Новоград–
Волинське вище професійне училище», «Житомирське вище технологічне
училище», Центру ПТО м. Житомира, Житомирського професійного ліцею
ЖОР.
В 17 ЗП(ПТ)О областіпродовжено роботу щодо впровадження СП(ПТ)О,
заснованих на компетенціях, з 16 професій.

1.3. Організація розроблення освітніх програм на компетентісній
основі
До початку 2021-2022н.р. творчими групами за участі роботодавців
розроблені освітні програми на компетентісній основі з професій: «Столяр
будівельний», «Соціальний робітник», «Бармен», «Водій трамвая», «Водій
тролейбуса», «Паркетник», «Цукерник».
Розпочато роботу надрозробкою освітньої програми з професії «Кухар»
4 розряду відповідно до СП(ПТ)О 5122.І.56.10-2021.
2.4.Організація розроблення робочих навчальних планів і навчальних
програм на освітні компоненти для конкретних професійних
кваліфікацій
Методистами НМК ПТО у 2021році надавалась організаційнометодична, інформаційно-роз’яснювальна та консультаційна допомога
педагогічним працівникам ЗП(ПТ)О області щодо підготовки навчальнометодичних документів з планування освітнього процесу, зокрема розробки
освітніх програм, з урахуванням можливостей для реалізації змістової
компоненти СП(ПТ)О й вимог підприємств – замовників робітничих кадрів та
розроблення робочих навчальних планів з професій відповідно до стандартів
професійної (професійно-технічної) освіти за компетентнісним підходом.
Із заступниками директорів з НВР проведено низку інструктивних нарад з
питань розроблення робочих навчальних планів, освітніх програм та
навчально-програмної документації.
У закладах П(ПТ)О області впродовж 2021р. розроблено і затверджено в
установленому порядку 94 комплекти робочої навчально-програмної
документації для підготовки кваліфікованих робітників для навчання та
ліцензування, з них 17 – з упровадженням дуальної форми навчання.
Дуальна форма навчання впроваджуються у професійну підготовку
кваліфікованих робітників в 10-ти закладах.
Всього за дуальною формою навчання професійну підготовку
здобувають 775 здобувачів освіти (372 особи – перехідний контингент,
403 особи – прийнято у 2021 році) за участі більше 160 підприємствзамовників кадрів.
2.5. Організація розроблення сучасного освітнього контенту для
конкретних професійних кваліфікацій
Дедалі більше професій потребують набуття високого рівня підготовки,
якісного цифрового освітнього контенту і викликають необхідність зміни
трудових функцій і зумовлюють появу нових професійних обов’язків.
Навчально-методичним кабінетом професійно-технічної освіти впродовж
звітного періоду здійснювалася системна робота з педагогічними
працівниками ЗП(ПТ)О щодо формування основних складових навичок
інформаційно-цифрової компетентності, організації освітнього процесу з
використанням різних електронних (цифрових) технологій та ресурсів.
Упродовж звітного періоду для педагогів ЗП(ПРТ)О області проводилися
семінари-тренінги, у процесі яких учасники навчалися використовувати
цифрові інструменти та онлайн-інструментарій для підвищення ефективності

професійної діяльності, аналізу результатів діяльності, оптимізації освітнього
процесу.
НМК ПТО сприяв розширенню навчального контенту Internet-платформи
онлайн-курсів для педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, адміністрував
дистанційну навчальну платформу; здійснював координацію закладів щодо
розгортання Office 365; впровадження інструменту SELFIE. Здійснюється
навчання педагогічних працівників закладів П(ПТ)О щодо створення
дистанційних курсів з професійних кваліфікацій з використанням платформи
Moodle.
Проведений в період з 16 листопада по 24 грудня 2021року обласний
Конкурс на кращий дистанційний курс з професії, навчального предмета, в
рамках реалізації заходів обласного проєкту «Інформаційно-методичний
простір професійної освіти Житомирщини», передбачав виявлення та
впровадження в освітній процес новітніх практично-орієнтованих засад,
формування інформаційно-методичного середовища для забезпечення якості
освітнього процесу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти з
використанням технологій дистанційного навчання та електронних освітніх
ресурсів, підвищення рівня якості організаційно-методичного забезпечення
професій, навчальних предметів.
Педагогічні працівники із 17 закладів професійної (професійно-технічної)
освіти області представили на конкурс 52 курси дистанційного навчання з
професій та навчальних предметів.
Одночасно методисти НМК ПТО надавали допомогу в організації та
налагоджуванні освітнього процесу в дистанційному режимі в ЗП(ПТ)О,
взаємодіяли з педагогічними колективами щодо ефективного проведення
уроків професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок в
дистанційному форматі, пошуку шляхів ефективної комунікації як між
педагогічними працівниками, так із здобувачами освіти.
3. Співпраця із закладами П(ПТ)О (у тому числі організація навчальнометодичної роботи з керівними та педагогічними кадрами)
Впродовж 2021 року методистами НМК ПТО у Житомирській області
здійснено супровід та надані консультації щодо організації освітнього
процесу, розроблення освітніх програм, програм з навчальних предметів;
оновлення комплексного методичного забезпечення навчальних предметів,
професій відповідно до вимог СП(ПТ)О; розроблення електронних засобів
навчального призначення; організації та проходження керівними кадрами,
педагогічними працівниками ЗП(ПТ)О підвищення кваліфікації й атестації;
узагальнення педагогічного досвіду; організації змішаного та дистанційного
навчання; впровадження дуального навчання; організації та проведення
державної підсумкової атестації, в тому числі, у формі зовнішнього
незалежного оцінювання; замовлення й отримання підручників тощо.
Значна увага приділялася впровадженню в освітній процес інноваційних
технологій та методів, застосування інформаційно-комунікаційних
технологій, стандартизації змісту професійної освіти (розроблення стандартів
професійної (професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного
підходу на базі розроблених роботодавцями професійних стандартів),
підвищенню
результативності
роботи
педагогічних
працівників
стимулювання їх до професійного зростання, підвищенню професійної

майстерності, зокрема через активізацію співпраці закладів професійної
(професійно-технічної) освіти з роботодавцями та соціальними партнерами
на основі системи базових цінностей: професіоналізму, практико
зорієнтованої наукової діяльності, співробітництва і партнерських стосунків.
У 2021 року НМК ПТО організовано і проведено обласні методичні
заходи з наступними категоріями педагогічних працівників ЗП(ПТ)О:
 директорами, заступниками директорів з навчальної та навчальновиробничої роботи:
- організаційно-методичні засади організації освітнього процесу в закладах
професійної (професійно-технічної) освіти області у 2021-2022 навчальному
році (навчально-практичний вебінар, 09.09.2021р.);
- особливості організації та проведення виробничого навчання та виробничої
практики здобувачів освіти в умовах карантину (навчально-практичний
вебінар, 18.02.2021р.);
- особливості організації та проведення кваліфікаційної атестації здобувачів
освіти в умовах карантину (навчально-практичний вебінар, 11.05.2021р.);
- формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах
професійної (професійно-технічної) освіти (навчально-практичний семінар,
16.12.2021);
- про підсумки організаційно-методичної діяльності закладів професійної
(професійно-технічної) освіти у 2020-2021 навчальному році та основні
завдання на 2021-2022 навчальний рік» (навчально-практичний вебінар).
На засіданнях обласних методичних секції заступників директорів з
навчальної та навчально-виробничої роботи були розглянуті актуальні
питання:
- порядок створення та акредитації кваліфікаційних центрів на базі закладів
професійної (професійно – технічної) освіти;
- особливості упровадження в освітній процес стандарту П(ПТ)О з професії
«Кухар»;
- зміни до Типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв
транспортних засобів;
- організація та проведення ДПА у формі ЗНО для здобувачів освіти у
закладах П(ПТ)О у 2022 році.
- організація та проведення атестаційної експертизи;
- особливості організації та проведення кваліфікаційної атестації здобувачів
освіти при організації змішаних форм навчання та видачі документів
державного зразка;
- підсумки участі здобувачів освіти у Всеукраїнських конкурсах фахової
майстерності з професій «Електрогазозварник», «Штукатур», «Перукар» та в
обласних етапах конкурсів фахової майстерності;
- підсумки участі здобувачів освіти в обласних етапах Всеукраїнського
конкурсу професійної майстерності «WorldSkillsUkraine» за компетенціями:
обслуговування важкої техніки, зварювальні роботи, слюсарні роботи, токарні
роботи, електромонтажні роботи, перукарське мистецтво, технології моди;
- технічний супровід організації та проведення обласних етапів
Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед здобувачів професійної
освіти в умовах карантинних обмежень;

 заступниками директорів з навчально-виховної роботи:
- соціальні мережі як виклик сучасності в освітньому середовищі(вернісаж
досвіду, 25.03.2021р.);
- національно-патріотичне виховання в системі освіти України. Виклики
сьогодення (педагогічний діалог, 28.09.2021р.);
Обмінювались досвідом роботи заступники директорів з НВР під час
засідань з питань виховної роботи:
- позаурочна діяльність в закладах професійної (професійно-технічної) освіти
у форматах змішаного та дистанційного навчання;
- сучасний погляд на національно-патріотичне виховання;
- інноваційні підходи до формування національних цінностей;
- консолідація зусиль суспільних інституцій у справі національнопатріотичного виховання підростаючого покоління;
- позаурочна робота як чинник формування патріотичних почуттів;
- нормативно-правові документи щодо організації виховного процесу;
- впровадження та використання сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій (ІКТ) в освітньому процесі, зокрема соціальних мереж;
- соціальна мережа як інструмент власного професійного вдосконалення;
формування професійного іміджу в соціальній мережі. Етичні засади й
особливості педагогічної комунікації в соціальній мережі;
- використання соціальних мереж для нетворкінгу, френдінгу й маркетингу;
- професійно-педагогічні об’єднання в соціальних мережах, їхня роль у
набутті професійної майстерності;
- інноваційні підходи до проведення професійної орієнтації молоді;
 старшими майстрами:
- формування освітнього середовища з використанням прогресивних
технологій, як передумова забезпечення якісної підготовки робітничих кадрів
(вебінар, 11.02.2021р.);
- організаційно-методичні засади завершення навчального року та підготовка
здобувачів освіти до складання ДКА (вебінар,19.05.2021р.);
- методичні аспекти оновлення змісту професійної освіти при організації
навчально-виробничого процесу( семінар-практикум);
 методистами:
- науково-методичне забезпечення освітнього процесу в умовах змішаного та
дистанційного навчання (вебінар, 27.01.2021р.);
- інформаційно-освітнє середовище як засіб формування цифрових та
професійних компетентностей педагогів особливості організації освітнього
процесу в умовах карантину з використанням технологій дистанційного
навчання (семінар-практикум ,02.03.2021);
- моніторинг ефективності упровадження електронних освітніх ресурсів та
засобів навчання в освітній процес» (вебінар, 27.05.2021).
На засіданнях обласних методичних секцій додатково розглянуті
питання:
- виховний процес в умовах дистанційного навчання у ДНЗ «Малинський
професійний ліцей» (обласна методична секція заступників директорів з
НВР);
- результати моніторингу організації освітнього процесу з використанням
технологій дистанційного навчання у ЗП(ПТ)О (обласна методична секція
заступників директорів з навчальної та навчально-виробничої роботи).

