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Методична проблема, над якою працює колектив НМК ПТО 

у Житомирській області: «Цифровізація освітнього процесу як результат 

підвищення цифрових компетентностей педагогів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти» 
№  

з/п 

Зміст роботи Відповідальний 

 

Форма Термін 

виконанн

я 

І. Вступ 
1.1 Удосконалити структуру діяльності НМК 

ПТО: 

- сектор методичного забезпечення змісту 

загальнопрофесійної та професійної 

підготовок; 
 

- сектор методичного забезпечення змісту 

загальноосвітньої підготовки; 
 

- сектор методичного забезпечення виховної 

роботи, соціального захисту та координації 

учнівського самоврядування; 

- сектор координації діяльності працівників 

психологічних служб та методичного 

супроводу дослідно-експериментальної 

роботи; 

- інформаційно-аналітичний сектор та 

лабораторія дистанційного навчання; 
 

- сектор методичного супроводу атестації та 

координації змісту освіти; 
 

- інформаційно-видавничий сектор; 
 

- сектор методичного супроводу кадрового 

забезпечення, підвищення кваліфікації та 

атестації педагогічних працівників 

 

 

Малінкіна Н.П. 

Лавренчук О.М. 

Недашківська Л.П. 
 

Баранівська Л.Й. 

Ковальчук Т.О. 
 

Ткачук І.М. 

Голубенко А.В. 

 

Сахневич І.Д. 

Голубенко А.В. 
 

 

 

Євгеньєва А.Л. 

Сербин Б.В. 

 

Роспотнюк Г.В. 

Малінкіна Н.П. 

 

Коберник Ж.П. 

Лавренчук О.М. 

Роспотнюк Г.В. 

 

матеріали 

відповідно до 

плану роботи 

 

постійно 

1.2 

 

Розробити плани роботи: 

- Навчально-методичного кабінету на 2023 рік 

- план спільних заходів Департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації та НМК ПТО у 

Житомирській області на 2023 рік 

- обласних методичних секцій керівних та 

педагогічних працівників на 2022-2023 

навчальний рік 

 

директор  

директор 

 

 

методисти 

 

план 

план 

 

 

план 

 

грудень 

грудень 

 

 

серпень 

1.3 Організувати роботу ЗП(ПТ)О з питань 

підготовки до нового навчального року: 

- комплектів робочої навчально-програмної 

документації з професій;

- плануючої документації з навчально-

виробничої, методичної та виховної роботи;

- планування заходів з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності

директор, 

методисти 

консультації серпень 

1.4 Спланувати роботу Навчально-методичної 

ради на 2022р. та забезпечити її дієвість 

 

директор, 

Голубенко А.В. 

плани 

засідань, 

протоколи 

січень,  

за окремим 

графіком 
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1.5 Спланувати роботу Творчої педагогічної 

лабораторії при НМК ПТО на 2022р. та 

забезпечити її дієвість 

Євгеньєва А.Л. 

Сербин Б.В. 

 

плани роботи січень, 

за окремим 

графіком 

1.6 Участь у підготовці та проведенні обласної 

педагогічної конференції працівників ЗП(ПТ)О 

області за підсумками роботи у 2021-2022 

навчальному році 

директор, 

методисти 

матеріали, 

виставка 

серпень 

1.7 Підвищення кваліфікації педпрацівників 

закладу 

Ткачук І.М. 

Євгеньєва А.Л. 

свідоцтво про 

ПК 

за окремим 

графіком 

1.8 Організувати діяльність ЗП(ПТ)О з питань 

аналізу контингенту (зробити соціальний зріз 

контингенту здобувачів професійної освіти) 

Ткачук І.М. узагальнююча 

інформація 

листопад 

1.9 Організувати діяльність ЗП(ПТ)О з 

актуальних питань організації освітнього 

процесу (за підсумками роботи у 2021-2022 

н.р.) 

директор, 

методисти 

інформаційно-

методичний 

лист 

серпень 

1.10 Організувати діяльність ЗП(ПТ)О з питань 

оновлення змісту професійної освіти 

методисти інформації щоквартальн

о 

1.11 Підготувати та направити в Директорат 

професійної освіти МОН України роботи звіт 

про роботу закладу за 2021 рік та план 

спільних заходів з Департаментом освіти і 

науки ОДА 

директор 

 

звіт до 

14.01.2022 

1.12 Організувати діяльність ЗП(ПТ)О з питань 

проведення місячників: 

- охорони праці і безпеки життєдіяльності; 

- знання здобувачами правил дорожнього руху 

Недашківська Л.П. інформаційний 

лист 

 

 

березень 

вересень 

1.13 Вивчити потребу ЗП(ПТ)О області в 

підручниках, навчальних посібниках, 

навчально-методичній літературі, узагальнити 

та організувати розподіл замовленої 

літератури 

Коберник Ж.П. 

 

рознарядки, 

інформація 

постійно 

1.14 Поновити банк даних з відомостями про 

молодих спеціалістів ЗП(ПТ)О області 

Роспотнюк Г.В. банк даних жовтень 

1.15 Забезпечити дієвість «Школи педагога – 

початківця» та «Школи молодого керівника 

ЗП(ПТ)О» 

методисти 

відповідно до 

наказу 

матеріали, 

консультації 

за окремим 

графіком 

1.16 Забезпечити дієвість Шкіл перспективного 

педагогічного досвіду 

Малінкіна Н.П. 

Ткачук І.М. 

Сахневич І.М. 

Голубенко А.В. 

матеріали 

засідань 

за окремим 

графіком 

1.17 Участь у підготовці нарад керівників ЗП(ПТ)О методисти матеріали за окремим 

графіком 

1.18 Організувати діяльність ЗП(ПТ)О з 

упровадження нових професій, напрямів  

підготовки, змішаного та дистанційного 

форматів навчання, дуальної форми навчання 

у підготовку кваліфікованих робітників 

методисти 

відповідно до 

закріплення за 

ЗП(ПТ)О 

інформація щокварталь-

но 

1.19 Забезпечити організаційно-методичну 

підтримку впровадження в ЗП(ПТ)О області: 

- СП(ПТО), заснованих на компетенціях, з 

робітничих професій; 

- електронних засобів навчального 

 

 

методисти 

 

Євгеньєва А.Л. 

 

консультації, 

матеріали 

моніторингу 

 

 

 

постійно 

 

1 раз в 
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призначення; 

- цифровізації освітнього процесу; 

- дуальної форми навчання; 

- інклюзивного навчання 

Сербин Б.В. 

 

Недашківська Л.П. 

Сахневич І.Д. 

семестр 

 

1.20 Організаційно-методичний супровід 

підготовки випускників ЗП(ПТ)О до ДПА у 

формі ЗНО-2022 

Ковальчук Т.О. 

Баранівська Л.Й. 

Голубенко А.В. 

інформація  січень-

червень 

1.21 Організаційно-методичний супровід дослідно-

експериментальної діяльності ЗП(ПТ)О та 

відділення «Професіонали» Житомирського 

територіального відділення МАН України 

Сахневич І.Д. консультації, 

інформація 

1 раз в 

півріччя  

1.22 Організаційно-методичний супровід і 

моніторинг функціонування вебсайтів 

ЗП(ПТ)О області та своєчасне оприлюднення 

публічної інформації  

Євгеньєва А.Л. 

 

консультації, 

моніторинг 

постійно, 

щоквартал

ьно 

1.23 Забезпечення функціонування вебсайту НМК 

ПТО, профорієнтаційного терміналу ЗП(ПТ)О 

Житомирщини та висвітлення заходів у 

Facebook групи «Професійна освіта 

Житомирщини» та «Навчально-методичний 

кабінет ПТО у Житомирській області» 

Євгеньєва А.Л. 

