НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 5
засідання навчально-методичної ради
(у режимі онлайн)
03.12.2020

м. Сєвєродонецьк

ГОЛОВА: Володимир Артюшенко, директор НМЦ ПТО у Луганській області
СЕКРЕТАР: Ірина Ярмонова, методист НМЦ ПТО у Луганській області
ПРИСУТНІ:
Члени ради – 37 осіб; запрошені – 84 осіб
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Схвалення звіту за результатами дослідно-експериментальної роботи
всеукраїнського рівня за темою ««Організація професійного навчання
учнівської молоді й дорослих, які проживають на тимчасово окупованій
території та в населених пунктах на лінії зіткнення, з використанням
технології дистанційного навчання» (доповідач – Лебединська О.В.,
методист НМЦ ПТО у Луганській області).
2. Розгляд та схвалення допрацьованих навчально-методичних рекомендацій
щодо використання технології дистанційного навчання при підготовці
кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної)
освіти та отримання ними грифу Міністерства освіти і науки України
(доповідач – Мозгова С.В., методист Золотівського професійного ліцею).
V. СЛУХАЛИ:
Лебединську О.В., методиста Навчально-методичного центру професійнотехнічної освіти у Луганській області, щодо презентації досвіду роботи
експериментального закладу освіти з питання впровадження дистанційної
форми навчання в освітній процес підготовки кваліфікованих робітників;
звіт про виконання програми ІІІ (узагальнювального) етапу дослідноекспериментальної роботи всеукраїнського рівня.
ВИСТУПИЛИ:
Волкова Є.І., відповідальна за організацію роботи кабінету нормативноправового забезпечення закладів освіти та професійної підготовки НМЦ ПТО у
Луганській області; Донченко В.В., відповідальний за організацію роботи

кабінету загальноосвітньої підготовки, соціально-психологічного супроводу та
виховної роботи НМЦ ПТО у Луганській області; Підгайко С.В., відповідальний
за організацію роботи кабінету інформаційно-аналітичної та видавничої
діяльності НМЦ ПТО у Луганській області, запропонували признати роботу,
проведену творчою групою педагогів експериментальних закладів освіти,
задовільною та рекомендувати досвід Золотівського професійного ліцею з
впровадження дистанційної форма навчання до використання в інших закладах
П(ПТ)О області.
VІ. СЛУХАЛИ:
Мозгову С.В, методиста Золотівського професійного ліцею,
щодо
представлення допрацьованих та відкоригованих матеріалів навчальнометодичних
рекомендацій
з
питання
використання
технології
дистанційного навчання при підготовці кваліфікованих робітників у
закладах професійної (професійно-технічної) освіти (у рамках реалізації
ІІІ (узагальнювального)
етапу
дослідно-експериментальної
роботи
всеукраїнського рівня за темою: «Організація професійного навчання
учнівської молоді й дорослих, які проживають на тимчасово окупованій
території та в населених пунктах на лінії зіткнення, з використанням
технології дистанційного навчання»).
ВИСТУПИЛИ:
Дерев’янко В.В., заступник директора з навчально-методичної роботи
НМЦ ПТО у Луганській області, Сімова Л.Г., методист кабінету нормативноправового забезпечення закладів освіти та професійної підготовки НМЦ ПТО у
Луганській області, Мищенко Т.М., методист кабінету інформаційно-аналітичної
та видавничої діяльності НМЦ ПТО у Луганській області, запропонували
схвалити розглянуті навчально-методичні рекомендації з питання використання
технології дистанційного навчання при підготовці кваліфікованих робітників у
закладах професійної (професійно-технічної) освіти (за підсумками третього
(узагальнювального) етапу дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського
рівня) та передали матеріали до розгляду відповідної комісії Міністерства освіти
і науки України з метою надання грифу Міністерства освіти і науки України.
УХВАЛИЛИ:
За підсумками аналізу доповідей, презентацій та представлених матеріалів
за третій (узагальнювальний) звітний період дослідно-експериментальної роботи
всеукраїнського рівня за темою: «Організація професійного навчання учнівської
молоді й дорослих, які проживають на тимчасово окупованій території та в
населених пунктах на лінії зіткнення, з використанням технології дистанційного
навчання», та розгляду супровідних матеріалів, схвалити роботу творчих груп та
педагогічних колективів Навчально-методичного центру професійно-технічної

освіти у Луганській області та Золотівського професійного ліцею, й
навчально-методичні рекомендації з питання використання
дистанційного навчання при підготовці кваліфікованих робітників
професійної (професійно-технічної) освіти й рекомендувати
Міністерства світи і науки України для наданні відповідного грифу.

затвердити
технології
у закладах
їх комісії

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – 37 осіб; «проти» – 0, утримались – 0.

ОРИГІНАЛ ПІДПИСАЛИ:
ГОЛОВА РАДИ
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ВИТЯГ УКЛАВ:
СЕКРЕТАР РАДИ
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