Продовжено практику проведення заходів у формі вебінару, в режимі
on-line. Методисти НМК ПТО здійснювали методичний супровід роботи
обласних творчих груп, шкіл передового педагогічного досвіду, майстеркласів, надавалися консультації з проблем, які потребують методичного
супроводу для їх вирішення.
3.1. Здійснення інформаційно-методичного забезпечення освітнього
процесу, організація та координація методичної роботи
Для підвищення рівня компетентності та творчої майстерності
педагогічних працівників ЗП(ПТ)О упродовж 2021 року методистами НМК
ПТО приділялась значна увага щодо підвищення фахового рівня педагогічних
працівників відповідно до сучасних вимог педагогічної науки.
2021 році робота з методичними службами ЗП(ПТ)О була спрямована на
допомогу щодо реалізації освітніх проблем, забезпечення процесу
становлення методичних та фахових компетенцій педагогічних працівників,
пропаганду інноваційних систем навчання, передового педагогічного досвіду
роботи, інформаційно-методичний супровід дослідно-експериментальної
діяльності.
Продовжено практику закріплення методистів за ЗП(ПТ)О,
відповідальними за організацію методичної роботи.
Здійснювався методичний супровід реалізації закладами професійної
(професійно-технічної)
освіти
області
проєктів
міжнародного
та
всеукраїнського рівнів:
- «Просування енергоефективності та імплементація Директиви ЄС із
енергоефективності в Україні» (GIZGmbН за підтримки Урядів Німеччини та
Швейцарії) (Центр ПТО м. Житомира).
- ЄФО щодо створення Центру професійної досконалості (ДНЗ «Центр сфери
обслуговування м. Житомира»).
Змістова частина роботи з методистами та головами методичних комісій
закладів П(ПТ)О протягом року включала в себе:
- обмін кращими практиками роботи методичних комісій педагогічних
працівників ЗП(ПТ)О;
- удосконалення методики, підвищення ефективності діяльності методичних
комісій як умови активізації творчого потенціалу педагога.
Проводилась робота щодо координації закладів по розгортанню Office
365; впровадження інструменту SELFIE; розширення освітнього контенту
Internet-платформи онлайн-курсів для педагогічних працівників ЗП(ПТ)О та
адміністрування дистанційної навчальної платформи.
Для швидкого та відкритого доступу до матеріалів засідань обласних
методичних заходів, вебінарів, інформування про досягнення системи
П(ПТ)О області, перспективні події функціонує сайт НМК ПТО у
Житомирській області, група Facebook «Професійна освіта Житомирщини».
Щомісячно формується та направляється у ЗП(ПТ)О інфрмаційнометодичний бюлетень «Вісник ПТО».
3.2. Методичний супровід дослідно-експериментальної роботи
Більшість колективів закладів П(ПТ)О творчо працювали над
реалізацією поставлених методичних проблем і тем дослідноекспериментальної діяльності відповідно до обраної тематики. Як приклад в

ДНЗ «ЦСО м. Житомира» 3 напрямки роботи «Через проєктну діяльність – до
компетентності», «Розвиток освітнього інформаційного середовища закладу
засобами дистанційної форми навчання» та «Упровадження елементів
дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників
із професії «Пекар» задіяний весь педагогічний колектив закладу.
При НМК ПТО функціонує Творча педагогічна лабораторія. У 2021 році
проведено 4 онлайн-засідання Творчої лабораторії.
07.04.21р. під час онлайн-засідання Творчої лабораторії (у чаті Microsoft
Teamsд для участі в засіданні зареєструвались близько 40 педагогів з 19
закладів освіт), яке проходило за допомогою Microsoft Teams Office 365,
розгорнутого на базі професійно-технічного училища №4 м. Бердичева були
висвітлені питання:
- шляхи реалізації обласного проєкту «Інформаційно-методичний простір
професійної освіти Житомирщини»;
- психологічні аспекти навчальної діяльності в умовах дистанційного
навчання»;
- організаційно-методичні засади
діяльності тьютора дистанційного
навчання;
- обмін досвідом щодо розгортання
Office 365 (Професійно-технічне
училище №4 м. Бердичева);
- майстер-класи з використання
онлайн інструментів для створення
навчального контенту у форматі
дистанційного
(змішаного)
навчання Головинське ВПУ нерудних технологій, Овруцький професійний
ліцею, ТВСВ м. Коростеня ДНЗ «Малинський професійний ліцей.
Питання про підготовку навчально-методичних матеріалів та
розроблення, упровадження електронних засобів навчання були розглянуті на
другому засіданні Творчої лабораторії 27.10.21р.
23 червня 2021р. на базі Навчально-методичного кабінету професійнотехнічної освіти у Житомирській області пройшла обласна відеоконференція
на тему: «Інклюзивна професійна освіта: досвід, проблеми, перспективи».
У роботі конференції взяли участь: Шовтюк А.М., директор КЗ «Другий
інклюзивно-ресурсний центр м. Житомира»; Тарнавська Н.П., кандидат
психологічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти і педагогічних
інновацій, керівник науково-методичного центру ресурсів і документації з
інклюзивної освіти Житомирського державного університету імені Івана
Франка; Мирончук Н.М., доктор педагогічних наук, доцент кафедри
педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами
Житомирського державного університету імені Івана Франка; педагогічні
працівники з 20 закладів професійної (професійно-технічної) освіти
Житомирської області.
Активну участь у конференції брали педагогічні працівники
Житомирського професійного ліцею Житомирської обласної ради (директор
Дерев’янко О.В.), на базі якого відкритий експериментальний майданчик
обласного рівня (наказ УОН ОДА від 10.03.2021 р. № 33 «Про проведення
дослідно-експериментальної роботи на базі Житомирського професійного

ліцею Житомирської обласної ради») на тему: «Організаційно-педагогічні
умови впровадження інклюзивної освіти в закладі професійної (професійнотехнічної) освіти».
3.3. Діяльність методичних секцій та методичних об’єднань з професій та
навчальних предметів, організація їх роботи
Відповідно до наказу ДОН обласної державної адміністрації від
17.09.2021 №54 «Про створення обласних методичних секцій на 2021-2022
н.р. та організацію керівництва ними» НМК ПТО здійснював координацію та
забезпечував дієвість 23 обласних методичних секцій.
У рамках засідань обласних методичних секцій були розглянуті теми:
 методична секція педпрацівників автомобільного транспорту та
механізації сільського господарства:
- особливості проведення дистанційного навчання з окремих предметів
(компонентів) з професій сільськогосподарського спрямування та
транспорту» (навчально-практичний вебінар, 26.05. 2021р.);
- особливості підготовки здобувачів освіти до практичного іспиту
(навчально-практичний семінар, 07.10.2021р.);
 методична секціяпедагогічних працівників будівельних професій:
- створення сучасного освітнього середовища при підготовці кваліфікованих
робітників будівельного напрямку (семінар-практикум, 09.11.2021р.);
 методична секція педагогічних педпрацівників металообробних та
енергетичних професій:
- діджиталізація освітнього процесу в закладах професійної (професійнотехнічної) освіти (семінар, 12.10.2021р.);
 методична секція педагогічних працівників легкої промисловості та
побутового обслуговування населення:
- впровадження сучасних виробничих технологій у професійну підготовку
(семінар-практикум, 27.10.2021р.);
 методична секція педпрацівників харчової промисловості, торгівлі,
громадського харчування, плодоовочівництвата дослідницьких професій:
- інформаційно-освітнє середовище як засіб формування професійних
компетентностей здобувачів освіти (вебінар, 16.02.2021р.);
- оновлення комплексного методичного забезпечення предметів і професій
(навчально-практичний семінар, 04.11.2021р.);
 методична секція викладачів предмета «Захист України»:
- використання методики розвитку критичного мислення при формуванні
ключових і предметних компетентностей у здобувачів освіти» (вебінар,
20.05.2021р.);
 методична секція викладачів предметів гуманітарної підготовки:
- професійна компетентність педагога як одна з умов його успішної
діяльності та запорука підвищення якості освіти (вебінар, 28.10.2021р.);
 методична секція викладачів математики:
- фізико-математичні дисципліни у закладі освіти як комплексна форма
освітньої взаємодії та популяризації знань математики і фізики (онлайнсемінар, 23.11.2021р.);
 методична секція викладачів інформатики та інформаційних
технологій:

- ефективне функціонування системи управління дистанційним (змішаним)
навчанням закладів П(ПТ)О( круглий стіл, 27.10.2021р.);
 методична секція викладачів природничих дисциплін:
- формування соціальних та інформаційних компетентностей як складова
біологічної та екологічної освіти кваліфікованих робітників (практичний
семінар, 20.10.2021р.);
 методична секція викладачів суспільних дисциплін:
- моделювання, апробація та використання інноваційних педагогічних
технологій на навчальних заняттях суспільствознавчих дисциплін (онлайн –
семінар, 25.11.2021р.);
 методична секція педпрацівників з професій і предметів соціального
та економічного напрямку:
- медіаграмотність та ефективне використання медіаресурсів в освітньому
процесі (семінар,11.11.2021р.);
 методична секція викладачів предмета «Охорона праці»:
- розвиток творчих здібностей здобувачів освіти на уроках предмета
«Охорона праці»(психолого-педагогічний семінар, 16.11.2021р.);
 методична секція голів методичних комісій класних керівників та
вихователів ЗП(ПТ)О області:
- формування природничо-екологічної компетентності здобувачів освіти
ЗП(ПТ)О, озброєння їх досвідом розв’язання екологічних проблем
(26.05.2021р.);
- створення безпечного освітнього середовища у закладах професійної
(професійно-технічної) освіти» ( 21.10.2021р.);
 методична секція працівників психологічної служби:
- удосконалення професійної компетентності фахівців психологічної служби
як передумова підвищення ефективності функціонування закладу П(ПТ)О
(семінар-нарада,14.09.2021р.);
- роль психологічної служби в профорієнтаційній діяльності закладу
П(ПТ)О» ( 03.03.2021р.);
- інклюзія в закладах професійної (професійно-технічної) освіти» (онлайнзасідання,12.05.2021р.);
 обласна методична секція бібліотечних працівників ЗП(ПТ)О
області:
- бібліотека
закладу
професійної
(професійно-технічної)освіти
в
меді@просторі (круглий стіл,03.11.2021р.).
Додатково до порядку денного були внесені питання:
- естафета педагогічних досягнень» (обласне методичне об’єднання голів
методичних комісій класних керівників та вихователів ЗП(ПТ)О);
- про започаткування роботи локального консультпункту для викладачів
математики на базі в «ДНЗ» ЖВПТУ, ЖППЛ (обласна методична секція
викладачів математики, фізики і астрономії);
- про заходи до 30 річчя Незалежності України (обласна методична секція
суспільних дисциплін).
Для викладачів математики, фізики і астрономії проведено навчальний
семінар на тему: «Використання інтернет-технологій при організації
дистанційного навчання».