Сербин Б.В. 

інформація постійно 

1.24 Організаційно-методичний супровід 

діяльності центрів професійної кар’єри на базі 

ЗП(ПТ)О області  

Недашківська Л.П. консультації, 

інформація 

постійно 

1 раз в 

півріччя 

1.25 Ознайомлення з роботою методичних служб  

Закарпатської та Чернігівської областей 

Васильчук В.А., 

методисти 

спільні онлайн- 

заходи 

за окремим 

графіком 

1.26 Організаційно-методична підтримка 

проведення обласних та всеукраїнських 

вебінарів 

Сербин Б.В. 

 

вебінари за окремим 

графіком 

1.27 Організаційно-методичний супровід  

діяльності Методичної ради з професійної 

орієнтації 

Роспотнюк Г.В. матеріали за окремим 

графіком 

1.28 Організаційно-методичний супровід 

підготовки ЗП(ПТ)О інноваційних проєктів  

методисти матеріали за окремим 

графіком 

1.29 Участь в роботі комісії з ліцензування 

позашкільної, дошкільної та загальної 

середньої освіти 

Васильчук В.А.  за окремим 

графіком 

ІІ. Оновлення змісту та якості професійної (професійно-технічної) освіти потребам 

регіональних ринків праці 
2.1 Подання пропозицій щодо вдосконалення 

законодавчого регулювання П(ПТ)О 

Роспотнюк Г.В. пропозиції по 

необхіднос

ті 

2.2 

 

 

Методичний супровід: 

- підготовки закладами проєктів з модернізації 

матеріально-технічної бази з професій; 

- створення галузевих НПЦ на базі закладів; 

- створення та акредитації кваліфікаційних 

центрів на базі галузевих НПЦ ЗП(ПТ)О 

 

Недашківська Л.П. 

 

 

методисти 

 

консультації 

 

 

консультації 

 

постійно 

 

 

протягом 

року 

2.3 Участь в розробці та апробації освітніх 

стандартів з конкретних робітничих професій 

методисти пропозиції до 

СП(ПТ)О 

до 

1.09.2022 

2.4 Упровадження нових форм та методів 

організації освітнього процесу в ЗП(ПТ)О 

методисти 

 

консультації, 

робота МС 

постійно 

2.5 Розширення переліку професій з Недашківська Л.П. консультації, постійно, 
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упровадженням дуальної форми навчання у 

професійну підготовку кваліфікованих 

робітників ЗП(ПТ)О 

інформація раз в 

півріччя 

2.6 Створення та забезпечення діяльності творчих 

груп з розроблення: 

- робочої навчально-програмної документації 

відповідно до нового СП(ПТ)О з професії 

«Кухар»; 

- навчально-методичних матеріалів для курсу 

дистанційного навчання на платформі Moodle 

щодо підвищення рівня цифрових навичок 

педагогів ЗП(ПТ)О області 

- електронних засобів навчального 

призначення відповідно до СП(ПТ)О з 

конкретних робітничих професій 

 

 

Малінкіна Н.П. 

 

 

 

Євгеньєва А.Л. 

 

 

 

Євгеньєва А.Л. 

Сербин Б.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЗНП 

 

 

лютий-

червень 

 

 

 

січень-

вересень 

 

 

 

до 01.06.22 

2.7 Розроблення ЗП(ПТ)О освітніх програм 

відповідно до СП(ПТО), заснованих на 

компетенціях, з конкретних робітничих 

професій 

методисти 

відповідно до 

галузевих напрямів 

консультації, 

освітні 

програми 

постійно 

2.8 Організація розроблення робочих планів та 

освітніх програм на освітні компоненти для 

конкретних професійних кваліфікацій 

методисти 

відповідно до 

галузевих напрямів 

консультації, 

робочі плани і 

програми  

постійно 

2.9 Методичний супровід самоцінювання 

управлінських та освітніх процесів у ЗП(ПТ)О 

Баранівська Л.Й. 

Роспотнюк Г.В. 

консультації січень-

червень 

2.10 Методичний супровід створення внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти у ЗП(ПТ)О 

Баранівська Л.Й. 

методисти 

консультації червень-

грудень 

2.11 Забезпечення діяльності Творчої педагогічної 

лабораторії: 

- створення інформаційно-освітнього 

середовища ЗП(ПТ)О; 

- розроблення та упровадження електронних 

засобів навчання; 

- розроблення та упровадження сучасного 

освітнього контенту для конкретних 

професійних кваліфікацій 

 

 

Євгеньєва А.Л. 

Сербин Б.В. 

Голубенко А.В. 

методисти 

 

 

матеріали, 

 

 

інформація 

 

 

за окремим 

графіком, 

раз в 

півріччя 

2.12 Упровадження сучасних педагогічних та 

виробничих технологій в освітній процес 

ЗП(ПТ)О 

методисти консультації постійно 

2.13 Методична підтримка розгортання платформи 

Office 365 в ЗП(ПТ)О 

Євгеньєва А.Л. 

Сербин Б.В. 

методисти 

консультації  постійно 

2.14 Координація закладів щодо впровадження 

інструменту SELFTE 

Євгеньєва А.Л. консультації постійно 

2.15 Започаткувати обласні проєкти: 

- «Моя професія – на благо України»; 

 

- «Психічне здоров`я учасників освітнього 

процесу; 

- «Інноваційна діяльність викладача 

суспільних дисциплін – складова професійної 

підготовки кваліфікованого фахівця 

 

 

 

Ткачук І.М. 

Баранівська Л.Й. 

Голубенко А.В. 

 

Ковальчук Т.О. 

 

проекти 

наказів 

 

до 

20.01.2022 



 6 

ІІІ. Співпраця із закладами П(ПТ)О (у тому числі організація 

навчально-методичної роботи з керівними та педагогічними кадрами) 
3.1 Координація методичної роботи в ЗП(ПТ)О 

відповідно до вимог Положення 

методисти консультації постійно 

3.2 Забезпечення реалізації планів роботи 

обласних методичних секцій педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О у 2021-2022 н.р. 

методисти матеріали 

секцій 

відповідно 

до наказу 

3.3 Методичний супровід організації та 

проведення кваліфікаційної та державної 

кваліфікаційної атестацій, ДПА у формі ЗНО 

методисти  консультації постійно 

3.4 Упровадження дуальної форми навчання у 

професійну підготовку кваліфікованих 

робітників 

Недашківська Л.П. консультації постійно 

3.5 Упровадження сучасного освітнього контенту 

в підготовку кваліфікованих робітників 

Євгеньєва А.Л. 

Сербин Б.В. 

консультації постійно 

3.6 Методичний супровід перетворення бібліотек 

закладів у формат SMART-бібліотек 

Коберник Ж.П. консультації постійно 

3.7 Методичний супровід створення та інтеграції 

цифрових лабораторій у закладах П(ПТ)О 

Євгеньєва А.Л. 

Сербин Б.В. 

консультації постійно 

3.8 Методичний супровід упровадження в 

освітній процес закладів Е-розкладів, 

журналів та підручників 

Євгеньєва А.Л. 

Сербин Б.В. 

консультації постійно 

3.9 Запровадження єдиного інформаційно-

методичного ресурсу професійної освіти 

Житомирщини 

Євгеньєва А.Л. 

Сербин Б.В. 

