ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
ЗАСНОВНИКИ:
Відділ з питань професійно-технічної та
вищої освіти управління освіти і науки Житомирської ОДА
Навчально-методичний кабінет ПТО у Житомирській області
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ЗМІСТ
І. Нормативні, розпорядчі та інструктивні матеріали
Лист УОН облдержадміністрації від 21.01.2020 № 170-4/3-19 «Про доведення
нормативних та розпорядчих документів»
Указ Президента від 07.12.2019 №894/2019 «Про невідкладні заходи щодо
покращення здоров’я дітей»
Постанова КМУ від 21.08.2020 №800 «Деякі питання підвищення кваліфікації
педагогічних і науково-педагогічних працівників» (Із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ № 1133 від 27.12.2019)
Постанова КМУ від 18.12.2019 №1051 «Про реалізацію експериментального
проекту щодо застосування електронних студентських (учнівських) квитків»
Постанова КМУ від 27.12.2019 №1133 «Про внесення змін до Порядку
підвищеннякваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»
Постанова КМУ від 27.12.2019 №1151 «Деякі питання виплати пенсій, грошової
допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ»
Наказ МОН України від 21.11.2019 №1446 «Про визнання такими, що втратили
чинність, деяких наказів та розпоряджень Міністерства освіти і науки України»
Наказ МОН України від 27.11.2019 №1485 «Про забезпечення виконання Указу
Президента України від 08.11.2019 №837»
Наказ МОН України від 28.11.2019 №1493 «Про внесення змін до типової
освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»
Наказ МОН України від 12.12.2019 №1554 «Про затвердження Змін до Порядку
проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання,
здобутих на основі повної загальної середньої освіти»
Наказ УОН облдержадміністрації від 10.01.2020 №4 «Про підсумки проведення
обласного регіонального фестивалю мистецтв «Військові обереги від Святого
Миколая»
Наказ УОН облдержадміністрації від 10.01.2020 №5 «Про проведення II етапу
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт у 2019/2020
навчальному році»
Наказ УОН облдержадміністрації від 21.01.2020 №13 «Про організацію і
проведення обласних етапів Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності
серед здобувачів професійної освіти»
Наказ УОН облдержадміністрації від 22.01.2020 №17 «Про проведення обласних
олімпіад серед здобувачів професійної освіти з предметів «Захист Вітчизни» та
«Основи галузевої економіки і підприємництва»
ІІ. Методичні матеріали
Лист НМК ПТО у Житомирській області від 22.01.2020 № 20 для використання в
роботі
План-графік курсів підвищення кваліфікації на лютий 2020 року
Наказ НМК ПТО у Житомирській області від 02.01.2020 №6 «Про роботу
навчально-методичної ради Навчально-методичного кабінету професійнотехнічної освіти у Житомирській області у 2020 році»
Рішення Навчально-методичної ради при НМК ПТО у Житомирській області від
16.01.2020, протокол № 1
Інформаційний лист від 09.01.2020 №08 «Історичний календар - засіб
розширення пізнавальних можливостей здобувачів освіти, набуття ними
історичної компетентності в межах загальноосвітньої підготовки» (Ковальчук
Т.О., методист НМК ПТО у Житомирській області)
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Методичні рекомендації щодо формування безпечного освітнього простору,
запобігання булінгу та кібербулінгу (Ткачук І.М., методист НМК ПТО у
Житомирській області)
Інформацію Державної служби зайнятості щодо ситуації на ринку праці
ІІ. Електронні додатки
До наказу МОН України від 28.11.2019 №1493 «Про внесення змін до типової
освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»
Презентація «Приоритети діяльності МОН у реформуванні професійної
(професійно-технічної) освіти (Петро Коржевський, заступник Міністра освіти і
науки України)
Звіт-дослідження «Формула поколінь: цінності та мотиви сучасних генерацій
2019»
Матеріали дослідження «Молодь на ринку праці: навички ХХІ століття та
побудова кар’єри» (за підсумками 2018 року)
Презентація до інформації ДСЗ «Ситуація на ринку праці та діяльність
державної служби зайнятості у 2019 році»
Презентація «Можливості для вчителів 2020: підвищення кваліфікації»
Матеріали дослідження «Майбутнє ринку праці. Протиборство тенденцій, які
будуть формувати робоче середовище в 2030 році»
Алгоритм формування замовлення на ПК
Каталог інноваційної діяльності за 2018р.

75-82

83-85

Начальник відділу з питань ПТВО: Осипович Н.Є.
Директор навчально-методичного кабінету ПТО у Житомирській області: Васильчук В.А.
Відповідальні за випуск: методист НМК ПТО Євгеньєва А.Л.
Комп’ютерна верстка: Коберник Ж.П.
Матеріали педагогічних працівників у Віснику ПТО подані з орфографічними та пунктуаційними
особливостями авторів.