Питання шляхів і методів впровадження інноваційних технологій,
формування засад компетентнісно- орієнтованого навчання історії знаходило
своє відображення на засіданнях обласної методичної секції суспільних
дисциплін.
При Навчально-методичному кабінеті професійно-технічної освіти у
Житомирській області функціонує «Школа педагога-початківця» (секції
майстрів виробничого навчання та викладачів, працівників психологічної
служби).
У
2021-2022н.р.
здійснюється
апробація
розробленого
відповідальними методистами дистанційного курсу навчання зазначених
категорій педпрацівників.
Проведено 4 онлайн-засідання Школи, в яких було задіяно 18 майстрів
виробничого навчання, 2 викладачі та 10 працівників психологічної служби.
Слухачі Школи були забезпечені матеріалами в електронному варіанті
для самостійного відпрацювання впродовж 17 тижнів.
3.4.Організація і проведення науково-практичних конференцій,
семінарів, конкурсів, виставок навчально-методичної літератури та
технічних засобів навчання
Для педагогічних працівників ЗП(ПТ)О проведена відеоконференція
«Інклюзивна професійна освіта: досвід, проблеми», перспективи» (12.05.2021).
Методист, кандидат педагогічних наук, доцент, Сахневич І.Д. брала
участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Професійна освіта
та зайнятість осіб з особливими освітніми потребами», організованою
Львівським національним університетом імені Івана Франка та ГО «Справа
Кольпінга в Україні(14-16 грудня 2021).
З доповіддю «Проблеми впровадження інклюзивної освіти в закладах
професійної (професійно-технічної) освіти» методист Сахневич І.Д. на
XXIV Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія і практика
професійної
підготовки
майбутніх
фахівців
до
інноваційної
діяльності» (м. Житомир, Житомирський державний університет імені Івана
Франка, 18 листопада 2021).
Здійснено методичний супровід участі педпрацівників закладів у
всеукраїнських методичних заходах:
- тринадцятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» (ДНЗ
«Центр сфери обслуговування м. Житомира»,«Центр легкої промисловості та
побутового обслуговування населення м. Житомира»);
- (всеукраїнському вебінарі «Дистанційне навчання як сьогоденна форма
освіти: проблеми та перспективи» (НМЦ ПТО у Запорізькій області).
- науково-практичному форумі «Мрійте. Прагніть. Досягайте». (14.06.2021 18.06.2021,ДНЗ «Центр сфери обслуговування м. Житомира»).
Забезпечено організаційно-методичний супровід проведення заключного
етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед здобувачів
професійної освіти з професії «Електрогазозварник» в дистанційному формат,
всеукраїнського Тижня професійної освіти на регіональному рівні,
регіональний відбір Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності
«WorldSkills Ukraine 2021».
Організовано та проведено обласні конкурси:

 на краще відео з популяризації робітничих професій «Світ професій
очима молоді» (01.04.-27.04. 2021р.).
І місце - колектив ДНЗ «Центр сфери обслуговування м. Житомира»;
ІІ місце - колективи: Головинського вищого професійного училища
нерудних технологій; Баранівського професійного ліцею; ДНЗ «Малинський
професійний ліцей»;
ІІІ місце –- колективи: ДНЗ «Бердичівське вище професійне училище»;
ДНЗ «Центр легкої промисловості та побутового обслуговування населення
м. Житомира»; Коростишівський професійний аграрний ліцей;
 на кращий дистанційний курс з предмета «Математика», в рамках
реалізації заходів обласного проєкту «Математика сьогодення у закладі
П(ПТ)О: процес взаємного збагачення змісту та практичного спрямування
загальної середньої та професійної освіти» (квітень-червень 2021р.).
І місце – Войтович І.П. (Житомирський професійний політехнічний
ліцей);
ІІ місце – Пилькевич І.Л. (Головинське вище професійного училище
нерудних технологій); Шморгун О.І. (Бердичівський професійний будівельний
ліцей); Чигрин С.М. (ПТУ №4 м. Бердичева);
ІІІ місце – Ящук Т.О. (ДНЗ «Центр сфери обслуговування м. Житомира»);
Мосійчук А.П. (ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне
училище»); Чупринська Т.В. (ДНЗ «Бердичівське вище професійне училище»);
 на кращий стан викладання предмета «Захист України» у закладах
П(ПТ)О області ( квітень 2021).
І місце – колектив ПТУ №4 м. Бердичева;
ІІ місце – колективи: ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне
училище»; Коростишівського професійного аграрного ліцею;
ІІІ місце – колективи: ДНЗ «Новоград-Волинське вище професійне
училище; Центру професійно-технічної освіти м. Житомира; Житомирського
професійного політехнічного ліцею;
 на кращий дистанційний курс з професії, навчального предмета в
рамках реалізації обласного проєкту «Інформаційно-методичний простір
професійної освіти Житомирщини» (16.11 по 24.12. 2021
в номінації«Кращий дистанційний курс з предмета загальноосвітньої
підготовки»:
І місце – Лисогор Тетяна Володимирівна, викладач ДНЗ «Центр сфери
обслуговування м. Житомира», Яценюк Галина Василівна, викладач
Бердичівського професійного будівельного ліцею;
ІІ місце – Юзипович Людмила Василівна, викладач Коростишівського
професійного аграрного ліцею, Ярмолюк Микола Миколайович, викладач
Центру ПТО м. Житомира;
ІІІ місце – Данильчук Надія Олександрівна, викладач ДНЗ «НовоградВолинське вище професійне училище», Коваленко Світлана Василівна,
викладач ДНЗ «Малинський професійний ліцей», Сікалюк Ріта
Володимирівна, викладач Любарського професійного ліцею;
в номінації «Кращий дистанційний курс з предмета професійнотеоретичної підготовки»:
І місце – Дубівка Вероніка Георгіївна, викладач Коростишівського
професійного аграрного ліцею;

ІІ місце – Голумбйовський Ігор Станіславович, викладач Головинського
ВПУ нерудних технологій, Петрусь Ірина Вікторівна, викладач ДНЗ «Центр
сфери обслуговування м.Житомира»;
ІІІ місце – Вільчинська Олена Василівна, викладач ДНЗ «Бердичівське
вище професійне училище», Зволінський Олексій Валерійович, викладач
Професійно-технічного училища №4 м. Бердичева, Новак Володимир
Ананійович, викладач Баранівського професійного ліцею, та Сімон Лариса
Феодосіївна, викладач ДНЗ «Новоград-Волинське вище професійне училище»;
в номінації «Кращий дистанційний курс з виробничого навчання»:
І місце – Кіндрась Наталія Сергіївна, майстр виробничого навчання
Любарського професійного ліцею;
ІІ місце – Полонець Світлана Олександрівна, Родюк Надія Миколаївну,
майстри виробничого навчання Професійно-технічного училища №4
м. Бердичева, Шатило Костянтин Анатолійович, майстри виробничого
навчання Овруцького професійного ліцею;
ІІІ місце – Гузема Тетяна Миколаївна, Кучерява Ірина Валеріївна,
майстри виробничого навчання ДНЗ «Центр сфери обслуговування
м. Житомира», Затолюк Наталія Володимирівна, майстер виробничого
навчання Головинського ВПУ нерудних технологій, Павлюк Віталій
Юрійович майстер виробничого навчання Коростишівського професійного
аграрного ліцею));
 обласний огляд-конкурс «На кращий кабінет (майстерню, лабораторію)
закладу П(ПТ)О» (вересень 2021).
І місце: «Кращий кабінет з предмета загальноосвітньої підготовки»:
кабінет української мови та літератури ДНЗ «Бердичівське вище професійне
училище» (зав. кабінетом Блізніченко Ю.О.), кабінет біології та екології ДНЗ
«Центр сфери обслуговування м. Житомира» (зав. кабінетом Панасюк О.В.);
- «Кращий кабінет з предмета загальнопрофесійної та професійнотеоретичної підготовки»– кабінет охорони праці та навколишнього
середовища ДПТНЗ «Радомишльський професійний ліцей» (зав. кабінетом
Голумбйовський І.С.);
- «Краща лабораторія» – навчальний бар «Перлина» ДНЗ «Житомирське
вище професійне технологічне училище» (зав. лабораторією Богатко Ю.Д.) та
кухня-лабораторія з дегустаційним залом ДНЗ «Центр сфери обслуговування
м. Житомира» (зав. лабораторією Богонос Т.М.);
- «Краща майстерня» – швейна майстерня ДНЗ «Центр сфери
обслуговування м. Житомира» (зав. майстернею Булах О.І.);
ІІ місце:
«Кращий кабінет з предмета загальноосвітньої
підготовки»:кабінет фізики та математики ДНЗ «Житомирське вище
професійне технологічне училище» (зав. кабінетом Мосійчук А.П.), кабінет
української мови та літератури Бердичівського професійного будівельного
ліцею (зав. кабінетом Яценюк Г.В.);
- «Кращий кабінет з предмета загальнопрофесійної та професійнотеоретичної підготовки» – кабінет технології монтажу санітарно-технічних
систем Центру професійно-технічної освіти м. Житомира (зав. кабінетом
Скурковська І.В.) та кабінет технології приготування їжі з основами
товарознавства ПТУ № 4 м. Бердичева (зав. кабінетом Бєлозьорова В.М.);
- «Краща лабораторія» – лабораторія кухарів ДПТНЗ «Радомишльський
професійний ліцей» (зав. лабораторією Патласова В.І.);