ресурс грудень 

3.10 Організація виховної роботи та учнівського 

самоврядування в ЗП(ПТ)О 

Ткачук І.М. 

Голубенко А.В. 

консультації постійно 

3.11 Організація освітнього процесу в ЗП(ПТ)О у 

форматах змішаного та дистанційного 

навчання 

Малінкіна Н.П. 

Недашківська Л.П. 

Лавренчук О.М. 

консультації постійно 

3.12 Участь в дослідно-експериментальних 

роботах Центрального інституту ПО, 

Інституту ПТО відповідно до укладених угод 

методисти матеріали за окремим 

графіком 

3.13 Організаційно-методичний супровід 

інноваційної діяльності ЗП(ПТ)О 

методисти 

відповідно до 

посадових 

інструкцій 

консультації постійно 

3.14 Організаційно-методичний супровід 

функціонування відділення «Професіонали» 

Житомирського територіального відділення 

МАН України 

Сахневич І.Д. консультації 

роботи 

постійно 

за окремим 

графіком 

3.15 Проведення дослідно-експериментальної 

роботи щодо створення інклюзивного 

освітнього середовища на базі Житомирського 

професійного ліцею ЖОР 

Сахневич І.Д. 

 

матеріали 

відповідно до 

програми 
експерименту 

за окремим 

графіком 

3.16 Засідання обласних методичних секцій:    

 - заступників директорів з навчально-виховної 

роботи 

- заступників директорів з навчальної та 

навчально-виробничої роботи 

- методистів, завідуючих методкабінетами, 

голів методкомісій 

Ткачук І.М. 

 

Баранівська Л.Й. 

 

Васильчук В.А. 

 

плани роботи, 

звіти 

відповідно 

до графіка, 

що 

додається 



 7 

- старших майстрів 

- педпрацівників автомобільного транспорту 

та механізації сільського господарства 

- педпрацівників будівельних професій 

- педпрацівників металообробних та 

енергетичних професій 

- педагогічних працівників харчової 

промисловості, торгівлі, громадського 

харчування, плодоовочівництва та 

дослідницьких професій 

- викладачів предмета „Захист України” 

- викладачів предметів гуманітарної 

підготовки 

- викладачів предметів природничих 

дисциплін 

- викладачів предметів суспільних дисциплін 

- викладачів математики, фізики 

- викладачів легкої промисловості та сфери 

побутового обслуговування 

- викладачів інформатики та інформаційних 

технологій 

- педпрацівників професій і предметів 

соціального та економічного напряму 

- викладачів предмета „Охорона праці” 

- голів методичних об'єднань класних 

керівників, вихователів 

- працівників психологічної служби 

- бібліотекарів 

Недашківська Л.П. 

Лавренчук О.М. 

 

Недашківська Л.П. 

Лавренчук О.М. 

 

Малінкіна Н.П. 

 

 

 

Лавренчук О.М. 

Голубенко А.В. 

Коберник Ж.П. 

Ковальчук Т.О. 

 

Ковальчук Т.О. 

Коберник Ж.П. 

 

Євгеньєва А.Л. 

Сербин Б.В. 

Малінкіна Н.П. 

 

Недашківська Л.П. 

Ткачук І.М. 

 

Сахневич І.Д. 

Коберник Ж.П. 

3.17 Засідання Навчально-методичної ради  Ткачук І.М. 

Голубенко А.В. 

матеріали 

засідань 

січень, 

травень, 

листопад 

3.18 Організація та проведення:    

 Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Інклюзивна освіта в закладах 

П(ПТ)О: реалії, проблеми, перспективи»; 

обласної науково-практичної конференції 
«Роль інформаційно-комунікаційних 

технологій у формуванні історичних знань та 

умінь здобувачів освіти» 

 

 

Сахневич І.Д. 

Ткачук І.М. 

Ковальчук Т.О. 

  

6-7 квітня 

 

 

листопад 

 форуму-практикуму «Коучингова 

компетентність сучасного працівника 

психологічної служби ЗП(ПТ)О» 

Голубенко А.В.  17 березня 

 семінарів директорів ЗП(ПТ)О з питань: 

- оновлення змісту професійної підготовки; 

- цифровізації освітнього процесу 

Васильчук В.А. план матеріали за окремим 

графіком 

 семінарів: 

- Ефективне поєднання традиційних та 

інноваційних форм навчання для досягнення 

освітніх цілей у процесі підготовки майбутніх 

кваліфікованих робітників; 

- Засоби самоосвіти викладача-словесника і 

здобувача як умова творчої компетентності 

 

 

Ковальчук Т.О. 

 

 

 

Ковальчук Т.О. 

Голубенко А.В. 

  

березень 

 

 

 

березень 
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 вебінарів: 

- Модернізація освітнього простору як 

запорука успішної соціалізації майбутніх 

кваліфікованих робітників; 

- Використання креативних технологій 

навчання при підготовці кваліфікованих 

робітників з професій будівельного напрямку; 

- Цифрові інструменти сучасного викладача як 

засіб активізації пізнавальної діяльності 

здобувачів освіти на уроці історії; 

- Використання сучасних інформаційно-

цифрових технологій у формуванні 

інформаційно-освітнього простору закладу 

освіти; 

- Педагогічні інновації у сфері економіки при 

підготовці кваліфікованих робітників у 

закладах П(ПТ)О Житомирщини» 

- Забезпечення персоналізованого доступу 

усіх учасників освітнього процесу для 

виконання своїх освітніх ролей та 

професійних завдань шляхом використання 

зручного та безпечного освітнього 

середовища; 

- Освітні технології в навчанні природничих 

дисциплін; 

- Впровадження та поширення перспективного 

педагогічного і виробничого досвіду в 

освітній процес; 

- Моделювання, апробація та використання 

інноваційних педагогічних технологій на 

уроках предмета «Охорона праці»; 

- Гейміфікація, STEM – орієнтування як 

засоби підвищення мотивації здобувачів до 

навчання, здобуття фізико-математичних 

знань на основі практики; 

- Аспекти національно-патріотичного 

виховання молоді засобами бібліотечної 

роботи; 

- Інноваційні підходи в умовах сучасного 

освітнього середовища 

- Інтеграція змістової, діяльнісної, ціннісної 

складових в організації позаурочної роботи 

викладача суспільних дисциплін; 

- Волонтерство – шлях до створення 

громадянського суспільства; 

- виховання національно-патріотичних 

цінностей – пріоритетне завдання виховної 

системи закладу професійної (професійно-

технічної) освіти; 

- Розвиток STEM-освіти в закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти; 

- Кращі практики та інновації організації 

вивчення загальноосвітніх предметів у 

закладах професійної (професійно-технічної) 

 

Недашківська Л.П. 

 

 

Недашківська Л.П. 

 

 

Ковальчук Т.О. 

 

 

Коберник Ж.П. 

 

 

 

 

Недашківська Л.П. 

 

 

Голубенко А.В. 

 

 

 

Коберник Ж.П. 

 

Малінкіна Н.П. 

 

 

Недашківська Л.П. 

 

 

Ковальчук Т.О. 

 

 

 

Коберник Ж.П. 

 

 

Євгеньєва А.Л. 

 

Ковальчук Т.О. 

 

 

Ткачук І.М. 

 

Баранівська Л.Й. 

 

 

 

Лавренчук О.М. 

 

Ковальчук Т.О. 

Коберник Ж.П. 

Голубенко А.В. 