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
ЗАСНОВНИКИ:
Відділ з питань професійно-технічної та
вищої освіти управління освіти і науки Житомирської ОДА
Навчально-методичний кабінет ПТО у Житомирській області
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ЗМІСТ
І. Нормативні, розпорядчі та інструктивні матеріали
Лист УОН облдержадміністрації від 21.02.2020 № 474-4/3-20 «Про доведення
нормативних та розпорядчих документів»
Постанова КМУ від 12.02.2020 №84 «Про внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України від 29 серпня 2003 р. № 1380 і від 8 червня 2016 р. № 369»
постанову КМУ від 12.02.2020 №104 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 925»;
Постанова КМУ від 19.02.2020 №114 «Про внесення змін до формули розподілу
освітньої субвенції між місцевими бюджетами»
Розпорядження КМУ від 12.02.2020 №110-р «Деякі питання фінансування у
2020 році оснащення закладів загальної середньої та професійної (професійнотехнічної) освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти»
Наказ МОН України від 16.01.2020 №54 «Про затвердження Порядку
проведення моніторингу якості освіти»
Наказ МОН України від 10.02.2020 №154 «Про внесення змін до наказу
Міністерства освіти і науки України від 16.01.2020р. №56»
Наказ МОН України від 13.02.2020 №200 «Про організацію та проведення ІІІ
етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед здобувачів
професійної (професійно-технічної) освіти у 2019/2020 навчальному році»
Лист Директорату професійної освіти від 21.02.2020 №5/157-20 «Про внесення
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016р. №925»
Лист Директорату професійної освіти від 21.02.2020 №5/161-20 «Щодо участі у
ХІ міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2020»
Лист Директорату професійної освіти від 21.02.2020 №5/162-20 «Про
проведення Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед здобувачів
професійної (професійно-технічної) освіти у 2019-2020 навчальному році»
Лист Директорату інклюзивної та позашкільної освіти від 21.02.2020 №6/174-20
«Щодо Всеукраїнської програми розвитку шкільних медіа «Youth MediaLab»
Рішення ЖОР від 18.12.2019 №1744 «Про внесення змін у рішення обласної
ради від 12.11.2019 № 1644 «Про обласну цільову Програму запобігання,
протидії домашньому насильству та торгівлі людьми на 2020 рік»
Наказ УОН обласної державної адміністрації від 16.01.2020 №3-к «Про внесення
змін до наказу управління освіти і науки Житомирської обласної державної
адміністрації від 18.09.2019 №101-к»
Наказ УОН обласної державної адміністрації від 05.02.2020 №35 «Про
організацію і проведення обласного конкурсу на кращу методичну розробку
уроку в стилі коучингу»
ІІ. Методичні матеріали
Лист НМК ПТО у Житомирській області від 25.02.2020 № 39 для використання в
роботі
План-графік курсів підвищення кваліфікації на березень 2020 року
Інформаційно-методичний лист від 05.02.2020 №25 «Про участь здобувачів
закладів П(ПТ)О області у ХІХ Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості у
номінаціях «Література» та «Історія України і державотворення»
(Ковальчук Т.О., методист НМК ПТО у Житомирській області)
Довідка про підсумки моніторингу успішності та якості знань учнів з предметів
загальноосвітньої підготовки закладів професійної (професійно–технічної)
освіти області за I семестр 2019/2020 н.р. (Баранівська Л.Й., методист НМК ПТО
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у Житомирській області)
Стаття «Роль міжпредметної інтеграції у процесі виготовлення колекцій
79-84
сучасного одягу з професії «Швачка, кравець, закрійник» (Булах О.І., майстер
виробничого навчання ДНЗ «Центр сфери обслуговування м. Житомира»)
Узагальнений досвід роботи на тему: «Сучасні підходи до навчання і виховання
85-87
як умова розвитку компетентності та творчості педагогів» (Лавренюк Т.К.,
методист Любарського професійного ліцею)
Узагальнений досвід роботи на тему: «Впровадження інноваційних технологій в
88-95
освітній процес при підготовці кваліфікованих робітників з професії
«Електрогазозварник» (Воропай П.Т., викладач предметів професійнотеоретичної підготовки Житомирського професійного політехнічного ліцею)
Методична розробка уроку з предмета «Математика» на тему: «Геометричні 96-103
тіла» (Моргун О.В., викладачка математики КСРУ «Житомирське вище
професійне училище-інтернат» Житомирської обласної ради)
Методична розробка уроку з предмета «Хімія» на тему: «Вітаміни як 104-115
компоненти їжі» (Ревут В.В., викладачка хімії Центру професійно-технічної
освіти м. Житомира)
Методична розробка майстер-класу «Суші – це модно, корисно і смачно!» 116-121
(Заворотнюк Т.М., викладачка предметів професійно-теоретичної підготовки
ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне училище»)
Методична розробка позаурочного заходу «Мій вибір, моя гордість!» 122-128
(Гриша Л.А., Прокопчук Д.В., майстри виробничого навчання ДНЗ
«Житомирське вище професійне технологічне училище»
Електронні додатки:
Портфоліо досвіду роботи на тему: «Сучасні підходи до навчання і виховання як умова
розвитку компетентності та творчості педагогів» Лавренюк Т.К., методиста Любарського
професійного ліцею
До методичної розробки уроку з предмета «Хімія» на тему: «Вітаміни як компоненти їжі»
(Ревут В.В., викладачка хімії Центру професійно-технічної освіти м. Житомира)
Робочий зошит з предмета: «Інформаційні технології» професії: 8131 Трактористмашиніст сільськогосподарського виробництва» (категорії: «А1», «А2», «D1», «G1»,
«G2»); 7233 Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторі; 8322 Водій
автотранспортних засобів» (категорія «С1») (Федорко Н.М, викладачка Центру
професійно-технічної освіти м. Житомира)

Начальник відділу з питань ПТВО: Осипович Н.Є.
Директор навчально-методичного кабінету ПТО у Житомирській області: Васильчук В.А.
Відповідальні за випуск: методист НМК ПТО Євгеньєва А.Л.
Комп’ютерна верстка: Коберник Ж.П.
Матеріали педагогічних працівників у Віснику ПТО подані з орфографічними та пунктуаційними
особливостями авторів.

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
ЗАСНОВНИКИ:
Відділ з питань професійно-технічної та
вищої освіти управління освіти і науки Житомирської ОДА
Навчально-методичний кабінет ПТО у Житомирській області
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ЗМІСТ
І. Нормативні, розпорядчі та інструктивні матеріали
Лист УОН облдержадміністрації від 25.03.2020 № 620-4/3-20 «Про доведення
нормативних та розпорядчих документів»
Указ Президента України №71/2020 від 06.03.2020 «Про відзначення
державними нагородами України»
Постанова КМУ від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території
України коронавірусу COVID-19»
Наказ МОН України від 16.03.2020 №406 «Про організаційні заходи для
запобігання поширенню корона вірусу COVID-19»
Наказ МОН України від 17.03.2020 №414 «Про внесення змін до наказу від
13 лютого 2020 року №200 «Про організацію та проведення ІІІ етапу
Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед здобувачів професійної
(професійно-технічної) освіти у 2019/2020 навчальному році»
Лист МОН України від 04.03.2020 №1/9-141 «Щодо підвищення кваліфікації
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти
Лист МОН України від 11.03.2020 №1/9-154 щодо карантину
Спільний лист МОН України та ЦК профспілки працівників освіти і науки
України від 17.03.2020 №1/9-162 «Про умови та оплату праці працівників
закладів освіти і науки в умовах карантину»
Лист МОН України від 23.03.2020 №1/9-172 «Щодо організації освітнього
процесу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти на період
карантину»
Лист Директорату професійної освіти від 16.03.2020 №5/239-20 «Щодо набуття
чинності нормативно-правових актів»
Лист ДУ «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України»
від 03.03.2020 №1001 Рекомендації щодо дій та правил за для недопущення
розповсюдження вірусу в начальних закладах у період складної епідемічної
ситуації
Розпорядження голови ОДА від 11.03.2020 №183 «Про призупинення освітнього
процесу в закладах дошкільної, загальної середньої освіти усіх типів та форм
власності, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової перед
вищої освіти та в закладі післядипломної педагогічної освіти»
Наказ УОН облдержадміністрації від 26.02.2020 №65 «Про підсумки проведення
XI Всеукраїнського літературно-музичного фестивалю вшанування воїнів
України «Розстріляна молодість»
Наказ УОН облдержадміністрації від 06.03.2020 №83 «Про підсумки проведення
обласного заочного конкурсу творчості дітей та учнівської молоді «За нашу
свободу» серед учнів закладів П (ПТ) освіти»
Наказ УОН облдержадміністрації від 12.03.2020 №85 «Про тимчасове
призупинення освітнього процесу в закладах освіти усіх типів та форм
власності»
ІІ. Методичні матеріали
Лист НМК ПТО у Житомирській області від 25.03.2020 № 65 для використання в
роботі
План-графік курсів підвищення кваліфікації на квітень 2020 року
Методичні рекомендації закладам професійної (професійно-технічної) освіти
Житомирської області щодо організації дистанційної підтримки освітнього
процесу в умовах карантину (Євгеньєва А.Л., Сербин Б.В., методисти НМК ПТО