- «Краща майстерня» – швейно-закрійна майстерня ПТУ № 4 м. Бердичева
(зав. майстернею Сидоржевська М.А.);
ІІІ місце:«Кращий кабінет з предмета загальноосвітньої підготовки»
– кабінет біології та екології ДНЗ «Новоград-Волинське вище професійне
училище» (зав. кабінетом Лопатюк Т.І.), кабінет історії України, всесвітньої
історії, громадянської освіти Центру професійно-технічної освіти м.
Житомира (зав. кабінетом Ярмолюк М.М.), кабінет математики Овруцького
професійного ліцею (зав. кабінетом Овдєйчук І.І.);
- «Кращий кабінет з предмета загальнопрофесійної та професійнотеоретичної підготовки» – кабінет кам’яних і оздоблювальних робіт ДНЗ
«Новоград-Волинське вище професійне училище» (зав. кабінетом Гайдайчук
Г.П.), спецтехнології електромонтажних робіт Житомирського професійного
політехнічного ліцею (зав. кабінетом Пегарькова А.А.), матеріалознавства,
обладнання та технології зварювальних робіт Головинського вищого
професійного училища нерудних технологій (зав. кабінетом Ломако А.А.);
- «Краща лабораторія» – лабораторія електромонтажних робіт ДНЗ
«Малинський професійний ліцей» (зав. лабораторією Грибан В.В.);
- «Краща майстерня» – майстерня вишивальників ДНЗ «Новоград-Волинське
вище професійне училище» (зав. майстернею Кизяк Л.В.).
Обласні олімпіади:
 з предмета «Електротехніка» на платформі GOOGLE MEET(28.04.2021).
І місце – Тімофеєв Дмитро (Житомирський професійний політехнічний
ліцей);
ІІ місце – Калінчук Аліна (ТВСВ с. Турчинівки Коростишівського
професійного аграрного ліцею) і Орлик Роман (ТВСВ м. Коростеня ДНЗ
«Малинський професійний ліцей»);
ІІІ місце – Мішустін Денис (Пулинський професійний ліцей), Морозов
Олександр (ДНЗ «Малинський професійний ліцей») та Підаура Сергій (ЖПЛ
Житомирської обласної ради);
 з предмета «Охорона праці» (07.04.2021)
І місце – Куровська Анастасія (ДНЗ «Центр сфери обслуговування
м. Житомира»);
ІІ місце – Єдинак Майя (Любарський професійний ліцей), Левітська
Тетяна (ДНЗ «ЦЛППОН м. Житомира»);
ІІІ місце – Кричковська Вікторія (Баранівський професійний ліцей),
Припоров Ростислав (ДНЗ «Бердичівське вище професійне училище»), Голяк
Анастасія (ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне училище»);
 з предмета «Інформаційні технології»(02.04.2021 на платформі GOOGLE
MEET):
І місце – Трончук Максим (Житомирський професійний політехнічний
ліцей), Калінчук Олексій (ДНЗ «Центр сфери обслуговування м. Житомира»);
ІІ місце Кулик Артур (ПТУ №4 м. Бердичева), Риндич Кирил
(Коростишівський професійний аграрний ліцей);
ІІІ місце – Кулешов Натанієль (ДНЗ «Бердичівське вище професійне
училище»), Полинець Артем (ДНЗ «Олевський професійний ліцей»);
Реалізовалися заходи обласних проєктів:
- «Презентуємо професійну освіту разом»;
- «Інформаційно-методичний простір професійної освіти Житомирщини»;

- «Математика сьогодення у закладі П(ПТ)О: процес взаємного збагачення
змісту та практичного спрямування загальної середньої і професійної
освіти»;
- «Ключові компетентності як фактор забезпечення ефективної професійної й
міжособистісної взаємодії».
Оновлюється постійно діюча виставка методичних напрацювань
педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. Заклади П(ПТ)О брали участь в
Житомирській міській методичній виставці, де здобули призові місця. Оновлено
виставкову
експозицію
«Професійно
(професійно-технічна)освіта
Житомирщини».
3.5.Здійснення заходів щодо вивчення, узагальнення та впровадження
інноваційного педагогічного і виробничого досвіду та новітніх
педагогічних технологій в освітньому процесі
Впродовж звітного періоду вивчено та узагальнено 102 перспективних
досвіди педагогічний працівників ЗП(ПТ)О області та рекомендовано
рішенням навчально- методичної ради НМК ПТО (протокол №2 від
20.05.2021 року) для поширення в ЗП(ПТ)О області шляхом друку в
анотованому каталозіперспективного досвіду педагогічних працівників
закладів професійної (професійно-технічної) освіти Житомирської області
(2020-2021 н.р.) / ред.-упор. І. Д. Сахневич – Житомир: Вид. О.О.Євенок, 2021.
– 122 с.).
Проаналізовані методичні матеріали працівників психологічної служби
закладів професійної (професійно-технічної) освіти області для проходження
експертизи психологічного та соціального інструментарію обласною
експертною комісією КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР.
Поширення перспективного педагогічного досвіду здійснюється шляхом
участі педпрацівників в обласних методичних заходах та публікацій в
інформаційно-методичному бюлетені «Вісник ПТО».
3.6.Організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у
тому числі стажування педпрацівників на підприємствах, установах,
організаціях
НМК ПТО у Житомирській області здійснює організаційно-методичний
супровід підвищення кваліфікації, стажування та атестації педагогічних
кадрів ЗП(ПТ)О області.
З метою поглиблення шляхів курсів підвищення кваліфікації керівних і
педагогічних кадрів, прикладних наукових досліджень, розширення науководослідної, видавничої діяльності, обміну досвідом; підвищення рівня
педагогічної майстерності, удосконалення професійних якостей, професійної
наукової та викладацької культури 31 серпня 2020 року укладено
меморандум між кафедрою професійної та вищої освіти Центрального
інституту післядипломної освіти Державного закладу вищої освіти
«Університет менеджменту освіти», Навчально-методичним кабінетом
професійно-технічної освіти у Житомирській області та Державним
навчальним закладом «Бердичівське вище професійне училище».
На підставі плану підвищення кваліфікації керівники закладів П(ПТ)
освіти забезпечили укладання між закладами освіти та суб’єктами підвищення

кваліфікації договорів про надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації
на відповідний рік.
Відповідно до плану підвищення кваліфікації керівних кадрів ЗП(ПТ)О
області до Центрального інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти» НАПН України були направлені 22 особи:
Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти» Житомирської обласної ради надав місця (за кошти
обласного бюджету) для проходження курсів підвищення кваліфікації
237 викладачам загальноосвітніх предметів, практичним психологам та
соціальним педагогам. Заклади П(ПТ) О надали інформацію про проходження
курсів в КЗ «ЖОІППО» ЖОР 230особами.
Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти здійснював
підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання та викладачів
предметів професійно-теоретичної підготовки за дистанційною формою
навчання. Впродовж календарного 2021 року Білоцерківським інститутом на
базі ЗП(ПТ)О області було охоплено підвищенням кваліфікації 120 осіб:
Підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів за кошти
фізичних і юридичний осіб за дистанційною формою навчання проводилося на
базі установ та організацій, враховуючи основні напрями підвищення
кваліфікації:
- розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета,
фахових методик, технологій);
- психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи
андрагогіки;
- створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості
(специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в
освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами;
- використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в
освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та
кібернетичну безпеку;
- мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична
компетентність;
- формування професійних компетентностей галузевого спрямування,
опанування новітніми виробничими технологіями, ознайомлення із сучасним
устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і тенденціями розвитку галузі
економіки, підприємства, організації та установи, вимогами до рівня
кваліфікації працівників за відповідними професіями;
- розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти та їх
заступників) тощо.
У 2021 році послуги у підвищенні кваліфікації за кошти фізичних
(юридичних) осіб надавали:
- Житомирський державний університет імені Івана Франка
4
- Державний університет «Житомирська політехніка»
2
- Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та
16
підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у
Хмельницькій області
- Освітній проект «На Урок», ТОВ «На урок»
5
- Громадська організація “ЕДЮКЕЙШНЛ ЕРА”
21
- Платформа масових відкритих онлайн –курсів Prometheus
22

-

ТОВ «Всеосвіта»
Платформа підвищення кваліфікації ГО «РУХ Освіта»
Дистанційна академія ВГ «Основа»
Київський інститут бізнесу та технологій
БО «Центр освітніх ініціатив», EU4Skills
Обласний центр ПК працівників культури і мистецтв ЖОР
Веб-платформа «Уміти» Центр нової освіти
НМЦ ПТО у Запорізькій області
ВСЬОГО

5
9
1
10
17
1
2
5
120

Результати підвищення кваліфікації у інших суб’єктів підвищення
кваліфікації визнаються рішенням педагогічної ради закладу професійної
освіти.
Відповідно до ст.6 п.4 Постанови КМУ №800 від 27.08.2019 та «Порядку
підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних
навчальних закладів» (наказ МОН від 30.04.2014 №535) заклади П(ПТ)О
організовували стажування майстрів виробничого навчання та викладачів на
базі галузевих навчально-практичних центрів ЗП(ПТ)О та підприємствах
області. Впродовж року охоплено стажуванням 118осіб, з них 88 майстрів
виробничого навчання та 30 викладачів предметів професійно-теоретичної
підготовки.
В галузевих навчально-практичних центрах на базі ЗП(ПТ)О області
було охоплено стажуванням 27 педагогічних працівників, з них 7 викладачів і
20 майстрів виробничого навчання. Стажування проводилося на базі НПЦ
«Зварювальні технології» ГВПУНТ, «Бердичівський будівельний навчальнопрактичний центр» БПБЛ, ДПТНЗ «Соснівський професійний ліцей», НПЦ
професії «Верстатник деревообробних верстатів» ДНЗ «НВВПУ» і НПЦ
Квасилівського професійного ліцею.
Відповідно до наказу Управління
освіти і науки №221 від 28.12.2021 «Про
підвищення кваліфікації керівних і
педагогічних кадрів закладів професійної
(професійно-технічної) освіти області у
2021 році» на базі новоствореного
навчально-практичного
центру
ДНЗ
«Новоград-Волинське вище професійне
училище»
проходили
стажування
педагогічні працівники Баранівського
професійного ліцею, ДНЗ «Олевський
професійний
ліцей»
та
«НовоградВолинське ВПУ» з професій «Столяр
будівельний»
та
«Верстатник
деревообробних верстатів».
3.7.Проведення консультацій керівників
і
педагогічних працівників з питань
навчально-виробничої та навчально-виховної роботи