 

  

лютий 

 

 

лютий 

 

 

березень 

 

 

березень 

 

 

 

березень 

 

 

березень 

 

 

 

 

березень 

 

березень 

 

 

березень 

 

 

березень 

 

 

 

березень 

 

 

березень 

 

березень 

 

 

квітень 

 

квітень 

 

 

 

квітень 

 

травень 
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освіти; 

- Соціальне партнерство у професійній 

підготовці кваліфікованих робітників: 

результати, проблеми і перспективи розвитку; 

- Особливості організації загальноосвітньої 

підготовки у 2022/2023 н.р.; 

- Професійно-спрямоване навчання як 

запорука формування фахової компетентності 

майбутніх спеціалістів. Поєднання роботи 

викладача математики(фізики) і майстра 

виробничого навчання; 

- Стратегічні напрямки виховання у вимірах 

сьогодення; 

- Педагогічні інновації: нові рішення 

актуальної проблеми, якісних результатів 

вивчення суспільних дисциплін; 

- Особливості складання ДПА, ЗНО 

здобувачами освіти ЗП(ПТ)О у 2022 році 

- Формування іміджу закладу П(ПТ)О 

Недашківська Л.П. 

 

 

Баранівська Л.Й. 

 

Ковальчук Т.О. 

 

 

 

 

Баранівська Л.Й. 

 

Ковальчук Т.О. 

 

 

Баранівська Л.Й. 

 

Ткачук І.М. 

травень 

 

 

вересень 

 

жовтень 

 

 

 

 

жовтень 

 

жовтень 

 

 

листопад 

 

листопад 

3.19 Обласні конкурси серед педпрацівників: 

- на кращу стратегію цифровізації закладу 

П(ПТ)О; 

- на кращий дистанційний курс з предмета 

«Історія України»; 

- на кращу систему управління освітнім 

процесом у дистанційному форматі 

 

Євгеньєва А.Л. 

 

Ковальчук Т.О. 

 

Євгеньєва А.Л. 

проєкт 

наказу, умови, 

критерії 

березень 

 

травень 

квітень-

червень 

грудень 

3.20 Розширення навчального контенту Internet-

платформи онлайн-курсів для педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О 

Євгеньєва А.Л. 

Сербин Б.В. 

матеріали  постійно 

3.21 Адміністрування дистанційної навчальної 

платформи 

Євгеньєва А.Л. 

методисти 

матеріали  постійно 

3.22 Упровадження сучасних технологій, 

обладнання, устаткування та матеріалів в 

освітній процес підготовки кваліфікованих 

робітників – як результату діяльності 

галузевих НПЦ на базі ЗП(ПТ)О 

Лавренчук О.М. 

 

Недашківська Л.П. 

навчально-

методичні 

матеріали 

щоквартал

ьно 

3.23 Упровадження сучасних педагогічних та 

виробничих технологій в освітній процес 

ЗП(ПТ)О 

методисти консультації, 

інформація 

червень,  

щоквартал

ьно 

3.24 Упровадження в освітній процес ЗП(ПТ)О 

розроблених дистанційних курсів навчання з 

навчальних предметів, освітніх компонентів, 

професій 

Євгеньєва А.Л. консультації постійно 

3.25 Впровадження сучасних освітніх технологій у 

підвищенні кваліфікації педпрацівників 

ЗП(ПТ)О: 

   

3.26 Керівних працівників ЗП(ПТ)О при 

Університеті менеджменту освіти 

(Центральний інститут післядипломної освіти 

м. Київ) 

- директорів ЗП(ПТ)О 

- директорів ЗП(ПТ)О нового типу 

- новопризначених директорів ЗП(ПТ)О 

Лавренчук О.М. 

 

 

 

 

 

 

 відповідно 

до графіка 
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- заступників директорів ЗП(ПТ)О з 

навчальної роботи 

- заступників директорів ЗП(ПТ)О з 

навчально-виховної роботи 

- заступників директорів ЗП(ПТ)О з 

навчально-виробничої роботи 

- новопризначених заступників директорів 

ЗП(ПТ)О 

- методистів ЗП(ПТ)О 

 

 

 

 

 

 

3.27 Педагогічних працівників з професійної 

підготовки при Білоцерківському інституті 

неперервної освіти на базі ЗП(ПТ)О області 

Лавренчук О.М. 

 

 

 за окремим 

графіком 

3.28 Викладачів предметів ЗОП в Житомирському 

інституті післядипломної педагогічної освіти 

та Житомирському ДУ ім. І.Франка 

Лавренчук О.М. 

 

 за окремим 

графіком 

3.29 Майстрів виробничого навчання на базі 

галузевих навчально-практичних центрів 

ЗП(ПТ)О 

Лавренчук О.М. 

 

 за окремим 

графіком 

3.30 Створення волонтерської (менторської) 

мережі з цифровізації освітнього процесу та 

забезпечення її навчання 

Сербин Б.В. 

Євгеньєва А.Л. 

 за окремим 

графіком 

3.31 Спланувати підвищення кваліфікації керівних 

кадрів та педагогічних працівників на 2023 рік 

Лавренчук О.М.  грудень 

3.32 Організувати стажування педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О області за напрямами 

підготовки на базі провідних підприємств 

області 

методисти 

відповідно до 

професійних 

напрямів 

інформація 

 

 

 

щокварталь

но 

 

 

3.33 Поновити перелік підприємств, установ, 

закладів освіти, що надають можливість 

проходження стажування майстрів та 

викладачів 

Лавренчук О.М. 

 

 

перелік 

 

 

 

жовтень 

 

 

 

3.34 Організувати стажування новопризначених 

методистів ЗП(ПТ)О області 

Малінкіна Н.П. графік 

стажування 

за окремим 

графіком 

3.35 Забезпечити дієвість обласних «Школи 

педагога-початківця», «Школи молодого 

керівника», шкіл перспективного 

педагогічного досвіду на базі ЗП(ПТ)О області 

методисти 

відповідно до 

наказу 

матеріали за окремим 

графіком 

3.36 Семінари-тренінги для педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О з питань 

профорієнтаційної роботи 

Сахневич І.Д. 

Ткачук І.М. 

Голубенко А.В. 

програми за окремим 

графіком 

3.37 Надати методичну допомогу керівникам та 

педпрацівникам ЗП(ПТ)О: 

   

 - з питань оновлення змісту професійної 

(професійно-технічної) освіти; 

методисти  консультації  постійно  

 - у плануванні всіх форм підвищення 

кваліфікації на 2023 рік; 

Лавренчук О.М. інформаційний 

лист 

червень 

 - в організації та проведенні інклюзивного 

навчання; 

Сахневич І.Д. 

Голубенко А.В. 

консультації постійно 

 - у забезпеченні функціонування 

інформаційно-методичного середовища 

ЗП(ПТ)О та цифровізації освітнього процесу; 

- щодо упровадження форматів змішаного та 

дистанційного навчання  

Євгеньєва А.Л. 

Сербин Б.В. 

 

 

 

консультації постійно 
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- щодо забезпечення ефективної роботи 

галузевих НПЦ на базі ЗП(ПТ)О; 

- щодо забезпечення діяльності Центрів 

професійної кар’єри на базі ЗП(ПТ)О; 

- упровадження СП(ПТ)О, заснованих на 

компетенція, з конкретних робітничих 

професій; 

- упровадження дуальної форми навчання 

 

Недашківська Л.П. 

 

Недашківська Л.П. 

