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Установчі документи та матеріально-технічна база НМЦ ПТО.
Структура НМЦ ПТО у Луганській області
Навчально-методичний
центр
професійно-технічної
освіти
у Луганській області (далі – НМЦ ПТО) є державним закладом у галузі освіти,
основним завданням якого є навчально-методичне та науково-методичне
забезпечення діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти
регіону.
У 2014 році НМЦ ПТО було переміщено на підконтрольну українській владі
територію.
Наказом
Міністерства
освіти
і
науки
України
від
17.11.2014 р. № 1331 «Про тимчасове розміщення Навчально-методичного центру
професійно-технічної освіти у Луганській області» визначено, що до завершення
збройного конфлікту на території м. Луганська Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти у Луганській області здійснює свою статутну
діяльність на базі державного навчального закладу «Сєвєродонецьке вище
професійне училище» та розміщується за адресою: Україна, 93400, Луганська
область, місто Сєвєродонецьк, проспект Центральний, будинок 17.
Діяльність директора НМЦ ПТО визначається переліком тих повноважень,
які передбачені Положенням про навчально-методичний (науково-методичний)
центр (кабінет) професійно-технічної освіти, Статутом НМЦ ПТО, контрактом
з МОН України та завданнями, які випливають з рішень центральних та
регіональних органів влади, що стосуються питань освіти і профтехосвіти
зокрема, Департаменту освіти і науки Луганської ОДА, навчально-методичної
ради НМЦ ПТО тощо.
Першочерговим завданням стало оформлення установчих документів:
Статут Навчально-методичного центру професійно-технічної
освіти
у Луганській області, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України
від 24.11.2014 № 1381. Наказом Міністерства освіти і науки України від
09.03.2016 р. № 233 затверджено нову редакцію Статуту Навчально-методичного
центру
професійно-технічної
освіти
у
Луганській
області
у зв’язку з перейменуванням проспекту Радянський на проспект Центральний.
Наказом Міністерства освіти і науки України від 23.09.2016 р. № 1138
затверджено нову редакцію Статуту Навчально-методичного центру професійнотехнічної освіти у Луганській області, окремим пунктом якого визначено
неприбутковість закладу;
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань від 06.10.2016 № 22286085;
довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
(ЄДРПОУ) від 06.10.2016 № 04-49/201;
рішення Державної податкової інспекції у м. Сєвєродонецьку Головного
управління
ДФС
у
Луганській
області
від
13.10.2016
№ 696/12-14-12-04/21898143 про присвоєння підприємству, установі, організації
ознаки неприбутковості (за результатами підтвердження відповідності
неприбуткової організації вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133
Податкового кодексу України);
Колективний договір між роботодавцем та представником трудового
колективу Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти
у Луганській області;
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правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Навчальнометодичного центру професійно-технічної освіти у Луганській області
(затверджено наказом НМЦ ПТО від 19.01.2015р. № 8С).
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Щорічним планом роботи, затвердженим Директоратом професійної освіти
Міністерства освіти і науки України, визначено структуру НМЦ ПТО у
Луганській області: кабінет нормативного-правового забезпечення діяльності
закладів професійної (професійно-технічної) освіти та професійної підготовки;
кабінет загальноосвітньої підготовки, соціально-психологічного супроводу та
виховної роботи; кабінет інформаційно-аналітичної та видавничої роботи.

ЗВІТ про роботу директора (за період з 06.10.2015 по 06.10.2020)