Упродовж звітного періоду методистами НМК ПТО проведені з
керівникам закладів освіти та педагогічним працівникам консультації, надані
методичні рекомендації:
- організація дистанційної підтримки освітнього процесу в умовах карантину
(Євгеньева А.Л., Сербин Б.В., вебсторінка «Підтримка дистанційного
навчання», березень 2020);
- формування безпечного освітнього простору, запобігання булінгу та
кібербулінгу (Ткачук І.М., Вісник профтехосвіти №1, січень 2021);
- інструменти педагогічного моніторингу в закладі П(ПТ)О (Баранівська Л.Й.);
- коучингове мислення – надійна стратегія вибору перспективи та ефективної
діяльності, презентація, Ковальчук Т.О.;
- використання в освітньому процесі інформаційно-комунікаційних технологій
дистанційного навчання з предметів «Інформатика», «Інформаційні
технології», «Захист України», «Охорона праці» та окремих професій»
(Євгеньева А.Л., Малінкіна Н.П., Коберник Ж.П., Лавренчук О.М., лист НМК
ПТО від 25.11.2020 №199);
- використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній
підготовці кваліфікованих робітників (Колчик О.Г., Недашківська Л.П., лист
НМК ПТО від 19.10.2020 №172);
- «Щодо створення галузевих навчально-практичних центрів у закладах
П(ПТ)О області (Недашківська Л.П., лист НМК ПТО від 28.10.2020 №18);
- про результати атестації педпрацівників ЗП(ПТ)О області у 2021 році та
рекомендації щодо підготовки атестаційних матеріалів на наступний рік
(Роспотнюк Г.В., червень 2021);
- організації контролю та оцінювання знань здобувачів освіти з предметів
загальноосвітньої підготовки у ЗП(ПТ)О;
- інформація щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій та
матеріалів для дистанційного навчання у професійній підготовці
кваліфікованих робітників педагогічними працівниками обласної методичної
секції харчової промисловості, торгівлі, громадського харчування та
дослідницьких професій ЗП(ПТ)О області( Малінкіна Н.П.)
Надано методичну допомогу керівникам та педпрацівникам ЗП(ПТ)О з
питань:
- оновлення змісту професійної (професійно-технічної) освіти;
- впровадження інклюзії в закладах професійної (професійно-технічної)
освіти;
- участі здобувачів освіти у Всеукраїнському конкурсі-захисті науководослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України;
- проведенні місячників:
знань здобувачами освіти правил дорожнього
руху, з охорони праці та безпеки життєдіяльності;
- забезпечення ефективної роботи галузевих НПЦ на базі ЗПО;
- створення та забезпечення діяльності Центрів професійної кар’єри на базі
ЗПО;
- упровадження дуального навчання у професійну підготовку кваліфікованих
робітників;
- організація освітнього процесу в ЗП(ПТ)О у форматах змішаного та
дистанційного навчання.
Організовано та проведено відеоконференцію для закладів П(ПТ)О
області на тему: «Інклюзивна професійна освіта: досвід, проблеми,

перспективи» ( Сахневич І.Д., 23.06. 2021 р); викладачам з питань створення
дистанційних курсів з математики ( Ковальчук Т.О., 19 травня 2021р.)
4.Моніторингові дослідження
4.1 Аналіз якості навчання, рівня знань, умінь і навичок здобувачів
освіти закладів П(ПТ)О (надання методичної допомоги щодо
удосконалення освітнього процесу)
Методистами НМК ПТО було продовжено інформаційно-аналітичну та
моніторингову діяльність за різними напрямками та питаннями із
застосуванням різноманітних методів і підходів дослідження та аналітики,
приділено особливу увагу пошуку нових технологій аналітичної роботи щодо
збирання та обробки інформації з подальших формуванням прогнозованих
висновків, розроблено цілісну методологічну систему інформаційноаналітичного забезпечення діяльності закладів П(ПТ)О.
Результати даного напрямку роботи регулярно висвітлювалися на сайті
НМК ПТО та щомісячному інформаційно-методичному бюлетені «Вісник
ПТО», що сприяло прийняттю альтернативних рішень щодо проблемних
питань, перспективному плануванню та корегуванню недоліків регіональної
системи П(ПТ)О. Моніторинговими та статистичними дослідженнями було
охоплені такі питання діяльності ЗП(ПТ)О області:
- результати вхідного контролю знань здобувачів освіти закладів професійної
(професійно-технічної) освіти області у 2021-2022 навчальному році;
- діяльність центрів професійної кар’єри на базі закладів П(ПТ)О;
- кадровий склад педагогічних працівників ЗП(ПТ)О області у 2021-2022
навчальному році;
- функціонування вебсайтів ЗП(ПТ)О області та своєчасне оприлюднення
публічної інформації;
- впровадження дуальної форми навчання у закладах професійної (професійнотехнічної) освіти;
- успішності та якостізнань учнів ЗП(ПТ)О з предметів загальноосвітньої
підготовки за семестр;
- спроможності галузевих навчально-практичних центрів для професійної
підготовки здобувачів освіти;
- забезпечення ЗП(ПТ)О навчальними підручниками та посібниками з
предметів та ефективність їх використання;
- соціальний зріз контингенту здобувачів освіти ЗП(ПТ)О області станом на
проведення профілактичних заходів, спрямованих на зниження рівня
вживання психоактивних речовин;
- здійснення освітнього процесу у закладах професійної (професійнотехнічної) освіти області з різними рівнями епідеміологічної небезпеки, про
проведені заходи в рамках Всеукраїнського Тижня професійної освіти в
ЗП(ПТ)О;
- про проведену профорієнтаційну роботу з ЗП(ПТ)О за період з 01.01.2021 по
31.08.2021;
- про організацію харчування в закладах П(ПТ)О станом на 01.02.2021;
- щодо формування у здобувачів освіти загальнолюдських цінностей;
- графік проведення Днів відкритих дверей закладами професійної
(професійно-технічної) освіти у період вступної компанії 2021 року про

навчання осіб з особливими освітніми потребами (з інвалідністю) в закладах
професійної (професійно-технічної) освіти Житомирської області;
- волонтерського руху на Житомирщині;
- проведення профорієнтаційних заходів у закладах професійної (професійнотехнічної) освіти області у період вступної компанії 2021 року для
оприлюднення на сайті МОН та інших каналах комунікацій.
4.2. Вивчення потреб закладів П(ПТ)О щодо забезпечення їх програмнометодичною документацією, підручниками, навчальними посібниками
тощо. Надання методичної допомоги авторським колективам, творчим
групам, окремим педагогічним працівникам закладів П(ПТ)О щодо
розроблення проєктів програмно-методичної документації, підручників,
навчальних і методичних посібників, технічних засобів навчання та їх
апробація
Щорічно здійснюється моніторинг стану забезпечення здобувачів освіти
навчальними підручниками та посібниками з предметів загальноосвітньої,
загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовок в ЗП(ПТ)О
області.
Середній показник забезпечення підручниками та посібниками складає:
- загальноосвітня підготовка- 88%;
- загальнопрофесійна -75%
- професійно-теоретична -83%
Спільно з Обласним бібліотечним колектором здійснюється розподіл
навчальної літератури. Здійснено перерозподіл навчальної літератури для
ДПТНЗ «Житомирський навчальний центр №4».
Надана методична допомога щодо розроблення проєкту програмнометодичної документації матеріалів - конспекту лекцій «Організація і
технологія продажу плодоовочевих товарів» з предмета «Організація продажу
продовольчих товарів» за новим СП(ПТ)О з професії «Продавець
продовольчих товарів», автор Осінська Т.В., викладач предметів ПТП ДНЗ
«Житомирське вище професійне технологічне училище», обсяг-196 ст.
5. Співпраця із закладами освіти, науковими та науково-методичними
установами, громадськими організаціями, об’єднаннями роботодавців,
підприємствами, установами, організаціями, обласними центрами
зайнятості Державної служби зайнятості
Співпраця з:
- Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України (угода);
- Білоцерківським інститутом неперервної професійної освіти;
- Центральним інститутом післядипломної освіти (угода);
- НМЦ ПТО і ПК у Хмельницькій області;
- Управлінням ДСЯО у Житомирській області;
- галузевими НПЦ на базі ЗП(ПТ)О м. Житомира, Києва та інших областей;
- КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної освіти»;
- Вінницьким регіональним центром оцінювання якості освіти;
- Житомирською міською радою;
- Житомирським обласним центром зайнятості;
- Обласною організацією Федерації роботодавців України;

- Житомирським державним університетом ім. І.Франка;
- Житомирським державним університетом «Політехніка»;
- Київським професійно-педагогічним коледжем ім. А.Макаренка;
- Житомирським осередком Асоціації кулінарів України;
- Житомирським територіальним відділенням МАН України;
- Міжнародними благодійними фондами «Місія в Україну», «Фонд Східна
Європа»;
- Міжнародною громадською організацією «Останній дзвінок»;
- Міжнародним жіночим правозахисним центром «Ла Страда-Україна»;
- Міжнародною благодійною організацією «Партнерство «Кожній дитині»;
- Всеукраїнською благодійною організацією «АСЕТ»;
- Всеукраїнською благодійною організацією УФ «Благополуччя дітей»;
- Громадською організацією «Нова вершина»;
- Громадською організацією «Жіночий інформаційно-консультативний
центр»;
- Громадською організацією «Ліга молоді»;
- Житомирською обласною організацією Товариства Червоного Хреста
України;
- Житомирською міською громадською організацією «Авенір»;
- Житомирськими молодіжними організаціями «Молода генерація» та
«Паритет»;
- Житомирською обласною громадською організацією «Перспектива»;
- Житомирськими обласними молодіжними громадськими організаціями
«Християнська Асоціація Молоді та Сім’ї – YMCA», «ХХІ покоління»;
- Бердичівською міською громадською молодіжною організацією «Молодь
обирає життя»;
- Житомирським відділенням Всеукраїнського громадського центру
«Волонтер»;
- Житомирською обласною Асоціацією фахівців соціальної сфери;
- Департаментом праці соціальної та сімейної політики облдержадміністрації;
- Управлінням пенсійного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду
України в Житомирській області;
- Житомирським обласним центром соціальних служб;
- Житомирською обласною бібліотекою для юнацтва;
- Обласною бібліотекою для дітей Житомирської обласної ради;
- Науково- медичним центром ресурсів і документації з інклюзивної освіти
Житомирського державного університету імені Івана Франка;
- Управління Держпраці у Житомирській області;
- Обласним методичним кабінетом (безпеки життєдіяльності населення)
Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Житомирської області.
Представники учнівських та педагогічних колективів входять до складу
Молодіжноїради при Житомирській обласній державній адміністрації, що
сформована в 2021 році.
5.1.Сприяння підвищенню ефективності роботи Регіональних Рад
П(ПТ)О (РР П(ПТ)О)
Працівники закладу входять до складу Регіональної ради професійної
освіти. Надані пропозиції до плану роботи Ради.