 

методисти 

 

 

Недашківська Л.П 

3.38 Надати тематичну методичну допомогу в 

організації освітнього процесу в ЗП(ПТ)О: 

   

 Заступникам директорів з навчально-

виробничої роботи 

- ПТУ№ 4; ЖПЛ ЖОР 

- ЖППЛ, ДНЗ «НВВПУ», «ОПЛ», «БВПУ», 

«МПЛ», БПЛ 

 

 

методисти 

відповідно до 

закріплення 

 

 

консультації 

 

 

протягом 

року 

 Заступникам директорів з навчально-виховної 

роботи 

- ГВПУНТ, БПБЛ, БПЛ, ОПЛ 

Ткачук І.М. консультації протягом 

року 

 Заступникам директорів з навчальної роботи  

-  ГВПУНТ, ПТУ№4, ЖППЛ 

Баранівська Л.Й. 

 

консультації протягом 

року 

 Старшим майстрам: 

- ПТУ №4, ОПЛ, КПАЛ 

 

Васильчук В.А. 

 

консультації 

протягом 

року 

 Методистам: 

- ТВСВ м. Коростень ДНЗ «МПЛ» 

- ЦПТО м. Житомира 

-  ДНЗ «БВПУ» 

- ЖПЛ ЖОР 

- ДНЗ «ОПЛ» 

 

Баранівська Л.Й. 

Недашківська Л.П. 

Євгеньєва А.Л. 

Ткачук І.М. 

Голубенко А.В. 

консультації протягом 

року 

3.39 Керівникам та педпрацівникам з питань 

організації професійного навчання та 

передпідготовки осіб з особливими потребами 

та обмеженими можливостями в ЗП(ПТ)О 

Сахневич І.Д. консультації  протягом 

року 

3.40 Викладачам предмета «Захист України» з питань 

проведення військово-польових зборів 
Лавренчук О.М. консультації квітень-

травень 

3.41 Викладачам предметів загальноосвітньої 

підготовки у проведенні державної підсумкової 

атестації у формі ЗНО 

Баранівська Л.Й. 

Ковальчук Т.О. 

Голубенко А.В. 

консультації січень-

травень 

3.42 В підготовці і проведенні професійних і 

предметних тижнів в ЗП(ПТ)О освіти області 
методисти 

 

консультації лютий-

березень 

3.43 Підприємствам (організаціям), ЗП(ПТ)О, ЗСО, 

закладам фахової передвищої освіти різних 

форм власності та підпорядкування з питань 

організації та проведення професійного і 

профільного навчання 

Васильчук В.А. 

Малінкіна Н.П. 

консультації постійно 

3.44 Відповідальним особам від ЗП(ПТ)О за роботу з 

вебсайтами та з питань організації спільних 

Інтернет - заходів 

Євгеньєва А.Л. 

Сербин Б.В. 

консультації постійно 

3.45 Організаційно-методичний супровід атестації 

педагогічних працівників 

 

методисти консультації, 

узагальнені 

досвіди 

до 10.04.22 

3.46 Вивчення та узагальнення досвіду роботи 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, які 

атестуються комісією ІІІ рівня 

методисти матеріали 

досвідів 

до 10.04.22 
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3.47 Апробація та удосконалення розробленого курсу 

дистанційного навчання «Школа педагога - 

початківця» 

Сахневич І.Д. 

Євгеньєва А.Л. 

Малінкіна Н.П. 

Голубенко А.В. 

навчальний 

курс 

до 01.07.22 

ІV. Моніторингові дослідження 
4.1 Стану дотримання закладами професійної 

(професійно-технічної) освіти вимог 

СП(ПТО), заснованих на компетенціях, з 

конкретних професій в ЗП(ПТ)О області 

методисти 

відповідно до 

професійних 

напрямів 

інформація раз в 

півріччя 

4.2 Рівня знань здобувачів освіти за курс базової 

середньої школи 

Баранівська Л.Й. довідка листопад 

4.3 Успішності та якості знань здобувачів освіти з 

предметів загальноосвітньої підготовки 

Баранівська Л.Й. 

Голубенко А.В. 

Ковальчук Т.О. 

довідка лютий 

4.4 Організації та проведення кваліфікаційної та 

державної кваліфікаційної атестацій у 

ЗП(ПТ)О області 

Малінкіна Н.П. довідка липень 

4.5 Підготовки та участі здобувачів освіти у 

державній підсумковій атестації у формі ЗНО 

Ковальчук Т.О. 

Баранівська Л.Й. 

Голубенко А.В. 

інформація лютий-

червень 

4.6 Впровадження дуальної форми навчання у 

закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти 2021-2022н.р. 

Недашківська Л.П. довідка листопад 

4.7 Кадрового складу працівників психологічної 

служби ЗП(ПТ)О області 

Голубенко А.В. інформація березень, 

вересень 

4.8 Стану забезпечення ЗП(ПТ)О навчальними 

підручниками та посібниками з предметів та 

ефективність їх використання 

Коберник Ж.П. довідка жовтень 

4.9 Організації освітнього процесу викладачами 

суспільних дисциплін у 2021/2022 

навчальному році 

Ковальчук Т.О. довідка вересень 

4.10 Діяльності галузевих навчально-практичних 

центрів на базі ЗП(ПТ)О 

Недашківська Л.П. довідка січень 

4.11 Вебсайтів та освітнього вебсередовища 

ЗП(ПТ)О 

Євгеньєва А.Л. довідка раз в 

півріччя 

4.12 В ході атестаційної експертизи Житомирського 

професійного ліцею ЖОР, ДНЗ «Малинський 

професійний ліцей» та Коростишівського 

професійного аграрного ліцею 

Ткачук І.М. 

Малінкіна Н.П. 

Лавренчук О.М. 

Роспотнюк Г.В. 

довідки, 

висновки 

за окремим 

графіком 

4.13 Системи методичної роботи та стану КМЗ 

професій (предметів) у вищезазначених закладах 

в ході атестаційної експертизи 

Васильчук В.А. 

Ткачук І.М. 

Малінкіна Н.П. 

Лавренчук О.М. 

довідки за окремим 

графіком 

4.14 Наявних вакантних посад у ЗП(ПТ)О області Роспотнюк Г.В.  грудень 

4.15 Узагальнення відомостей про педпрацівників, 

які атестуються у 2023 році 
Роспотнюк Г.В.  листопад 

4.16 Наркотичної та алкогольної ситуації в Україні 

шляхом збору інформації щодо проведення 

профілактичних заходів, спрямованих на 

зниження рівня вживання психоактивних 

речовин, психологічною службою ЗП(ПТ)О 

області 

 

Голубенко А.В. інформація березень 
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V. Співпраця з закладами освіти, науковими та науково-методичними установами, 

громадськими організаціями, об’єднаннями роботодавців, підприємствами, 

установами, організаціями, обласними центрами зайнятості Державної служби 

зайнятості 
5.1 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» ЖОР; 

- Вінницьким регіональним центром 

оцінювання якості освіти; 

- Житомирською міською радою; 

- Житомирським обласним центром 

зайнятості; 

- Об`єднання організацій роботодавців 

Житомирської області; 

- Житомирським державним університетом 

ім. І.Франка; 

- Державним університетом «Політехніка»; 

- Київським професійно-педагогічним 

фаховим коледжем ім. А.Макаренка; 

- Житомирським осередком Асоціації 

кулінарів України; 

- Житомирським територіальним відділенням 

МАН України; 

- Міжнародний благодійний фонд «Місія в 

Україну» 

- Міжнародна благодійна організація «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; 

 

Васильчук В.А. 