Стор.
1-2
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4
5-8
9-10

11-34
35-36
37-38

39-40

41
42-50

51-52

53-55

56-57

58-60

61-62
63
64-66

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

3.1

3.2

3.3

у Житомирській області)
Аналітична довідка «Стан упровадження сучасних виробничих технологій в 67-76
освітній процес закладів професійної (професійно-технічної) освіти області»
(Малінкіна Н.П., методист НМК ПТО у Житомирській області)
Аналітична довідка «Рівень педагогічної та фахової компетентності окремих 77-78
фахівців ЗП(ПТ)О області» (Роспотнюк Г.В., методист НМК ПТО у
Житомирській області)
Довідка про стан підготовки здобувачів професійної освіти ЗП(ПТ)О області з
79-82
професій електротехнічного напряму у 2019 році (Лавренчук О.М., методист
НМК ПТО у Житомирській області)
Узагальнений досвід роботи на тему: «Формування професійних 83-88
компетентностей здобувачів освіти шляхом упровадження інноваційних
технологій» (Костюк Л.С., викладач предметів професійно-теоретичної
підготовки торговельного напрямку ДНЗ «Житомирське вище професійне
технологічне училище»)
Методична розробка уроку з предмета «Охорона праці» на тему: «Послідовність,
8998
принципи й засоби надання домедичної допомоги при різних травмуваннях і
кровотечах» (Денисюк Л.А., викладач предмета «Охорона праці» ДНЗ «Центр
легкої промисловості та побутового обслуговування населення м. Житомира»)
Методична розробка уроку з предмета «Основи галузевої економіки і 99-107
підприємництва» на тему: «Організаційно-правові форми підприємництва»
(Гумберт Т.Г., викладач предмета «Основи галузевої економіки і
підприємництва» Бердичівського професійного будівельного ліцею)
Методична розробка уроку з предмета «Обладнання і технології зварювальних 108-110
робіт» на тему: «Багатопостові джерела живлення. Баластові реостати»
(Воропай П.Т., викладач Житомирського професійного політехнічного ліцею)
Електронні додатки:
До методичної розробки уроку з предмета «Охорона праці» на тему: «Послідовність,
принципи й засоби надання домедичної допомоги при різних травмуваннях і кровотечах»
(Денисюк Л.А., викладач предмета «Охорона праці» ДНЗ «Центр легкої промисловості та
побутового обслуговування населення м. Житомира»)
До методичної розробки уроку з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва»
на тему: «Організаційно-правові форми підприємництва» (Гумберт Т.Г., викладач
предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» Бердичівського професійного
будівельного ліцею)
Портфоліо Костюк Л.С., викладача предметів професійно-теоретичної підготовки
торговельного напрямку ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне училище»

Начальник відділу з питань ПТВО: Осипович Н.Є.
Директор Навчально-методичного кабінету ПТО у Житомирській області: Васильчук В.А.
Відповідальна за випуск: методист НМК ПТО Євгеньєва А.Л.
Комп’ютерна верстка: Коберник Ж.П.
Матеріали педагогічних працівників у Віснику ПТО подані з орфографічними та пунктуаційними
особливостями авторів.

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
ЗАСНОВНИКИ:
Відділ з питань професійно-технічної та
вищої освіти управління освіти і науки Житомирської ОДА
Навчально-методичний кабінет ПТО у Житомирській області

№ з/п

ЗМІСТ
І. Нормативні, розпорядчі та інструктивні матеріали
Лист УОН облдержадміністрації від 29.04.2020 № 829-4/3-20 «Про доведення
нормативних та розпорядчих документів»
Наказ МОН України від 31.03.2020 №464 «Про внесення змін до типової
освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від 28.03.2014 №96 «Про затвердження
Положення про конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування»
Наказ Міністерства громад та територій України від 09.04.2020 №83 «Про
проведення конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування» у 2020 році»
Наказ Міністерства громад та територій України від 09.04.2020 №84 «Про
проведення Всеукраїнського конкурсу журналістських робіт «Реформування
місцевого
самоврядування
та
територіальної
організації
влади»
у 2020 році»
Лист МОН України від 08.04.2020 №1/9-200 «Щодо організованого завершення
навчального року в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у період
карантину»
Лист МОН України від 16.04.2020 №1/9-213 «Щодо проведення підсумкового
оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року»
Лист Міністерства розвитку громад та територій України від 23.04.2020 №7/343/6776 щодо проведення у 2020 році конкурсів
ІІ. Методичні матеріали
Лист НМК ПТО у Житомирській області від 27.04.2020 № 75 для використання в
роботі
План-графік курсів підвищення кваліфікації на травень 2020 року
Інформаційно-методичний лист НМК ПТО у Житомирській області від
27.04.2020 №73 «Про підсумки участі учнів ЗП(ПТ)О області у ІІ етапі
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів
Житомирського територіального відділення МАН (2019-2020 н.р.)»
(Сахневич І.Д., методист НМК ПТО у Житомирській області)
Лист НМК ПТО у Житомирській області від 27.04.2020 №74 щодо використання
в роботі кращих практик організації дистанційного навчання викладачами
загальноосвітніх дисциплін ЗП(ПТ)О області (Баранівська Л.Й., Ковальчук Т.О.,
методисти НМК ПТО у Житомирській області)
Лист НМК ПТО у Житомирській області від 28.04.2020 №77 про використання в
роботі Примірного положення про академічну доброчесність учасників
освітнього процесу
Методичні рекомендації щодо інструментів педагогічного моніторингу в закладі
П(ПТ)О (Баранівська Л.Й., методист НМК ПТО у Житомирській області)
Узагальнений досвід роботи на тему: «Розвиток здоров’язбережувальної
компетентності на уроках біології, екології» (Синежук А.В., викладач біології
ДНЗ «Малинський професійний ліцей»)

Стор.

2.8

Узагальнений досвід роботи на тему: «Формування базових компетентностей
кваліфікованих робітників з використанням ІКТ в освітньому процесі» (Любченко Л.В.,
викладач предмета «Основи галузевої економіки та підприємництва» Центру
професійно-технічної освіти м. Житомира)

55-59

2.9

Узагальнений досвід на тему: «Використання інформаційно-комунікаційних
технологій на уроках професійно-теоретичної підготовки з метою формування

60-65

1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

1.6

1.7
1.8

2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

2.6
2.7

1
2
3-7

8
9

10-11

12-19
20

21-22
23
24-30

31-42

43-47

48-50
51-54

професійних компетентностей здобувачів освіти» (Пухальська А.А., викладач
предметів професійно-теоретичної підготовки Житомирського професійного
політехнічного ліцею)
2.10

Узагальнений досвід роботи на тему: «Використання інтерактивних форм і методів
роботи зі здобувачами освіти на уроках та в позаурочний час» (Солякова Т.В., викладач
предмета «Основи галузевої економіки та підприємництва» Головинського вищого
професійного училища нерудних технологій)

66-70

2.11

Узагальнений досвід роботи на тему: «Розвиток практичних навичок здобувачів
освіти при використанні засобів сучасних інформаційних технологій»
(Трембовецька С.О., викладач предметів «Інформатика» та «Інформаційні
технологій» ПТУ №4 м. Бердичева)

71-75

2.12

Узагальнений досвід роботи на тему: «Використання
інноваційних освітніх технологій на уроках професійнотеоретичної підготовки» (Денисюк Л.А., викладач предмета
«Охорона праці» ДНЗ «Центр легкої промисловості та
побутового обслуговування населення м. Житомира»)