5.2.Підтримка ДОН ОДА, закладів П(ПТ)О у наданні методичної
допомоги щодо оптимізації мережі закладів професійної (професійнотехнічної) освіти
Налагоджена співпраця між НМК ПТО та Департаментом освіти і науки
Житомирської обласної державної адміністрації з питань оптимізації мережі
закладів
професійної
(професійно-технічної)
освіти.
Здійснюється
організаційно-методичний супровід приєднання ЗП(ПТ)О області, а саме:
- ПТУ №16 м. Коростень до ДНЗ «Малинський професійний ліцей»;
- Андрушівського та Турчинівського професійних ліцеїв до Коростишівського
професійного аграрного ліцею;
- ДТНЗ «Радомишльський професійний ліцей» та Пулинського професійного
ліцею до Головинського вищого професійного училища нерудних технологій.
5.3.Сприяння залученню ключових стейкхолдерів до участі в оновленні
змісту освіти та освітнього процесу в закладах П(ПТ)О
Співпраця з КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти» щодо: погодження плануючої документації працівників
психологічної служби ЗП(ПТ)О області на навчальний рік; проходження
експертизи психологічного та соціального інструментарію обласною
експертною комісією; участі у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу авторських
програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у
новій школі» у номінації «Розвивальні програми».
Склади журі обласних етапів всеукраїнських конкурсів фахової та
професійної майстерності були сформовані лише з представників підприємств
та закладів ФПО та ВО.
Представники Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в
Житомирській області беруть участь у роботі атестаційної комісії з атестації
педагогів закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення
кваліфікації водіїв транспортних засобів.
Представники підприємств-замовники кадрів входять до складу
атестаційних комісій та беруть активну участь в атестації закладів освіти, що
надають освітні послуги у сфері ПТО.
Налагоджена співпраця з Житомирським обласним центром зайнятості з
питань організації професійного навчання безробітних (участь у роботі комісії
з відбору закладів освіти для організації професійного навчання осіб з числа
безробітних, за участі обласної організації Федерації роботодавців України)
За участі роботодавців розроблені освітні програми підготовки
кваліфікованих робітників за дуальною формою навчання.
Оновлено склад Регіональної експертної ради з питань атестації закладів
освіти, фінансове обслуговування якої здійснює НМК ПТО.
6. Видавнича діяльність
Підготовлено та опубліковано:
- Анотований каталог перспективного досвіду педагогічних працівників
закладів професійної (професійно-технічної) освіти Житомирської області
(2020-2021 н.р.) / ред.-упор. І. Д. Сахневич – Житомир: Вид. О.О.Євенок, 2021.
– 122 с..
- Збірник науково-дослідницьких робіт «Всеукраїнський конкурс-захист
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук»: зб. науково-

дослідницьких робіт / за заг.ред. І. Д. Сахневич. Житомир : О.О. Євенок, 2021.
222 c..
- Методичний посібник «Використання технологій та інструментів коучингу в
освітньому процесі» : методичний посібник. Ковальчук Т.О. Житомир : О.О.
Євенок, 2021. 314 c..
- Інформаційно-методичний бюлетень «Вісник ПТО»(11 випусків).
- Інформаційно-аналітичний
збірник
«Професійно-технічна
освіта
Житомирщини».
- Каталог інноваційної діяльності ЗП(ПТ)О області у 2020 році (електронне
видання).
6.1 Здійснення інформаційно-видавничої діяльності: підготовка,
виготовлення, тиражування та розповсюдження інформаційних і
методичних матеріалів
- Методична розробка уроку з предмета «Основи галузевої економіки та
підприємництва» на тему: «Планування підприємницької діяльності»
(Степанчук А.М., викладач предмета «Основи галузевої економіки та
підприємництва» Овруцького професійного ліцею)Інформаційно-методичний
бюлетень «Вісник ПТО»№01січень 2021
- Узагальнений досвід роботи на тему: «Активізація пізнавальної діяльності
здобувачів освіти на уроках предмета «Охорона праці» (Демчук О.М., викладач
предмета «Охорона праці» ДНЗ «Центр легкої промисловості та побутового
обслуговування населення м. Житомира»)) Інформаційно-методичний бюлетень
«Вісник ПТО»№02 лютий 2021.
- Узагальнений досвідроботи на тему: «Сучасні підходи до організації роботи
методичногокабінету ЗП(ПТ)О» (Орел О.П., методистБердичівського
професійного будівельного ліцею) Інформаційно-методичний бюлетень
«Вісник ПТО»№02 лютий 2021.
- Узагальнений досвід роботи на тему «Роль методиста в розвиткупрофесійної
компетентності
педагогів
ЗП(ПТ)О»
(Нідзьолик Л.А.,
методист
Коростишівського професійного аграрного ліцею)Інформаційно-методичний
бюлетень «Вісник ПТО»№03 березень 2021.
- Узагальнений досвід роботи на тему: «Застосування нестандартних методів і
підходів до організації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти на
уроках
предметів
професійно-теоретичної
підготовки»
(Степанчук А.М.,викладач предметів професійно теоретичної підготовки
Овруцького професійного ліцею)Інформаційно-методичний бюлетень «Вісник
ПТО»№03березень 2021.
- Узагальнений досвід на тему: «Формування ключових економічних
компетентностей на уроках професійно-теоретичної підготовки через
використання педагогічних інновацій з врахуванням вимог змішаного
навчання» (Ружанцева Т.Г., викладач предметів професійно-теоретичної
підготовки ДНЗ «Бердичівського ВПУ»)Інформаційно-методичний бюлетень
«Вісник ПТО»№03березень 2021.
- Узагальнений досвід роботи на тему:««Комплексне застосування традиційних
та інноваційних методів викладання фахових предметів з професії «Кухар,
кондитер»» (Григор’єва Г.А., викладач предметів професійно-теоретичної
підготовки з професій «Кухар; кондитер» Житомирського професійного ліцею
Житомирської обласної ради)Інформаційно-методичний бюлетень «Вісник

ПТО»№03березень 2021.
- Узагальнений досвід роботи на тему: «Формування економічної
компетентності засобами ІКТ в Житомирському професійному ліцеї
Житомирської обласної ради» (Сікорака Л. А. викладач предмета «Основи
галузевої економіки та підприємництва» Житомирського професійного ліцею
Житомирської обласної ради)Інформаційно-методичний бюлетень «Вісник
ПТО»№03березень 2021.
- Узагальнений досвід роботи на тему: «Інтерактивні методи навчання, як шлях
до підвищення мотивації освітньої діяльності здобувачів освіти на уроках
основ галузевої економіки» (Мохорт С.С., викладач предмета «Основи
галузевої
економіки»
Бердичівського
професійного
будівельного
ліцею)Інформаційно-методичний бюлетень «Вісник ПТО»№04 квітень 2021.
- «Інноваційні методи формування ключових компетентностей на уроках
біології» (з досвіду роботи Балан О.М.,викладача предмета «Біологія і
екологія» Центру професійно-технічної освіти м. Житомира)Інформаційнометодичний бюлетень «Вісник ПТО»№04квітень 2021..
- Інформаційний проект «Торгівля людьми. Розпізнай небезпеку вчасно»
(Прут К.С., вихователь ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне
училище»)Інформаційно-методичний бюлетень «Вісник ПТО»№04.
- Методична розробка виховної години на тему: «Народні символи України!»
(Олексюк Т.А., вихователь гуртожитку Житомирського професійного ліцею
Житомирської обласної ради)Інформаційно-методичний бюлетень «Вісник
ПТО»№04квітень 2021.
- Хіміко-еколого-біологічна гра «Ерудит» (Кобилинська О.В., викладач
предметів «Хімія», «Біологія і екологія» Бердичівського професійного
будівельного
ліцею)Інформаційно-методичний
бюлетень
«Вісник
ПТО»№04квітень 2021.
- Методична розробка (майстер – клас)«Створення інтерактивних зображень за
допомогою он-лайн сервісу Thinglink» (Коноз Л.М., викладач предмета
«Математика»
ДНЗ
«Новоград-Волинське
вище
професійне
училище»)Інформаційно-методичний бюлетень «Вісник ПТО»№05 травень
2021.
- Методична розробка уроку з предмета «Українська мова» на тему: «Розділові
знаки у простих реченнях, ускладнених однорідними членами речення»
(Тарасюк І.Є., викладач української мови та літератури Житомирського
професійного політехнічного ліцею).Інформаційно-методичний бюлетень
«Вісник ПТО»№06 червень 2021.
- Методична розробка виховного заходу на тему: «Щоб у серці жила
Батьківщина» (Моргун О.В., викладач математики Житомирського
професійного ліцею Житомирської обласної ради)Інформаційно-методичний
бюлетень «Вісник ПТО»№10 жовтень 2021.
- Методична розробка виховного заходу на тему: «Ти в моєму серці, Україно!»
(Олексюк Т.А., вихователь Житомирського професійного ліцею Житомирської
обласної Ради)Інформаційно-методичний бюлетень «Вісник ПТО»№10
жовтень 2021.
- Методична розробка уроку з предмета «Охорона праці» на тему: «Горіння
речовин та способи його припинення» (Артеменко С.М., викладач предмета
«Охорона праці», ДНЗ «Бердичівське ВПУ»)Інформаційно-методичний
бюлетень «Вісник ПТО»№12 грудень 2021.

- Методична розробка уроку на тему: «Технологія облицювання поверхонь
керамічною плиткою» (Лозовик О.М., викладач Центру професійно-технічної
освіти м. Житомира)Інформаційно-методичний бюлетень «Вісник ПТО»№12
грудень 2021.
- Методична розробка з професії «Монтажник систем утеплення будівель»
тема програми МСУ-3.4 «Передові системи термомодернізації будівель і
споруд» тема уроку: «Система теплоізоляції POLIMINTHERMOFACADE»
(Скурковська І.В., викладач; Романюк Г.В., майстер виробничого навчання
Центру професійно-технічної світи м. Житомира)Інформаційно-методичний
бюлетень «Вісник ПТО»№12 грудень 2021.

Статті та інші матеріали методистів НМК ПТО, опубліковані в
інформаційно-методичному бюлетені «Вісник ПТО»:
- Аналітична довідка щодо кадрового забезпечення закладів професійної
(професійно-технічної)
освіти
області
у
2020-2021
навчальному
році(Роспотнюк Г.В., методист НМК ПТО у Житомирській області)
Інформаційно-методичний бюлетень «Вісник ПТО»№01січень 2021
- Аналітична довідка про підсумки реалізації обласного проєкту «Світ без
насильства – творимо разом безпечне освітнє середовище» (Ткачук І.М.,
методист НМК ПТО у Житомирській області) Інформаційно-методичний
бюлетень «Вісник ПТО»№01січень 2021
- Інформаційно-методичний лист НМК ПТО у Житомирській області від
01.03.2021 №49 «Про участь здобувачів закладів П(ПТ)О області у ХХ
Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості у номінаціях «Література» та
«Історія України і державотворення» (Голубенко А.В., Ковальчук Т.О.,
методисти НМК ПТО у Житомирській області) ) Інформаційно-методичний
бюлетень «Вісник ПТО»№02 лютий 2021.
- Довідка про підсумки моніторингу успішності та якості знань здобувачів
освіти закладів професійної (професійно – технічної) освіти з предметів
загальноосвітньої підготовки за I семестр 2020/2021 н. року (Баранівська Л.Й.,
методист НМК ПТО у Житомирській області) ) Інформаційно-методичний
бюлетень «Вісник ПТО»№02 лютий 2021.
- Методичні рекомендації від 30.03.2021 №79 «Щодо організації контролю та
оцінювання знань здобувачів освіти з предметів загальноосвітньої підготовки у
ЗП(ПТ)О (Баранівська Л.Й., методист НМК ПТО у Житомирській області)
Інформаційно-методичний бюлетень «Вісник ПТО»№03березень 2021.
- Інформація про рівень педагогічної та фахової компетентності заступників
директорів з навчально-виробничої, навчально-виховної роботи та методистів
ЗП(ПТ)О області (Роспотнюк Г.В., методист НМК ПТО у Житомирській
області) Інформаційно-методичний бюлетень «Вісник ПТО»№03 березень
2021.
- Аналітична довідка «Стан упровадження сучасних виробничих технологій в
освітній процес закладів професійної (професійно-технічної) освіти області»
(Малінкіна Н.П., методист НМК ПТО у Житомирській області) Інформаційнометодичний бюлетень «Вісник ПТО»№04 квітень 2021.
- Узагальнена аналітична довідка щодо діяльності психологічної служби