Лавренчук О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методисти 

відповідно до 

посадових 

обов’язків  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

матеріали 

дослідження 

 

 

замовлення, 

інформація 

за окремим 

графіком 

 

червень 

грудень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постійно 
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- 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 обласним відділенням 

Всеукраїнського громадського центру 

«Волонтер»; 

- Житомирською обласною Асоціацією 

фахівців соціальної сфери 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Налагодження дієвих комунікацій з членами 

Регіональної ради професійної освіти області 

Васильчук В.А. матеріали за окремим 

графіком 

5.3 Участь в роботі Регіональної ради професійної 

освіти області 

директор матеріали за окремим 

графіком 

5.4 Координація діяльності членів Методичної 

ради професійної орієнтації при Департаменті 

освіти і науки облдержадміністрації 

Васильчук В.А. 

Роспотнюк Г.В. 

матеріали  за окремим 

графіком 

VI. Видавнича діяльність НМК ПТО 
6.1 Забезпечення працівників НМК, 

педпрацівників ЗП(ПТ)О науково-технічною 

інформацією з питань педагогіки, психології, 

перспективного педагогічного та виробничого 

досвіду 

Коберник Ж.П.  

Євгеньєва А. 

Голубенко А.В. 

 

інформаційні 

листи 

щомісяця 

6.2 Підготовка щорічного інформаційно-

аналітичного збірника «Професійно-технічна 

освіта Житомирщини» 

Євгеньєва А.Л. 

Голубенко А.В. 

 

збірник січень 

6.3 Випуск інформаційно-методичного бюлетеня 

«Вісник ПТО» 

Коберник Ж.П. 

Голубенко А.В. 

бюлетень щомісяця 

до 25 

числа 

6.4 Залучення педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 

області до підготовки матеріалів для 

інформаційно-методичного бюлетеня «Вісник 

ПТО» 

методисти 

відповідно до 

закріплення 

матеріали постійно 

6.5 Підготовка здобувачів освіти до ЗНО-2023 Баранівська Л.Й. методичні 

рекомендації 

листопад 

6.6 Особливості організації виховної роботи в 

ЗП(ПТ)О в сучасних умовах 

Ткачук І.М. методичні 

рекомендації 

серпень 

6.7 Основні аспекти обліку знань здобувачів 

освіти ЗП(ПТ)О з предметів ЗОП 

Баранівська Л.Й. методичні 

рекомендації 

березень 

6.8 Особливості підготовки здобувачів освіти до 

ДПА з біології у формі ЗНО-2022 

Коберник Ж.П. методичні 

рекомендації 

лютий 

6.9 Загальні підходи до планування і 

впровадження дистанційного навчання в 

ЗП(ПТ)О 

 

Голубенко А.В. методичні 

рекомендації 

березень 
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6.10 Про результати атестації педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О області у 2022 році та 

рекомендації щодо підготовки атестаційних 

матеріалів на наступний рік 

Роспотнюк Г.В. методичні 

рекомендації 

червень 

6.11 Щодо організації та впровадження 

дистанційного курсу на платформі MOODLE 

Голубенко А.В. методичні 

рекомендації 

лютий 

6.12 Корисні посилання викладачу суспільних 

дисциплін 

Ковальчук Т.О. інформаційний 

інтернет-

путівник 

січень 

6.13 Методичні рекомендації щодо проведення 

практичних занять з предметів суспільного 

циклу 

Ковальчук Т.О. збірка 

матеріалів 

листопад 

6.14 Підготовка та випуск:  

- каталогу інноваційної діяльності ЗП(ПТ)О 

у 2021 році; 

 

 

 

- анотованого каталогу перспективного 

педагогічного досвіду педпрацівників 

ЗП(ПТ)О у 2021-2022 н.р. 

 

- методичного посібника «Організація 

інклюзивної форми навчання в ЗП(ПТ)О» 

 

Євгеньєва А.Л. 

Недашківська Л.П. 

Голубенко А.В. 

 

 

Сахневич І.Д. 

Голубенко А.В. 

 

 

Сахневич І.Д 

 

каталог 

 

 

 

 

каталог 

 

 

 

методичний 

посібник 

 

березень 

 

 

 

 

липень 

 

 

 

вересень 

6.15 Збірка робіт здобувачів освіти ЗП(ПТ)О 

області, учасників ІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Житомирського 

територіального відділення МАН України за 

2021-2022 н.р. 

Сахневич І.Д. 

 

збірка квітень 

6.16 Щорічний методичний щоденник викладача 

суспільних дисциплін 

Ковальчук Т.О. збірка вересень 

6.17 Розроблення навчально-методичних 

матеріалів: 

- Збірка практичних робіт з предмета 

«Охорона праці» щодо вибору та застосування 

засобів індивідуального захисту для 

підготовки кваліфікованих робітників з 

професій слюсар-ремонтник; машиніст 

холодильних установок; кухар; 

опоряджувальник будівельний; кравець; 

закрійник; продавець продовольчих товарів; 

продавець непродовольчих товарів; 

складальник верху взуття; 

- Збірка наукових праць: матеріали 

всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Інклюзивна освіта в закладах 

П(ПТ)О: реалії, проблеми, перспективи» 

- Збірка матеріалів науково-практичної 

інтернет-конференції «Роль інформаційно-

комунікаційних технологій у формуванні 

історичних знань та умінь здобувачів освіти» 

 

 

 

 

Недашківська Л.П. 

 

 

 

 

 

 

 

Сахневич І.Д. 

 

 

 

Ковальчук Т.О. 

 

 

 

 

 

навчально-

методичні 

матеріали 

 

 

протягом 

року 

 

 

 

 

 

 

 

травень 

 

 

 

листопад 
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- методичні рекомендації «Нормативно-

правове забезпечення інклюзивної освіти в 

закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти 

Сахневич І.Д. 

 

березень 

 

VІІ. Участь працівників 
7.1 В атестаційних експертиз закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти на 

право надання освітніх послуг у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти: 

ДНЗ «Малинський професійний ліцей», 

Коростишівський професійний аграрний 

ліцей, Житомирський професійний ліцей ЖОР 

Васильчук В.А. 

Ткачук І.М. 

Малінкіна Н.П. 

Роспотнюк Г.В. 

Лавренчук О.М. 

 за окремим 

графіком 

7.2 Ввсеукраїнських та міжнародних методичних 

заходах 

директор, 

методисти 

щомісяця за окремим 

графіком 

7.3 В роботі всеукраїнських творчих груп з 

розроблення конкурсних завдань для 

всеукраїнських конкурсів фахової 

майстерності серед здобувачів професійної 

освіти 

методисти 

 

пропозиції за окремим 

графіком 

7.4 Методичний супровід участі ЗП(ПТ)О області 

у всеукраїнських та міжнародних проєктах 

методисти за 

профілем 

консультації за окремим 

графіком 

7.5 Організаційно-методичний супровід участі 

ЗП(ПТ)О у виставках «Інноватика в освіті» та 

«Сучасні заклади освіти» 

методисти матеріали за окремим 

графіком 

7.6 Участь у підготовці ЗП(ПТ)О проєктів з 

модернізації професійної освіти 

методисти консультації, 

пропозиції 

за окремим 

графіком 

7.7 В реалізації обласних проєктів: 

- «Презентуємо професійну освіту разом»; 

 

- «Інформаційно-методичний простір 

професійної освіти Житомирщини»; 

˗ «Цифровізація професійної освіти 

Житомирщини»; 

- «Моя професія – на благо України»; 

 

- «Психічне здоров`я учасників освітнього 

процесу; 

- «Інноваційна діяльність викладача 

суспільних дисциплін – складова професійної 

підготовки кваліфікованого фахівця 

 

Ткачук І.М. 

 

Євгеньєва А.Л. 