76-82

2.13

Узагальнений досвід роботи на тему: «Компетентнісний підхід у викладанні 83-88
предметів професійно-теоретичної підготовки» (Хмельова Г.М., викладач
предметів професійно-теоретичної підготовки ДНЗ «Новоград-Волинське вище
професійне училище»)
Методична розробкуауроку з предмета «Фізика» за темою: «Явище
89-94
електромагнітної індукції та його практичне значення» (Данильчук Н.О.,
викладач фізики ДНЗ «Новоград – Волинське вище професійне училище»)
Методична розробка майстер-класу «Приготування салат-суші» (Марценюк К.Г., 95-99
майстер виробничого навчання ДНЗ «Малинський професійний ліцей»)
Електронні додатки:
До наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 09.04.2020 №83 «Про
проведення конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування» у 2020 році»
До наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 09.04.2020 №84 «Про
проведення Всеукраїнського конкурсу журналістських робіт «Реформування місцевого
самоврядування та територіальної організації влади» у 2020 році»
Портфоліо до узагальненого досвіду роботи на тему: «Розвиток здоров’язбережувальної
компетентності на уроках біології, екології» (Синежук А.В., викладач предмета «Біологія»
ДНЗ «Малинський професійний ліцей»)
Портфоліо та додатки до узагальненого досвіду роботи на тему: «Формування базових
компетентностей кваліфікованих робітників з використанням ІКТ в освітньому процесі»
(Любченко Л.В., викладач предмета «Основи галузевої економіки та підприємництва»
Центру професійно-технічної освіти м. Житомира)
Портфоліо та додатки до узагальненого досвіду на тему: «Використання інформаційнокомунікаційних технологій на уроках професійно-теоретичної підготовки з метою
формування професійних компетентностей здобувачів освіти» (Пухальська А.А., викладач
предметів
професійно-теоретичної
підготовки
Житомирського
професійного
політехнічного ліцею)

2.14

2.15
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3.4
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3.6

Портфоліо та додатки до узагальненого досвіду роботи на тему: «Використання інтерактивних
форм і методів роботи зі здобувачами освіти на уроках та в позаурочний час» (Солякова Т.В.,
викладач предмета «Основи галузевої економіки та підприємництва» Головинського вищого
професійного училища нерудних технологій)

3.7

Портфоліо до узагальненого досвіду роботи на тему: «Використання

інноваційних
освітніх технологій на уроках професійно-теоретичної підготовки»
(Денисюк Л.А., викладач предмета «Охорона праці» ДНЗ «Центр легкої

промисловості та побутового обслуговування населення м. Житомира»)
3.8

Портфоліо до узагальненого досвіду роботи на тему: «Компетентнісний підхід у викладанні
предметів професійно-теоретичної підготовки» (Хмельова Г.М., викладач предметів професійнотеоретичної підготовки ДНЗ «Новоград-Волинське вище професійне училище»)

3.9

До методичної розробки уроку з предмета «Фізика» за темою: «Явище електромагнітної
індукції та його практичне значення» (Данильчук Н.О., викладач фізики ДНЗ «Новоград –
Волинське вище професійне училище»)
Майстер-клас «MIND MAPS. Розробка ментальної карти» (Лопатюк Т.І., викладач
предметів біології, хімії та екології ДНЗ «Новоград-Волинське вище професійне училище»

3.10

Начальник відділу з питань ПТВО: Осипович Н.Є.
Директор Навчально-методичного кабінету ПТО у Житомирській області: Васильчук В.А.
Відповідальна за випуск: методист НМК ПТО Євгеньєва А.Л.
Комп’ютерна верстка: Коберник Ж.П.
Матеріали педагогічних працівників у Віснику ПТО подані з орфографічними та пунктуаційними
особливостями авторів.

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
ЗАСНОВНИКИ:
Відділ з питань професійно-технічної та
вищої освіти управління освіти і науки Житомирської ОДА
Навчально-методичний кабінет ПТО у Житомирській області
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ЗМІСТ
І. Нормативні, розпорядчі та інструктивні матеріали
Лист УОН облдержадміністрації від 26.05.2020 № 975-4/3-20 «Про доведення
нормативних та розпорядчих документів»
Указ Президента України від 25.05.2020 №195/2020 «Про Національну стратегію
розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській
школі»
Постанова КМУ від 20 травня 2020 р. № 392 «Про встановлення карантину з
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів
послаблення протиепідемічних заходів»
Розпорядження КМУ від 29.04.2020 №508-р «Про затвердження плану заходів
на 2020-2027 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у
сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна
(професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року»
Наказ МОН України від 12.12.2019 №1552 «Про затвердження Положення про
інституційну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти»
Наказ МОН України від 29.04.2020 №574 «Про затвердження Типового переліку
засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій»
Наказ МОН України від 06.05.2020 №601 «Про організацію та проведення ІІІ
етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед здобувачів
професійної (професійно-технічної) освіти у 2020 році та скасування наказів
Міністерства освіти і науки України від 13 лютого 2020р. №200, від 17 березня
2020р. №414»
Лист МОН України від 16.04.2020 №1/9-214 «Про формування замовлення та
видачу документів про професійну (професійно-технічну) освіту державного
зразка випускникам 2020 року»
Лист МОН України від 13.05.2020 №1/9-246 «Про порядок забезпечення у 2020
році документами про базову середню освіту та повну загальну середню освіту»
Лист МОН України від 15.05.2020 №1/9-259 «Щодо виконання підпунктів 1 і 2
пункту 3 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про
повну загальну середню освіту»
Лист МОН України від 25.05.220 №1/9-271 «Щодо організації освітнього
процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти з 01 червня 2020
року»
Наказ УОН облдержадміністрації від 07.05.2020 №99 «Про створення творчих
груп з розроблення стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з
робітничих професій на основі компетентнісного підходу в 2020 році»
ІІ. Методичні матеріали
Лист НМК ПТО у Житомирській області від 26.05.2020 № 87 для використання в
роботі
План-графік курсів підвищення кваліфікації на червень 2020 року
Методична розробка відкритого уроку з предмета «Технологія приготування їжі
з основами товарознавства» на тему: «Технологія приготування солодких страв і
напоїв» (Кулініч Л.М., викладач предметів професійно-теоретичної підготовки
ДНЗ «Малинський професійний ліцей»)
Методична розробка виховної години на тему: «Добро починається з тебе»
(Сімон Л.Ф., класний керівник групи здобувачів освіти з професії «Кравець,
вишивальник» ДНЗ «Новоград – Волинське вище професійне училище»)

Стор.
1-2
3-10

11-30

31-41

42-47
48-49
50-64

65-66

67-69
70-75

76-77

78-81

82
83
84-89

90-99

2.5

3.1
3.2

3.3

Методична розробка виховної години на тему: «Зробимо нашу мову чистішою. 100-106
Викорінюймо лихослів’я!» (Данильчук Н.О., викладач фізики та астрономії;
Бузинська Л.Ю., викладач української мови та літератури ДНЗ «НовоградВолинське вище професійне училище»)
Електронні додатки:
До наказу МОН України від 29.04.2020 №574 «Про затвердження Типового переліку
засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій»
До методичної розробки відкритого уроку з предмета «Технологія приготування їжі з
основами товарознавства» на тему: «Технологія приготування солодких страв і напоїв»
(Кулініч Л.М., викладач предметів професійно-теоретичної підготовки ДНЗ «Малинський
професійний ліцей»)
Матеріали вебінару на тему «Організація дистанційного навчання в ЗП(ПТ)О області
проблеми, досвід, перспективи» (20.05.2020)

Начальник відділу з питань ПТВО: Осипович Н.Є.
Директор Навчально-методичного кабінету ПТО у Житомирській області: Васильчук В.А.
Відповідальна за випуск: методист НМК ПТО Євгеньєва А.Л.
Комп’ютерна верстка: Коберник Ж.П.
Матеріали педагогічних працівників у Віснику ПТО подані з орфографічними та пунктуаційними
особливостями авторів.