закладів професійної (професійно-технічної) освіти області у 2020-2021
навчальному році «Вісник ПТО»№04 квітень 2021.
- Інформаційно-методичний лист від 20.05.2021 №113 «Про підсумки участі
учнів ЗП(ПТ)О області у Всеукраїнському конкурсі-захисті науководослідницьких робіт учнів-членів Житомирського територіального відділення
МАН (2020-2021н.р.)» (Сахневич І.Д., методист НМК ПТО у Житомирській
області)Інформаційно-методичний бюлетень «Вісник ПТО»№05 травень 2021.
- Довідка про підсумки проведення місячника з охорони праці та безпеки
життєдіяльності в закладах П(ПТ)О області (Недашківська Л.П., методист
НМК ПТО у Житомирській області) Інформаційно-методичний бюлетень
«Вісник ПТО»№05 травень 2021.
- Інформаційно-методичний лист 18.06.2021 №128 «Про підсумки роботи
«Школи педагога-початківця» у 2020-2021 навчальному році» Інформаційнометодичний бюлетень «Вісник ПТО»№06 червень 2021.
- Інформаційно-аналітична довідка «Про результати атестації педагогічних
працівників ЗП(ПТ)О області у 2020-2021 навчальному році» (Роспотнюк Г.В.,
методист НМК ПТО у Житомирській області)Інформаційно-методичний
бюлетень «Вісник ПТО»№06 червень2021.
- Узагальнена
(аналітична)
інформація
щодо
моніторингу
стану
функціонування вебсайтів закладів професійно (професійно-технічної) освіти
Житомирської області (Євгеньєва А.Л., методист НМК ПТО у Житомирській
області).Інформаційно-методичний бюлетень «Вісник ПТО»№06 червень 2021
- Аналітична довідка про моніторинг стану організації та проведення
кваліфікаційної та Державної кваліфікаційної атестації в закладах професійної
(професійно-технічної) освіти області у червні 2020-2021 навчального року
(Малінкіна Н.П., методист НМК ПТО у Житомирській області) Інформаційнометодичний бюлетень «Вісник ПТО» №07-08 липень-серпень 2021
- Інструктивно-методичний лист від 12.08.2021 №141 «Про підсумки роботи
обласних методичних секцій педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у 20202021н.р.»; (Ткачук І.М., заступник директора з методичної роботи НМК ПТО у
Житомирській області)Інформаційно-методичний бюлетень «Вісник ПТО»
№07-08 липень-серпень 2021.
- Про підсумки роботи обласних методичних секцій педагогічних працівників
ЗП(ПТ)О у 2020-2021н.р.(Ткачук І.М., методист НМК ПТО у Житомирській
області)Інформаційно-методичний бюлетень «Вісник ПТО»№09 №07-8
липень-серпень 2021.
- Інформаційно-методичний лист від 30.08.2021 №146 «Про підсумки
організаційно-методичної діяльності закладів професійної (професійнотехнічної) освіти області у 2020-2021 навчальному році» (Малінкіна Н.П.,
методист НМК ПТО у Житомирській області).Інформаційно-методичний
бюлетень «Вісник ПТО»№09 вересень 2021 Інформаційно-методичний лист
від 23.09.2021 №173 «Актуальні питання з проблем, що виникають при
призначенні, переміщенні та звільненні працівників ЗП(ПТ)О області»
(Роспотнюк Г.В., методист НМК ПТО у Житомирській області).Інформаційнометодичний бюлетень «Вісник ПТО»№09 вересень2021.
- Інформаційно-методичний лист «Про стан та якість плануючої документації
закладів професійної (професійно-технічної) освіти області на 2021-2022 н. р.»
(Ткачук І.М., методист НМК ПТО у Житомирській області) Інформаційнометодичний бюлетень «Вісник ПТО» №10 жовтень 2021.

7.Участь працівників
7.1. У проведені атестаційних експертиз закладів П(ПТ)О, підприємств,
установ, організацій, що здійснюють діяльність у галузі ПТО
Результатом плідної роботи методистів НМК ПТО у Житомирській
області та колективів ЗП(ПТ)О області стало розроблення пакетів
комплексних кваліфікаційних завдань для якісного проведення поетапної
атестації, з професій, при підготовці закладів освіти для проведення
атестаційної експертизи та підготовки навчально-методичних документів для
здійснення атестації за професіями та напрямами підготовки відповідно до
потреб регіонального ринку праці; розроблена, перевірена та погоджена в
установленому порядку навчально-плануюча та програмна документація для
здійснення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації робітників в
рамках атестації за професіями та напрямами підготовки.
Здійснено організаційно-методичний супровід проведення атестаційної
експертизиПП
«Радомишльський
аграрний
навчально-виробничий
центр»,ЦПТО м. Житомира, ДУ «Житомирський навчальний центр
підготовки поліцейських». Продовжується атестаційна експертиза
Житомирського професійного ліцею ЖОР, ДНЗ «Малинський професійний
ліцей», Коростишівського професійного аграрного ліцею.
7.2.У роботі регіональної експертної ради з питань ліцензування та
атестації закладів П(ПТ)О
Працівники закладу беруть активну участь в ліцензійній комісії при
облдержадміністрації (дошкільна, загальна середня та позашкільна освіти).
НМК ПТО здійснює фінансово-економічне обслуговування РЕР з питань
атестації закладів освіти, що здійснюють діяльність у сфері ПТО. Керівник
закладу –заступник голови РЕР, 1 працівник – відповідальний секретар,
2 працівники –члени РЕР.
Працівники НМК ПТО формують акти атестаційних експертиз.
7.3. У реалізації проєктів всеукраїнського та міжнародного рівня
Впродовж 2021 року НМК ПТО здійснював методичний супровід
реалізації закладами професійної (професійно-технічної) освіти області
проєктів міжнародного рівня, результатом участі в яких стало зміцнення
матеріально-технічної бази закладів освіти, організація навчання педагогічних
працівників спеціальним професійним навичкам та методам самоосвіти,
покращення
можливостей
для
працевлаштування
та
підвищення
конкурентоздатності випускників, а саме:
- «Просування енергоефективності та імплементація Директиви ЄС із
енергоефективності в Україні» (GIZGmbН за підтримки Урядів Німеччини та
Швейцарії) ( Центр ПТО м.Житомира).
- ЄФО щодо створення Центру професійної досконалості( ДНЗ «Центр сфери
обслуговування м.Житомира»).
Методисти були учасниками тренінгів EU4Skills: «Покращення цифрових
навичок викладачів та управлінського персоналу закладів профтехосвіти»;
EU4Skills «Безпечна цифрова освіта в закладах П(ПТ)О»(21 год, 0,7 кредиту
ЄКТС);

EU4Skills «Тренінг для тренерів»Тренінг для тренерів для представників
обласних НМЦ ПТО, які працюють з педагогічними працівниками ЗП(ПТ)О»
(30 год, 1 кредит(у) ЄКТС.
7.4. Всеукраїнських та регіональних вебінарах, конкурсах фахової
майстерності, майстер-класах та їх результативність
Працівники НМК ПТО здійснювали організаційно-методичний та
технічний супровід:

обласних етапів Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед
здобувачів професійної(професійно-технічної) освіти з професій:
«Електрогазозварник» (Головинське ВПУ нерудних технологій, 08.04.
2021р.)
І місце – Кисельчук Артур (Головинське вище професійне училище
нерудних технологій);
ІІ місце – Котвіцький Владислав (ДНЗ «Житомирське вище професійне
технологічне училище»);
ІІІ місце – Ліпінський Тимофій (ПТУ №4 м. Бердичева).
«Штукатур»(ЦПТО м. Житомира, 09.04.2021р.)
І місце – Радомський Юрій (Центр професійно-технічної освіти
м. Житомира);
ІІ місце – Мосійчук Ольга (ДНЗ «Олевський професійний ліцей»);
ІІІ місце – Полуцький Богдан (Бердичівський професійний будівельний
ліцей).
«Перукар» (ДНЗ «Новоград-Волинське вище професійне училище»
05.04.2021р.)
Переможці і призери:
І місце – Весельська Мирослава (ДНЗ «Новоград-Волинське вище
професійне училище»);
ІІ місце – Вдовиченко Антоніна (ДНЗ «Центр сфери обслуговування м.
Житомира»);
–
ІІІ
(заключного)
етапу
Всеукраїнського конкурсу фахової
майстерності
з
професії
«Електрогазозварник»серед
здобувачів професійної(професійнотехнічної)
освіти
(на
базі
Головинське
ВПУ
нерудних
технологій,19.04.-21.04.2021р.)
–
І
місце
Кисельчук
Артур,
здобувач освіти Головинського
ВПУ нерудних технологій;
 регіональних відборів (І етап) Всеукраїнського конкурсу професійної
майстерності «WorldSkills Ukraine» 2021-2022 серед учнівської та
робітничої молоді (18-22 роки) за компетенціями:

токарні роботи ( ПТУ №4 м. Бердичева, 19.10.2021р.,
І місце – Артур Чміль, здобувач освіти ПТУ № 4 м. Бердичева);
 електромонтажні роботи ( ПТУ №4 м. Бердичева,19.10.2021р.,

І місце– Мирослав Гусар, здобувач освіти ПТУ № 4 м. Бердичева);
 обслуговування важкої техніки
(Головинського
ВПУ
нерудних
технологій 20.10.2021р.,
 І місце - РоманТимошенко, здобувач
освіти Головинського ВПУ нерудних
технологій);
 технології моди ( ДНЗ «Малинський
професійний ліцей», 20.10.2021р.,
І місце – Олена Шевченко,
здобувачка освіти ДНЗ «Центр сфери обслуговування м. Житомира»);
 слюсарні роботи (на базі Центру ПТО м. Житомира, 21.10.2021р,
І місце– Ярослав Піскун, здобувач освіти Центру ПТО м. Житомира);
 перукарське мистецтво (ДНЗ «Центр
сфери обслуговування м. Житомира»,
22.10.2021р.,
І місце – Юлія Галич, здобувачка
освіти
ДНЗ
«Центр
сфери
обслуговування м. Житомира»);
–
зварювальні роботи (Головинське
ВПУ нерудних технологій,10.2021р.,
–
І місце – Юрій Іващенко, здобувач
освіти Головинського ВПУ нерудних
технологій).
Методисти брали активну участь в розробці матеріалів організаційнометодичного супроводу та проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу
фахової майстерності серед здобувачів професійної освіти у дистанційному
режимі; конкурсних завдань для проведення обласних етапів Всеукраїнського
конкурсу професійної майстерності «WorldSkills Ukraine».
В грудні 2021 рокупрацівники психологічної служби ЗП(ПТ)О брали
участь у І етапі Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних
психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у
номінаціях «Просвітницькі програми» та «Особливості роботи вчителя
фізичної культури з дітьми з особливими освітніми потребами».
8.Популяризація П(ПТ)О, упровадження нових форм і методів
профорієнтаційної роботи серед здобувачів освіти загальних середніх
закладів освіти, молоді, незайнятого населення, профконсультування.
За результатами моніторингу більшість закладів освіти області
звернулись до онлайн профорієнтації та широкого застосування
інтерактивних онлайн технологій. Поводилась цілеспрямована і планомірна
робота над тим, щоб максимально наблизити інформацію про заклади освіти
до абітурієнтів з подальшим залученням їх до навчання за професіями. Стали
у нагоді практики створення баз даних та проведення аналізу кількісного
наповнення випускних класів ЗЗСО, що дозволило педагогічним колективам
ЗП(ПТ)О адресно працювати з майбутніми абітурієнтами та їх батьками, але
змінивши форму безпосередньої взаємодії на мобільний зв'язок, Інтернет
спілкування та комунікації через популярні соціальні мережі.