 

Євгеньєва А.Л. 

 

Ткачук І.М. 

Баранівська Л.Й. 

Голубенко А.В. 

 

Ковальчук Т.О. 

 

 

 

 

 

 

 

проєкти наказу 

 

матеріали 

реалізації 

заходів 

 

 

 

 

 

 

 

до 20.01.22 

 

один раз на 

півріччя 

7.8 Методична підтримка участі ДНЗ «Центр 

сфери обслуговування м. Житомира» в проєкті 

ЄФО щодо створення мережі Центрів 

професійної досконалості 

Ткачук І.М. консультації постійно 

7.9 Участь ЗП(ПТ)О у міжнародних виставках і 

форумах «Сучасні заклади освіти» та 

«Інноватика в сучасній освіті» 

методисти матеріали березень, 

жовтень 

7.10 Участь у заходах всеукраїнських та 

міжнародних проєктів: 

- тренінги Програми ЄС«EU4Skills»: Кращі 

навички для сучасної України»; 

 

- координація закладів щодо впровадження 

 

 

Євгеньєва А.Л. 

Голубенко А.В. 

 

Євгеньєва А.Л. 

матеріали за окремим 

графіком 
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інструменту SELFIE; 

розгортання та налаштування платформи 

Office 365; 

- ЄФО щодо створення центру професійної 

досконалості; 

- програма Європейського Союзу ERASMUS+ 

- «Просування енергоефективності та 

імплементація Директиви ЄС із 

енергоефективності в Україні» (GIZ GmbН за 

підтримки Урядів Німеччини та Швейцарії) 

 

Євгеньєва А.Л. 

 

Ткачук І.М. 

 

Ткачук І.М. 

Недашківська Л.П. 

7.11 Участь у всеукраїнських інтернет-

конференціях з питань впровадження 

сучасних технологій при вивченні навчальних 

предметів 

методисти пропозиції за окремим 

графіком 

7.12 Участь у заходах Інституту ПТО НАПН 

України 

директор матеріали за окремим 

графіком 

7.13 Участь в підготовки та реалізації заходів 

обласних проєктів з модернізації матеріально-

технічної бази ЗП(ПТ)О області 

директор 

методисти 

консультації постійно 

7.14 Участь у профорієнтаційних заходах 

Житомирського ОЦЗ 

методисти матеріали за окремим 

графіком 

7.15 Участь у щорічному міському та обласному 

Форумах роботодавців 

директор матеріали травень 

7.16 Участь в роботі Регіональної ради з атестації 

закладів П(ПТ)О 

Васильчук В.А. 

Роспотнюк Г.В. 

Малінкіна Н.П. 

матеріали за окремим 

графіком 

7.17 Участь в роботі ліцензійної комісії при ОДА директор матеріали за окремим 

графіком 

7.18 Методичний супровід участі команди області 

у Всеукраїнському конкурсі професійної 

майстерності «WorldSkills Ukraine» 

Коберник Ж.П.  квітень-

травень 

7.19 Організація обласних етапів Всеукраїнських 

конкурсів фахової майстерності серед 

здобувачів з професій: 

- бармен; 

- електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування; 

- кравець; 

- слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів; 

- токар 

 

 

 

Малінкіна Н.П. 

Недашківська Л.П. 

 

Коберник Ж.П. 

Лавренчук О.М. 

 

Лавренчук О.М. 

 

 

проєкти 

наказів, умови 

 

 

 

березень-

квітень 

 

7.20 Організаційно-методичний супровід участі 

працівників ЗП(ПТ)О у І етапі 

Всеукраїнського конкурсу авторських програм 

практичних психологів і соціальних педагогів 

«Нові технології у новій школі» 

Сахневич І.Д. 

Голубенко А.В. 

матеріали вересень-

грудень 

7.21 Організаційно-методичний супровід участі 

представників ЗП(ПТ)О в інших конкурсах 

фахової та професійної майстерності 

методисти 

відповідно до 

посадових 

інструкцій 

консультації, 

матеріали 

за окремим 

графіком 

VIII. Популяризація професійної (професійно-технічної)освіти, упровадження нових 

форм і методів профорієнтаційної роботи серед здобувачів освіти закладів загальної 

середньої освіти, молоді, незайнятого населення, профконсультування 
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8.1 Співпраця із засобами інформації з питань 

популяризації професійної (професійно-

технічної) освіти 

Коберник Ж.П. 

методисти 

матеріали постійно 

8.2 Підтримка та оновлення «Профорієнтаційного 

терміналу ЗП(ПТ)О Житомирщини» на сайті 

НМК ПТО 

Євгеньєва А.Л. матеріали постійно 

8.3 Співпраця з Житомирським обласним центром 

зайнятості та іншими зацікавленими 

організаціями з питань популяризації 

професійної освіти 

Ткачук І.М. 

Голубенко А.В. 

участь у 

заходах 

постійно 

8.4 Активізація роботи Методичної ради з 

професійної орієнтації населення 

Роспотнюк Г.В. пропозиції до 

плану роботи 

січень 

8.5 Організаційно-методичний супровід участі 

ЗП(ПТ)О у Форумах роботодавців та Днях 

кар’єри  

Ткачук І.М. пропозиції за окремим 

графіком 

8.6 Організаційно-методичний супровід 

діяльності Центрів професійної кар’єри на базі 

ЗП(ПТ)О 

Недашківська Л.П. матеріали за окремим 

графіком 

8.7 Реалізація плану заходів з професійної 

орієнтації учнів 8-11 класів закладів загальної 

середньої освіти області на період 2019-

2022р.р. 

Ткачук І.М. 

Голубенко А.В. 

Недашківська Л.П. 

Євгеньєва А.Л. 

заходи, 

матеріали 

за окремим 

графіком 

8.8 Реалізація заходів обласних проектів: 

- «Презентуємо професійну освіту разом»; 

- «Моя професія – на благо України»; 

 

 

Ткачук І.М. 

Голубенко А.В. 

Баранівська Л.Й. 

плани заходів, 

матеріали 

за окремим 

графіком 

8.9 Залучення всіх зацікавлених сторін щодо 

створення промоційних матеріалів 

Ткачук І.М. 

Голубенко А.В. 

Євгеньєва А.Л. 

матеріали постійно 

ІХ. Організація роботи із здобувачами освіти 
9.1 Організаційно-методичний супровід 

проведення обласних етапів конкурсів серед 

здобувачів: 

- учнівської творчості, присвячений 

Шевченківським дням; 

- знавців української мови ім. П.Яцика; 

- мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді ім. Т.Г. Шевченка 

 

 

 

Голубенко А.В. 

 

 

Голубенко А.В. 

 

узагальнюючі 

матеріали 

 

 

лютий 

 

 

грудень 

 

 -  «Охорона праці очима дітей – 2022» Недашківська Л.П. консультації лютий 

 - на краще мотиваційне есе «Людина для 

професії чи професія для людини», «Сходи 

майстерності», «Світ професій – мій вибір, мій 

успіх» 

Ткачук І.М. 

Голубенко А.В. 

проєкт наказу, 

умови, критерії 

березень 

9.2 Організаційно-методичний супровід 

проведення обласних олімпіад серед 

здобувачів: 

- «Основи галузевої економіки та 

підприємництва»; 

- «Захист України» 

 

 

Недашківська Л.П. 

 

Лавренчук О.М. 

проєкти 

наказів, умови, 

критерії 

 

 

квітень 

 

квітень 

9.3 Методичний супровід участі членів відділення 

«Професіонали» ЖТВ МАН України в 

конкурсі-захисті по лінії МАН України 

Сахневич І.Д. 