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
ЗАСНОВНИКИ:
Відділ з питань професійно-технічної та
вищої освіти управління освіти і науки Житомирської ОДА
Навчально-методичний кабінет ПТО у Житомирській області

№ з/п
1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

2.1
2.2

2.3

ЗМІСТ
І. Нормативні, розпорядчі та інструктивні матеріали
Лист УОН облдержадміністрації від 23.06.2020 № 2092-4/3-20 «Про доведення
нормативних та розпорядчих документів»
Наказ МОН України від 25.05.2020 №687 «Про підсумки 4-го (підсумкового)
етапу ХІХ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості»
Наказ МОН України від 26.05.2020 №697 «Рекомендовано Міністерством освіти
і науки України» навчальній літературі для здобувачів професійної (професійнотехнічної) освіти»
Наказ МОН України від 15.06.2020 №796 «Про проведення конкурсного відбору
підручників та посібників для здобувачів професійної (професійно-технічної)
освіти у 2020 році»
Лист МОН України від 22.06.2020 №1/9-338 «Щодо реалізації Закону України
«Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення
2019/2020 навчального року»
Наказ УОН облдержадміністрації від 09.06.2020 №106 «Про підсумки організації
та проведення обласного конкурсу на кращу методичну розробку уроку в стилі
коучингу»
Наказ УОН облдержадміністрації від 10.06.2020 №108 «Про підсумки
проведення обласного заочного конкурсу сценаріїв масових заходів «З
мистецтвом в серці у життя» серед учнів закладів П (ПТ) освіти»
Наказ УОН облдержадміністрації від 10.06.2020 №109 «Про підсумки
проведення обласного заочного конкурсу писанкарства «Воскресни, писанко!»
серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти»
Наказ УОН облдержадміністрації від 10.06.2020 №110 «Про підсумки
проведення обласного заочного патріотичного флешмобу «Ми – майбутнє
України!» (до Всесвітнього дня вишиванки) серед учнів закладів П (ПТ) освіти»
Наказ УОН облдержадміністрації від 11.06.2020 №111 «Про підсумки
проведення обласної олімпіади з предмета «Основи галузевої економіки і
підприємництва» серед здобувачів професійної освіти»
Наказ УОН облдержадміністрації від 16.06.2020 №114 «Про організацію і
проведення обласного конкурсу на кращу віртуальну екскурсію по закладу
П(ПТ)О»
Наказ УОН облдержадміністрації від 18.06.2020 №115 «Про участь аматорських
колективів закладів професійної (професійно-технічної) освіти в обласних
організаційно-масових заходах у 2020-2021 навчальному році»
Наказ УОН облдержадміністрації від 18.06.2020 №116 «Про підсумки
проведення обласних виставок-конкурсів «Знай і люби свій край» та «Наш
пошук і творчість - тобі, Україно!» (в рамках Всеукраїнських)»
ІІ. Методичні матеріали
Лист НМК ПТО у Житомирській області від 25.06.2020 № 101 для використання
в роботі
Інформаційно - аналітична довідка про результати організації та проведення
атестації педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної)
освіти області у 2019-2020 навчальному році (Роспотнюк Г.В., методист НМК
ПТО у Житомирській області)
Методична розробка уроку з предмета «Основи галузевої економіки та
підприємництва» на тему «Гроші. Сутність грошей, їхні функції та види»
(Вовк І.О., викладач предмета «Основи галузевої економіки та підприємництва»

Стор.
1-2
3-17
18-19

20-22

23-26

27-32

33-38

39-40

41-42

43-46

47-52

53-61

62-70

71
72-73

74-79

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

3.4
3.5
3.6

ДНЗ «Новоград-Волинське вище професійне училище»)
Методична розробка уроку біології з використанням коуч-технологій 80-86
«Раціональне харчування – основа нормального обміну речовин» (Синежук А.В.,
викладач біології, екології ДНЗ «Малинський професійний ліцей»)
Методична розробка уроку історії на тему «Пропагандистський ідеал радянської 87-92
людини та її повсякденне життя» (практичне заняття) (Ружанцева Г.С., викладач
історії та правознавства ДНЗ «Бердичівське ВПУ»)
Методична розробка коучинг-уроку з математики на тему «Похідна та її 93-97
застосування» (Войтович І.П., викладач математики Житомирського
професійного політехнічного ліцею)
Електронні додатки:
До методичної розробки уроку з предмета «Основи галузевої економіки та
підприємництва»на тему «Гроші. Сутність грошей, їхні функції та види» (Вовк І.О.,
викладач предмета «Основи галузевої економіки та підприємництва» ДНЗ «НовоградВолинське вище професійне училище»)
До методичної розробки уроку біології з використанням коуч-технологій «Раціональне
харчування – основа нормального обміну речовин» (Синежук А.В., викладач біології,
екології ДНЗ «Малинський професійний ліцей»)
До методичної розробки уроку історії на тему «Пропагандистський ідеал радянської
людини та її повсякденне життя» (практичне заняття) (Ружанцева Г.С., викладач історії та
правознавства ДНЗ «Бердичівське ВПУ»)
До методичної розробки коучинг-уроку з математики на тему «Похідна та її застосування»
(Войтович І.П., викладач математики Житомирського професійного політехнічного ліцею);
Матеріали переможців та призерів обласної олімпіади з предмета «Основи галузевої
економіки і підприємництва»
Презентація «Методика проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок з
відповідної професії»

Начальник відділу з питань ПТВО: Осипович Н.Є.
Директор Навчально-методичного кабінету ПТО у Житомирській області: Васильчук В.А.
Відповідальна за випуск: методист НМК ПТО Євгеньєва А.Л.
Комп’ютерна верстка: Коберник Ж.П.
Матеріали педагогічних працівників у Віснику ПТО подані з орфографічними та пунктуаційними
особливостями авторів.