У рамках діючого обласного проєкту «Презентуємо професійну освіту
разом» (2019-2023) та на виконання Концепції державної системи
професійної
орієнтації
населення
заклади
П(ПТ)О
проводили
профорієнтаційну роботу з молоддю: віртуальні професіографічні екскурсії
до закладів освіти з презентацією професій; профорієнтаційні Інтернеттренінги та професійні майстер-класи; онлайн профдіагностування для
визначення професійних схильностей абітурієнтів.
У популяризації робітничих професій активно задіяні офіційні сайти
закладів освіти та сторінки уFacebook. Проводились онлайн-акції,
висвітлювалась профорієнтаційна інформація в ЗМІ, монтувались нові
рекламно-інформаційні відеоролики, розповсюджувалися ґендерно-чутливі
промоційні матеріали в мережі Інтернет та за допомогою електронної пошти,
розміщувались оголошення та листівки на дошках оголошень, створювались
вайбер групи для учнів ЗЗСО та їх батьків, розміщувались
фотовідеоматеріали, проводились консультації, надавались відповіді на
виникаючі питання тощо.
З метою підтримки профорієнтаційної діяльності закладів П(ПТ)О
області та популяризації професійної (професійно-технічної) освіти області
на офіційному сайті НМК ПТО, профорієнтаційному терміналі ЗП(ПТ)О
Житомирщини; в групі «Професійна освіта Житомирщини» розміщувалась
інформація про робітничі професії в ЗП(ПТ)О області, корисна інформація
та поради, висвітлювалися цікаві новини закладів П(ПТ)О та розробки
профорієнтаційних тренінгів. Проведено:
- обласний конкурс на краще відео з популяризації робітничих професій
«Світ професій очима молоді» (квітень 2021р.).
Підготовлено та презентовано відеоролик «Всеукраїнський тиждень
професійної освіти в ЗП(ПТ)О Житомирщини».
Методисти НМК ПТО здійснюють організаційно-методичний
супровід діяльності 17 Центрів професійної кар’єри, створених на базі
закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
До професійній орієнтації молоді долучалися роботодавці. Спільно з
Житомирським обласним центром зайнятості проводились Дні кар’єри,
щорічні форуми роботодавців. В ЗП(ПТ)О – тижні з професії, відкриті
виховні години за участю роботодавців.
За ініціативи Конфедерації роботодавців України проведено Тиждень
професійної освіти в системі професійної (професійно-технічної) освіти
області.
Працівники беруть участь в роботі Методичної ради з професійної орієнтації
при ДОН ОДА.
На сайті МОН України оприлюднено графік проведення Днів відкритих
дверей закладами професійної (професійно-технічної) освіти у період вступної
компанії 2021 року та пропозиції щодо проведення профорієнтаційних
заходів у закладах професійної (професійно- технічної) освіти області у період
вступної компанії 2021 року.
9.Організація роботи із здобувачами освіти за різними напрямами
(конкурси, гурткова робота тощо)
Здійснювався організаційно-методичний супровід фунціонування
відділення «Професіонали» ЖТВ МАН України. Здобувачі освіти ЗП(ПТ)О

брали участь в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт Житомирського територіального відділення Малої
академії наук України. Здобувачі освіти Філії «Професіонали» захистили свої
науково-дослідницькі роботи та отримали наступні результати:
І місце − Куровська Анастасія (ДНЗ «Центр сфери обслуговування
м. Житомира»; відділення «Екологія та аграрні науки», секція «Охорона
довкілля та раціональне природокористування»; тема науково-дослідницької
роботи «Оцінка спроможності до самоочищення водойм та водотоків басейну
Тетерева природними фільтраторами двостулковими молюсками (Mollusca:
Bivalvia: Unionidae)»; педагогічний та науковий керівник Шевчук Лариса
Миколаївна, доктор біологічних наук, професор, викладач біології і екології
закладу);
ІІ місце − Пушкарук Роман (Бердичівський професійний будівельний
ліцей; відділення «Математика»; секція «Прикладна математика»; тема
науково-дослідницької роботи «Шифри у математиці»; педагогічний керівник
Осипчук Олена Валеріївна, викладач математики закладу);
ІІІ місце − Нестеренко Олександра (Овруцький професійний ліцей;
відділення «Літературознавство, фольклористика, мистецтвознавство», секція
«Українська література»; тема науково-дослідницької роботи «Колізія
світових образів у творчості Лесі Українки»; педагогічний керівник
Круглян Оксана Володимирівна, викладач української мови закладу);
− заохочувальні відзнаки:
• Вакуленко Марія (Головинське вище професійне училище нерудних
технологій;
відділення
«Літературознавство,
фольклористика
та
мистецтвознавство»; секція «Українська література»; тема науководослідницької роботи «Проблема типологічного зіставлення збірок «Зів'яле
листя» І.Я. Франка та «Разок намиста» і «За брамою раю»
М.Вороного»; педагогічний керівник Гарманчук Ірина Володимирівна,
викладач
української
мови
та
літератури
закладу);
• Ковтонюк Андрій (Державний навчальний заклад «Бердичівське вище
професійне училище»; відділення «Історія»; секція «Історичне краєзнавство»;
тема науково-дослідницької роботи «Мистецтво Сергія Танадайчука як
приклад «наївного» мистецтва»; педагогічний керівник Ружанцева Галина
Степанівна, викладач історії закладу);
• Клочко Богдана (Державний навчальний заклад «Новоград-Волинське вище
професійне училище»; відділення «Екологія та аграрні науки»; секція
«Екологія»; тема науково-дослідницької роботи «Еколого-технологічні умови
експлуатації
Новоград-Волинського
полігону
твердих
побутових
відходів»; педагогічний керівник Лопатюк Тетяна Іванівна, викладач хімії,
біології та екології закладу).
Здобувачі освіти брали участь в обласних етапах:
 ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.
І місце – Оксана Затилюк (Центр ПТО м. Житомира; наставник – Тетяна
Юшкова);
ІІ місце − Ольга Романчук (ДНЗ «Новоград-Волинське ВПУ»; наставник
– Наталія Литвинець);
Денис Татарінов (ДНЗ «Бердичівське ВПУ»; наставник – Юлія
Блізніченко);

ІІІ місце − Руслан Грищук (Бердичівський професійний будівельний
ліцей; наставник – Галина Яценюк); Руслана Самолюк (Головинське ВПУ
нерудних технологій; наставник – Ірина Гарманчук), Каріна Фекете (ПТУ №4
м. Бердичева; наставник − Людмила Андріанова), Тетяна Турчин
(Баранівський професійний ліцей; наставник − Тетяна Бортнік).

XІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка.
І місце – Вікторія Антонюк (ДНЗ «Центр сфери обслуговування
м. Житомира»; наставник – Ірина Петрусь);
ІІ місце − Вікторія Юрчишина (ДНЗ «Бердичівське ВПУ»; наставник –
Юлія Блізніченко), Марина Тонкоголос (Коростишівський професійний
аграрний ліцей ТВСВ м. Андрушівка; наставник – Ольга Козачук);
ІІІ місце – Іван Левківський (ПТУ №4 м. Бердичева; наставник − Віра
Петрунько), Аліна Дереча (ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне
училище»; наставник – Валентина Грибан), Лев Кіришевський (Бердичівський
професійний будівельний ліцей; наставник – Галина Яценюк), Вікторія
Барчишена (ДНЗ «Новоград-Волинське ВПУ»; наставник – Наталія
Литвинець)
 освітянському форумі «Освіта Житомирщини 30: час важливих змін».
локації форуму за темами: «Обдарована молодь – скарб нації», «Учнівське
самоврядування − партнерство в дію!» (ЖПЛ ЖОР, 26 серпня 2021р.);
 звітній онлайн-конференції лідерів учнівського самоврядування
закладів професійної (професійно-технічної) освіти області (09.06. 2021р.);
 звітно-виборчій
конференції
обласної
ради
учнівського
самоврядування (онлайн-формат на платформі Google meet, обласний
Центр дитячої та юнацької творчості, 12.05.2021р.);
 вебінарі «Славна Україна!», організованому відділом молодіжної політики
та національно-патріотичного виховання Департаменту культури, молоді
та спорту Житомирської обласної державної адміністрації спільно з
громадською
організацією
«Ветерани
повітрянодесантних
військ,
Союз
десантників Житомирської
області» (29.10. 2021 р.);

установчих зборах щодо
формування
складу
Молодіжноїради
при
Житомирській
обласній
державній
адміністрації.
(Представники ДНЗ «Центр
сфери
обслуговування
м. Житомира», «Житомирське вище професійне технологічне училище»,
«Бердичівське вище професійне училище», «Малинський професійний ліцей»,
Центру професійно-технічної освіти м. Житомира, Коростишівського
професійного аграрного ліцею, Житомирського професійного ліцею
Житомирської обласної ради, з числа членів учнівського самоврядування та
педагогічних працівників (віком до 35 років), 20.10.2021р.).

10. Фінансово-господарська діяльність НМК ПТО
За 2021 рік надано освітніх послуг закладам освіти, підприємствам,
організаціям (установам) інших форм власності та підпорядкування, що
здійснюють діяльність у сфері професійної (професійно-технічної) освіти на
суму 26897гривень.
Це надало можливість забезпечити функціонування Інтернет-мережі та
сайту закладу, телефонного зв’язку, придбання офісної техніки та витрати на
відрядження працівників.
Додатково на благодійний рахунок надійшло 15040 тис. грн., що
використані на видавничу діяльність закладу.
11.Міжнародна діяльність (проєкти)
У 2021 році залучено до участі в програмі Європейського Союзу
ERASMUS+:
- Головинське вище професійне училище нерудних технологій;
- ДНЗ «Бердичівське ВПУ».
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