 

 

консультації, 

інформація 

постійно 

березень 

9.4 Проведення зборів лідерів учнівського Ткачук І.М. план травень, 
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самоврядування ЗП(ПТ)О області Голубенко А.В. проведення, 

інформація 

жовтень 

9.5 Методичний супровід участі здобувачів 

професійної освіти в роботі Молодіжної ради 

при облдержадміністрації 

Ткачук І.М. 

Голубенко А.В. 

пропозиції за окремим 

графіком 

X. Фінансово-господарська діяльність НМК 

10.1 Надання послуг з питань впровадження 

СП(ПТО) в закладах освіти інших форм 

власності та підпорядкування, підприємствах, 

організаціях 

Васильчук В.А. 

 

консультації постійно 

10.2 Консультативна допомога персоналу, який 

залучається до професійного навчання 

робітних кадрів на підприємствах 

Малінкіна Н.П. 

Недашківська Л.П. 

 

консультації постійно 

10.3 Консультативна допомога та попередній 

розгляд ліцензійних матеріалів 

Васильчук В.А. консультації постійно 

10.4 Надання послуг з питань розроблення 

навчально-програмної документації для 

закладів освіти інших форм власності та 

підпорядкування, підприємств, організацій 

Васильчук В.А. 

Недашківська Л.П. 

пакети 

навчально-

програмної 

документації 

постійно 

10.5 Підписка фахових періодичних видань на 

2023 рік 

Коберник Ж.П.  листопад 

10.6 Оновлення комп’ютерного забезпечення Сербин Б.В.  постійно 

10.7 Матеріально-технічне забезпечення 

електронної фінансової звітності 

Мухтарова В.І. 

Сербин Б.В. 

 постійно 

10.8 Оновлення виставкової експозиції 

«Професійна освіта Житомирщини» 

методисти інформації до 

01.02.2022 

ХІ. Міжнародна діяльність (проєкти) 
11.1 Організаційно-методичний супровід участі 

закладів П(ПТ)О в міжнародних проєктах 

методисти за 

напрямками 

консультації постійно 

11.2 Участь працівників в тернінгових програмах 

міжнародних проєктів 

методисти тренінги за окремим 

графіком 

XIІ. Інформаційно-аналітична діяльність 

11.1 Висвітлення проведення заходів на сайті НМК 

ПТО та сторінці «Професійна освіта 

Житомирщини» у Facebook 

методисти 

Євгеньєва А.Л. 

інформації постійно 

11.2 Проведення вебінарів для педагогічних 

працівників за галузевим спрямуванням 

Сербин Б.В. вебінари щомісяця за 

окремим 

графіком 

11.3 Про підсумки участі здобувачів освіти 

ЗП(ПТ)О у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Житомирського територіального 

відділення МАН України 

Сахневич І.Д. інструктивно-

методичний 

лист 

квітень 

11.4 Про підсумки організаційно-методичної 

діяльності ЗП(ПТ)О області у 2021-2022 

навчальному році 

Ткачук І.М. 

Малінкіна Н.П. 

інструктивно-

методичний 

лист 

липень 

11.5 Створення банку даних педпрацівників 

ЗП(ПТ)О області за кваліфікаційними 

категоріями та педагогічними званнями 

Роспотнюк Г.В. інформація грудень 

11.6 Роль та місце комп’ютерних технологій при 

вивченні історії 

Ковальчук Т.О. інструктивно-

методичний 

лист 

жовтень 
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11.7 Стан функціонування та своєчасного 

оприлюднення публічної інформації на 

вебсайтах закладів П(ПТ)О 

Євгеньєва А.Л. 

 

інформація щоквар 

тально 

11.8 Про підсумки місячника з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності в ЗП(ПТ)О 

Недашківська Л.П. інструктивно-

методичний 

лист 

травень 

11.9 Актуальні питання щодо порядку надання 

щорічних відпусток та компенсації за 

невикористані відпустки 

Роспотнюк Г.В. інструктивно-

методичний 

лист 

квітень 

11.10 Про стан підвищення кваліфікації керівних та 

педагогічних працівників області у 2022 році 

Лавренчук О.М. інструктивно-

методичний 

лист 

грудень 

11.111 Кількісний та якісний склад педпрацівників 

ЗП(ПТ)О області у 2022-2023 навчальному 

році 

Роспотнюк Г.В. аналітичні 

матеріали 

листопад 

11.12 Стан підготовки навчально-плануючої 

документації ЗП(ПТ)О до нового 2022-2023 

н.р. 

Малінкіна Н.П. довідка вересень 

11.13 Про підсумки участі здобувачів освіти 

ЗП(ПТ)О області у ІІ етапі ХХІ Міжнародного 

конкурсу з української мови ім. П.Яцика 

Голубенко А.В. узагальнені 

матеріали 

грудень 

11.14 Про підсумки участі здобувачів освіти 

ЗП(ПТ)О області у ІІ етапі ХІ Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді ім. Т.Шевченка 

Голубенко А.В. узагальнені 

матеріали 

грудень 

11.151 Про підсумки участі здобувачів освіти 

ЗП(ПТ)О області у ІІ та ІІІ етапах ХХ 

Всеукраїнського конкурсу учнівської 

творчості у номінаціях «Література» та 

«Історія України і державотворення» 

Голубенко А.В. 

Ковальчук Т.О. 

 

узагальнені 

матеріали 

лютий 

11.16 Про підсумки діяльності психологічної 

служби ЗП(ПТ)О у 2021-2022 н.р. 

Голубенко А.В. узагальнені 

матеріали 

травень 

11.17 Виставки кращих методичних матеріалів за 

результатами проведених обласних конкурсів, 

засідань обласних методичних секцій 

методисти виставки за окремим 

графіком 

11.18 Оновлення постійно діючої виставки 

інноваційної діяльності ЗП(ПТ)О області 

Коберник Ж.П. 

методисти 

виставка щомісяця 

11.19 Підготовка інформаційно-аналітичних 

матеріалів щодо діяльності ЗП(ПТ)О області у 

2021 році 

Євгеньєва А.Л. матеріали січень 

11.20 Інформаційно-аналітичні матеріали щодо 

участі здобувачів ЗП(ПТ)О у ДПА у формі 

ЗНО 

Баранівська Л.Й. 

Голубенко А.В. 

Ковальчук Т.О. 

матеріали серпень 

11.21 Про стан підготовки здобувачів ЗП(ПТ)О з 

предметів ЗОП 

Баранівська Л.Й. 

Голубенко А.В. 

Ковальчук Т.О. 

аналітичні 

матеріали 

посеместро

во 

11.220 Про хід реалізації обласних проєків: 

- «Презентуємо професійну освіту разом»; 

 

- «Інформаційно-методичний простір 

професійної освіти Житомирщини»; 

- «Цифровізація професійної освіти 

Житомирщини»; 

 

Ткачук І.М. 
 

 

Євгеньєва А.Л. 
 

Євгеньєва А.Л. 
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- «Моя професія – на благо України»; 

 

- «Психічне здоров`я учасників освітнього 

процесу»; 

- «Інноваційна діяльність викладача 

суспільних дисциплін – складова професійної 

підготовки кваліфікованого фахівця 

Ткачук І.М. 

Баранівська Л.Й. 

Голубенко А.В. 

 

 

Ковальчук Т.О. 

 

 

 

 

матеріали 

реалізації 

заходів 

 

 

 

один раз на 

півріччя 

 

 

 

 

Директор       Валентина ВАСИЛЬЧУК 