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
ЗАСНОВНИКИ:
Відділ з питань професійно-технічної та
вищої освіти управління освіти і науки Житомирської ОДА
Навчально-методичний кабінет ПТО у Житомирській області

№ з/п
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11
1.12

1.13
1.14

1.15

1.16
1.17
1.18

1.19

2.1

ЗМІСТ
І. Нормативні, розпорядчі та інструктивні матеріали
Лист УОН облдержадміністрації від 30.09.2020 № 2884-4/3-20 «Про доведення
нормативних та розпорядчих документів»
Постанова КМУ від 26.08.2020 №750 «Про підвищення оплати праці працівників
установ, закладів та організацій бюджетної сфери»
постанова Головного Державного санітарного лікаря України МОЗ України від
22.08.2020 № 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти
на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)»
Лист МОН України від 26.08.2020 №1/11-5735 «Щодо питання підвищення рівня
оплати праці працівників закладів освіти і науки»
Лист МОН України від 28.08.2020 №1/9-491 «Щодо електронного ліцензування
освітньої діяльності»
Лист МОН України від 02.09.2020 №1/9-504 «Щодо мінімальної заробітної
плати»
Лист МОН України від 03.09.2020 №1/9-507 «Щодо створення безпечних умов
організації освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році»
Лист МОН України від 09.09.2020 №1/9-517 «Щодо неухильного дотримання
законодавства»
Лист МОН України від 14.09.2020 №1/9-525 «Щодо недопущення політичної
агітації у закладах освіти»
Лист МОН України від 24.09.2020 №1/9-539 «Щодо окремих питань
відвідування закладів загальної середньої освіти учнями, які перебували на
самоізоляції»
Лист МОН України від 24.09.2020 «Для врахування в роботі»
Лист МОН України від 28.09.2020 №1/9-549 ««Щодо проведення ІІІ етапу
Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед здобувачів професійної
(професійно-технічної) освіти у 2020 році»
Лист Директорату професійної освіти МОН України від 28.08.2020 №5/498-20
«Щодо поводження із засобами індивідуального захисту»
Лист Директорату професійної освіти МОН України від 04.09.2020 №5/609-20
«Щодо електронного ліцензування у сфері професійної (професійно-технічної)
освіти»
Лист Директорату професійної освіти МОН України від 25.09.2020 №1/540
«Щодо проведення атестаційної експертизи закладів освіти, що проводять
освітню діяльність у сфері професійної (професійно-технічної) освіти в умовах
карантину у 2020/2021 навчальному році»
Лист НМЦ ПТО у Запорізькій області від 03.09.2020 №144/14 «Про проведення
Всеукраїнського вебінару»
Лист НМЦ ПТО у Запорізькій області від 07.09.2020 №147/11 «Про проведення
Всеукраїнського вебінару»
Розпорядження Голови ОДА від 26.08.2020 №482 «Про затвердження нового
складу комісії при обласній державній адміністрації з питань ліцензування освітньої
діяльності»
Наказ УОН облдержадміністрації від 07.09.2020 №138 «Про створення обласних
методичних секцій на 2020-2021 н.р. та організацію керівництва ними»
ІІ. Методичні матеріали
Лист НМК ПТО у Житомирській області від 01.10.2020 № 157 для використання
в роботі

Стор.
1-2
3-4
5-9

10-12
13-14
15
16-18
19-20
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25-27
28

29-31

32
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34-36

37-39

40

2.2
2.3

2.4

2.5
2.6

2.7

2.8

3.1
3.2

3.3

3.4
3.5

План-графік курсів підвищення кваліфікації на жовтень 2020 року
41
Інформаційно-методичний лист від 31.08.2020 №123 «Про підсумки 42-64
організаційно-методичної діяльності закладів професійної (професійнотехнічної) освіти області у 2019-2020 навчальному році (Малінкіна Н.П.,
методист НМК ПТО у Житомирській області)
Лист НМК ПТО від 29.09.2020 №155 «Про роботу обласних методичних секцій 65-69
педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти
області у 2020-2021 навчальному році»
Плани роботи обласних методичних спецій на 2020-2021 навчальний рік
70-109
Методична розробка уроку з предмета української літератури на тему «Новела 110-116
Василя Стефаника «Камінний хрест» – психологічне розкриття теми еміграції»
(Гарманчук І.В., викладач української мови і літератури Головинського вищого
професійного училища нерудних технологій);
Методична розробка уроку в стилі коучингу з предмета «Громадянська освіта» 117-128
на тему: «Корупція вбиває мрії» (Гнетецька М.В., викладач предмета
«Громадянська освіта» Коростишівського професійного аграрного ліцею)
Методична розробка уроку біології на тему; «Мутаційна мінливість. Типи 129-136
мутацій» (Панькевич І.С., викладач хімії та біології ДПТНЗ «Радомишльський
професійний ліцей»)
Електронні додатки:
Презентація «Як поводитися громадянам звідходами, утвореними у зв’язку з COVID-19»
До методичної розробки уроку з предмета української літератури на тему «Новела Василя
Стефаника «Камінний хрест» – психологічне розкриття теми еміграції» (Гарманчук І.В.,
викладач української мови і літератури Головинського вищого професійного училища
нерудних технологій)
До методичної розробки уроку в стилі коучингу з предмета «Громадянська освіта» на
тему: «Корупція вбиває мрії» (Гнетецька М.В., викладач предмета «Громадянська освіта»
Коростишівського професійного аграрного ліцею)
До методичної розробки уроку біології на тему; «Мутаційна мінливість. Типи мутацій»
(Панькевич І.С., викладач хімії та біології ДПТНЗ «Радомишльський професійний ліцей»)
Методичний щоденник викладача суспільних дисциплін закладу професійної (професійнотехнічної) освіти на 2019-2020н.р.

Начальник відділу з питань ПТВО: Осипович Н.Є.
Директор Навчально-методичного кабінету ПТО у Житомирській області: Васильчук В.А.
Відповідальна за випуск: методист НМК ПТО Євгеньєва А.Л.
Комп’ютерна верстка: Коберник Ж.П.
Матеріали педагогічних працівників у Віснику ПТО подані з орфографічними та пунктуаційними
особливостями авторів.

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
ЗАСНОВНИКИ:
Відділ з питань професійно-технічної та
вищої освіти управління освіти і науки Житомирської ОДА
Навчально-методичний кабінет ПТО у Житомирській області

№ з/п
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

ЗМІСТ
Стор.
І. Нормативні, розпорядчі та інструктивні матеріали
Лист УОН облдержадміністрації від 26.10.2020 2020 № 3071-4/3-20 «Про
1
доведення нормативних та розпорядчих документів»
Розпорядження КМУ від 09.10.2020 №1233-р «Про схвалення Концепції Державної
2-9
цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до
2025 року»
Наказ МОН України від 08.09.2020 №1115 «Деякі питання організації
10-22
дистанційного навчання»
Наказ МОН України від 30.09.2020 №1210 «Про підготовку до проведення у 2021
23-34
році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі
повної загальної середньої освіти»
Наказ МОН України від 01.10.2020 №306-к «Про нагородження педагогічних
35-52
працівників закладів та установ професійної (професійно-технічної) освіти»
Наказ УЦОЯО від 08.10.2020 №163 «Про проведення пробного зовнішнього
53-56
незалежного оцінювання в 2021 році»
Лист МОН України від 30.09.2020 №1/9-553 «Про проведення ХІ Міжнародного
57-58
мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса
Шевченка»
Лист МОН України від 12.10.2020 №1/9-575 «Про вжиття організаційних заходів із
59-60
протидії розповсюдженню СOVID-19»
Лист МОН України від 12.10.2020 №1/9-576 «Щодо тимчасового переходу на
61-62
дистанційне навчання»
Лист МОН України від 19.10.2020 №1/9-589 «Про вжиття заходів протидії
63
розповсюдженню СOVID-19»
Наказ УОН облдержадміністрації від 20.10.2020 №160 «Про організацію і
64-70
проведення обласного конкурсу на кращий Центр професійної кар’єри на базі
ЗП(ПТ)О»
Наказ УОН облдержадміністрації від 22.10.2020 №170 «Про підсумки проведення
71-72
обласного фестивалю «Козацька держава - наша гордість і слава!» серед здобувачів
освіти закладів П(ПТ) освіти»
Наказ УОН облдержадміністрації від 22.10.2020 №171 «Про підсумки проведення
73-83
обласного конкурсу робіт юних фото аматорів «Моя Україно!» серед учнів закладів
середньої, професійної (професійно-технічної) освіти»
ІІ. Методичні матеріали
Лист НМК ПТО у Житомирській області від 27.10.2020 176 для використання в
84
роботі
План-графік курсів підвищення кваліфікації на листопад 2020 року
85
Методичні рекомендації від 12.10.2020 №164 «Щодо використання 86-93
інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання викладачами
предметів загальноосвітньої підготовки у закладах П(ПТ)О» (Ковальчук Т.О.,
методист НМК ПТО у Житомирській області)
Методичні рекомендації від 19.10.2020 №172 «Щодо використання 94-105
інформаційно-комунікаційних
технологій
у
професійній
підготовці
кваліфікованих робітників» (Пасічник А.В., викладач Житомирського
професійного політехнічного ліцею, співголова обласної методичної секції
педпрацівників автомобільного транспорту та механізації сільського
господарства; Колчик О.Г., Недашківська Л.П., методисти НМК ПТО у
Житомирській області)
Методичні рекомендації від 28.10.2020 №181 «Щодо створення галузевих 106-109
навчально-практичних центрів у закладах П(ПТ)О області (Недашківська Л.П.,

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

3.1

методист НМК ПТО у Житомирській області)
Інформаційно-методичний лист від 21.10.2020 №174 «Про стан та якість 110-117
плануючої документації закладів професійної (професійно-технічної) освіти
області на 2020-2021 н. р.» (Малінкіна Н.П., методист НМК ПТО у
Житомирській області)
Довідка про результати участі здобувачів професійної (професійно – технічної) 118-127
освіти у зовнішньому незалежному оцінюванні 2020 року (Баранівська Л.Й.,
методист НМК ПТО у Житомирській області)
Методична розробка уроку в стилі коучингу з предмета «Громадянська освіта» 128-132
на тему: «Комунікація, інформація, медіа» (Канюка А.М., викладач предмета
«Громадянська освіта»,ДНЗ “Малинський професійний ліцей”)
Методична розробка уроку з предмета «Інформатика» на тему: «Растрова 133-142
графіка»(Теслюк Н,І., викладач інформатики ДНЗ «Житомирське вище
професійне технологічне училища»)
Методична розробка уроку в стилі коучингу «Всесвітня історія» на тему: 143-156
«Сполучені Штати Америки у міжвоєнний період» (Черниш О.Ф.,викладач
історії ДНЗ «Центр сфери обслуговування м. Житомира»)
Електронні додатки:
до методичної розробки уроку в стилі коучингу з предмета «Громадянська освіта» на тему:
«Комунікація, інформація, медіа» (Канюка А.М., викладач предмета «Громадянська
освіта»,ДНЗ “Малинський професійний ліцей”)

Начальник відділу з питань ПТВО: Осипович Н.Є.
Директор Навчально-методичного кабінету ПТО у Житомирській області: Васильчук В.А.
Відповідальна за випуск: методист НМК ПТО Євгеньєва А.Л.
Комп’ютерна верстка: Коберник Ж.П.
Матеріали педагогічних працівників у Віснику ПТО подані з орфографічними та пунктуаційними
особливостями авторів.

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
ЗАСНОВНИКИ:
Відділ з питань професійно-технічної та
вищої освіти управління освіти і науки Житомирської ОДА
Навчально-методичний кабінет ПТО у Житомирській області
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ЗМІСТ
І. Нормативні, розпорядчі та інструктивні матеріали
Лист УОН облдержадміністрації від 25.11.2020 № 3304-4/3-20 «Про доведення
нормативних та розпорядчих документів»
Постанова КМУ від 11.11.2020 №1100 «Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641»
Наказ МОН України від 09.11.2020 №1381 «Про затвердження Змін до
Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з
навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт,
олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності»
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України від 18.08.2020 №1574 «Про затвердження Зміни №9 до національного
класифікатора ДК 003:2010»
Лист МОН України від 28.10.2020 №1/9-602 «Про проведення ХХІ
Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика»
Лист МОН України від 13.11.2020 №1/9-629 «Щодо організації освітнього
процесу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти з 16 листопада
2020 року»
Лист Директорату професійної освіти МОН України від 30.10.2020 №5.1/37-20
«Щодо затвердження стандартів професійної (професійно-технічної) освіти»
Лист Директорату професійної освіти МОН України від 26.11.2020 №5.1/40-20
«Щодо затвердження стандартів професійної (професійно-технічної) освіти»
Протокол №41 від 06.11.2020 позачергового засідання обласної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Наказ КЗ «ЖОІППО» ЖОР від 15.11.2020 №173-ОД «Про проведення І,ІІ етапу
Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і
соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Розвивальні
програми»
Наказ УОН обласної державної адміністрації від 22.10.2020 №172 «Про
організацію і проведення обласного конкурсу на кращий інформаційнопросвітницький матеріал щодо протидії булінгу в освітньому середовищі»
Наказ УОН обласної державної адміністрації від 25.11.2020 №186 «Про
підсумки проведення обласного конкурсу на кращий Центр професійної кар’єри
на базі ЗП(ПТ)О»
ІІ. Методичні матеріали
Лист НМК ПТО у Житомирській області від 25.11.2020 №200 для використання
в роботі
План-графік курсів підвищення кваліфікації на грудень 2020 року
Лист НМК ПТО у Житомирській області від 10.11.2020 №191 щодо
Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей –
2021»
Методичні рекомендації від 25.11.2020 №199 «Щодо використання в освітньому
процесі інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання з
предметів «Інформатика», «Інформаційні технології», «Захист України»,
«Охорона праці» та окремих професій (Євгеньєва А.Л, Малінкіна Н.П.,
Коберник Ж.П., Лавренчук О.М., методисти НМК ПТО у Житомирській області)
Довідка про результати вхідного контролю знань здобувачів повної загальної
середньої освіти закладів професійної (професійно – технічної) освіти області у
2020/2021 н. році (Баранівська Л.Й., методист НМК ПТО у Житомирській

Стор.
1
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42-54

55-63

2.6
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3.3
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3.5
3.6

області)
Соціальний зріз контингенту здобувачів освіти ЗП(ПТ)О області станом на
64-65
01.11.2020р.
Методична розробка уроку англійської мови з застосуванням технологій
66-81
коучингу на тему: «Природні катаклізми» (Маліцька Н.М., викладач англійської
мови ДПТНЗ «Радомишльський професійний ліцей»)
Методична розробка уроку англійської мови на тему: «My homeland is Ukraine» 82-86
(Рижук Л.М. викладач іноземної мови Пулинський професійний ліцей)
Електронні додатки:
До наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
від 18.08.2020 №1574 «Про затвердження Зміни №9 до національного класифікатора ДК
003:2010»
До методичної розробки уроку англійської мови з застосуванням технологій коучингу на
тему: «Природні катаклізми» (Маліцька Н.М., викладач англійської мови ДПТНЗ
«Радомишльський професійний ліцей»)
До методичної розробки уроку англійської мови на тему: «My homeland is Ukraine»
(Рижук Л.М. викладач іноземної мови Пулинський професійний ліцей)
Буклет Білоцерківського ІППО щодо короткострокових тематичних, авторських курсів,
підвищення кваліфікації авторські школи (студії)
Презентація дослідницького бюро «Аналіз цифрових навичок педагогічного складу та
керівників закладів профтехосвіти»
Стандарти професійної (професійно-технічної) освіти з робітничих професій
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ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
ЗАСНОВНИКИ:
Відділ з питань професійно-технічної та
вищої освіти управління освіти і науки Житомирської ОДА
Навчально-методичний кабінет ПТО у Житомирській області

№ з/п
1.1
1.2

1.3.
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13
1.14

1.15

1.16

1.17

2.1

ЗМІСТ
І. Нормативні, розпорядчі та інструктивні матеріали
Лист УОН облдержадміністрації від 23.12.2020 № 3677-4/3-20 «Про доведення
нормативних та розпорядчих документів»
Указ Президента України від 11.12.2020 №38118/0/1-20 «Про невідкладні заходи
щодо забезпечення екологічної безпеки та підготовку заходів до 35-х роковин
Чорнобильської катастрофи»
Постанова КМУ від 09.12.2020 №1227 «Про внесення зміни до пункту 1
постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 956»
Наказ МОН України від 04.12.2020 №1509 «Деякі питання проведення ХХІ
Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика»
Наказ МОН України від 04.12.2020 №1521 «Про скасування наказу Міністерства
освіти і науки України від 06 травня 2020р. №601»
Лист МОН України від 15.12.2020 №1/9-693 «Про добір кандидатур до складу
предметних (галузевих) експертних комісій та експертних груп»
Лист МОН України від 16.12.2020 №1/9-697 «Щодо організації освітнього
процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти з 08 січня 2021
року»
Лист Директорату професійної освіти МОН України від 03.12.2020 №5.1/43-20
«Щодо затвердження стандартів професійної (професійно-технічної) освіти
Лист Директорату професійної освіти МОН України від 24.12.2020 №5.1/49-20
«Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020р. №1227»
Лист Директорату професійної освіти МОН України від 18.12.2020 №5/773-20
«Про підготовку заходів до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи»
Лист ДНУ «ІМЗО» МОН України від 17.12.2020 №221/10-2605 «Про проведення
Всеукраїнського відкритого марафону з української мови імені Петра Яцика»
Розпорядження голови ОДА від 16.12.2020 №681 «Про розроблення комплексної
Програми забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності,
підтримання публічної безпеки і порядку у Житомирській області на 2021-2025
роки
Наказ УОН облдержадміністрації від 07.12.2020 №197 «Про організацію роботи
«Школи педагога-початківця» у 2020-2021 навчальному році»
Наказ УОН облдержадміністрації від 07.12.2020 №200 «Про підсумки
проведення обласного відбіркового туру фестивалю «Територія творчості» серед
учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти Житомирщини (в
рамках Всеукраїнського)
Наказ УОН облдержадміністрації від 07.12.2020 №201 «Про проведення
всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з здобувачами
освіти закладів П(ПТ)О та семінарів-практикумів для педагогічних працівників
на 2021 рік»
Наказ УОН облдержадміністрації від 07.12.2020 №202 «Про проведення
обласного краєзнавчого конкурсу «Край, в якому я живу» серед здобувачів
освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти»
Наказ УОН облдержадміністрації від 23.12.2020 №213 «Про підсумки
проведення обласного конкурсу на кращий інформаційно-просвітницький
матеріал щодо протидії боулінгу в освітньому середовищі»
ІІ. Методичні матеріали
Лист НМК ПТО у Житомирській області від 29.12.2020 № 226 для використання

Стор.
1-2
3-5

6
7
8
9-11
12-13

14
15
16
17-19
20

21-23
24-25

26-31

32-34

35-40

41

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7
2.8
2.9

3.1

3.2

3.3
3.4
3.5

в роботі
Методичні рекомендації від 23.12.2020 №223 «Щодо підготовки здобувачів
42-46
закладів професійної (професійно – технічної) освіти до ДПА у формі ЗНО –
2021» (Баранівська Л.Й., методист НМК ПТО у Житмоирській області)
Аналітична довідка про діяльність галузевих навчально-практичних центрів, 47-52
створених на базі ЗП(ПТ)О області, у 2020 році (Недашківська Л.П., методист
НМК ПТО у Житомирській області)
Методична розробка уроку з предмета «Захист України» на тему: «Надання 53-59
домедичної допомоги при кровотечах. Техніка тампонування рани» (Колесник
О.М., викладач предмета «Захист України» ДНЗ «Новоград-Волинське вище
професійне училище»)
Методична розробка уроку з предмета «Фізична культура» на тему «Футбол» 60-65
(Доронін О.В, викладач предмета «Фізична культура» ДПТНЗ «Радомишльський
професійний ліцей»)
Методична розробка уроку з предмета «Фізична культура» використанням 66-74
інноваційних технологій навчання на тему «Баскетбол» (Дубовенко І.В.,
викладач предмета «Фізична культура» ДНЗ «Житомирське вище професійне
технологічне училище»)
Квест «Подорож країною ранкового сонця» (Панасюк О.В., викладач географії 75-80
та біології, ДНЗ «Центр сфери обслуговування м. Житомира»)
Сценарій шоу-феєрії «Козацька держава – наша гордість і слава» 81-85
(Коваленко О.В., вихователь ДНЗ «Малинський професійний ліцей»)
Сценарій години – реквієму «Овіяний вічною мужністю кожний їх крок» 86-89
(Бондаренко Л.О., бібліотекар Коростишівського професійного аграрного ліцею)
Електронні додатки:
До методичної розробки уроку з предмета «Захист України» на тему: «Надання
домедичної допомоги при кровотечах. Техніка тампонування рани» (Колесник О.М.,
викладач предмета «Захист України» ДНЗ «Новоград-Волинське вище професійне
училище»)
До методичної розробки уроку з предмета «Фізична культура» з використанням
інноваційних технологій навчання на тему «Баскетбол» (Дубовенко І.В., викладач
предмета «Фізична культура» ДНЗ «Житомирське вище професійне технологічне
училище»)
До сценарію години – реквієму «Овіяний вічною мужністю кожний їх крок» (Бондаренко
Л.О., бібліотекар Коростишівського професійного аграрного ліцею)
Стандарт П(ПТ)О з професії Столяр будівельний
Каталог інноваційної діяльності ЗП(ПТ)О області у 2019 році
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