У січні 2016 року на базі Навчально-методичного центру професійнотехнічної освіти у Луганській області був зареєстрований «ІНФОРМАЦІЙНИЙ
ВУЗОЛ» (свідоцтво про реєстрацію, видане Державною інформаційновиробничою системою «ОСВІТА», реєстраційний номер РЦ 1245/10-16 від
25 жовтня 2016 р.). Головне призначення інформаційного вузла полягає в зборі,
обробці, збереженні та оновленні даних щодо учнівських квитків, документів про
освіту державного зразка та їх власників. На сьогодні Інформаційний вузол
здійснює роботу щодо забезпечення документами про освіту державного зразка не
тільки закладів професійної (професійно-технічної) освіти, а й закладів загальної
середньої освіти, фахової передвищої освіти.
З метою забезпечення постійного надання методичної допомоги та
коригування освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної)
освіти області в НМЦ ПТО здійснено закріплення основних напрямів діяльності
та закладів освіти регіону за методистами.
Для забезпечення НМЦ ПТО робочими приміщеннями укладено договір з
Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Луганській
області.
Протягом звітного періоду всім співробітникам обладнані робочі місця, які
забезпечені меблями, комп’ютерами і необхідною технікою (принтери, ксерокси,
сканери тощо). Для працівників НМЦ ПТО створені належні умови праці.
Крім того, задля якісного проведення обласних методичних заходів
відремонтовано та обладнано залу засідань.
Діяльність навчально-методичної ради НМЦ ПТО
Відповідно до п. 10 розділу І Положення про навчально-методичний (науковометодичний) центр (кабінет) професійно-технічної освіти, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 27.06.2013 р. № 856, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 16 липня 2013 р. за № 1189/23721, п. 5.7
Статуту Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Луганській
області (нова редакція), з метою координації науково-методичної та навчальнометодичної роботи з 2014 року в Центрі відновлено роботу навчально-методичної
ради, яка здійснює свою діяльність на громадських засадах.
На сьогодні до складу ради входять представники НМЦ ПТО, Департаменту
освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації, галузевих громадських
організацій, підприємств-роботодавців різних галузей економіки, закладів вищої
освіти, Луганського обласного центру зайнятості.
Раз на квартал відбуваються планові засідання ради, на яких обговорюються
найбільш важливі стратегічні питання функціонування системи професійної
(професійно-технічної) освіти регіону. За звітний період на засіданнях навчальнометодичної ради зокрема обговорювалися такі питання:
оновлення змісту професійної підготовки кваліфікованих робітників через
упровадження стандартів професійної (професійно-технічної) освіти нового
покоління;
підвищення якості кадрового потенціалу професійної (професійно-технічної)
освіти через систему методичної роботи, стажування на виробництві, забезпечення
нормативного та методичного інформаційного супроводу;
розробка педагогічних програмних засобів навчання в професійній підготовці
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здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
формування професійних навичок майбутнього кваліфікованого робітника
шляхом
застосування
сучасних
технологій
та
їх
упровадження
в освітній та виробничий процеси;
організаційно-педагогічні засади формування позитивного іміджу закладу
професійної (професійно-технічної) освіти в конкурентному інноваційному
просторі;
удосконалення механізму співпраці з роботодавцями щодо впровадження
елементів дуальної форми навчання тощо.
Відповідно до рішень навчально-методичної ради та з метою реалізації
визначених завдань з питання організації освітнього та виробничого процесів
у закладах професійної (професійно-технічної) освіти Луганської області
ухвалюються відповідні завдання НМЦ ПТО та надаються рекомендації закладам
професійної (професійно-технічної) освіти щодо вдосконалення процесу
освітньої діяльності.
За підсумками всіх проведених засідань оформляються відповідні документи
та приймаються рішення.

ЗВІТ про роботу директора (за період з 06.10.2015 по 06.10.2020)

Методичне забезпечення освітнього процесу в закладах професійної
(професійно-технічної) освіти
Розроблення та погодження освітніх програм
та робочих навчальних планів
Відповідно до п. 9 розділу ІІ Положення про навчально-методичний (науково
-методичний) центр (кабінет) професійно-технічної освіти, затвердженого
наказом
Міністерства
освіти
і науки
України
від
27.06.2013 р.
№ 856, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2013 р.
за № 1189/23721, одним з основних завдань та напрямів діяльності НМЦ ПТО
визначено організацію розроблення робочих навчальних планів та освітніх
програм закладами професійної (професійно-технічної) освіти.

Протягом 2015-2020 рр. НМЦ ПТО організовував коригування робочих
навчальних планів та освітніх програм із суворим дотриманням вимог,
визначених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2010
№ 947 «Про затвердження Типової базисної структури навчальних планів для
підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних
закладах», відповідно до листів Міністерства освіти і науки України:
від 07.08.2014 № 1/9-401 «Щодо викладання у професійно-технічних
навчальних закладах предмета «Захист Вітчизни»;
від 17.08.2015 № 1/9-394 «Про навчальні плани і програми професійно-
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Оновлення змісту освіти
На виконання відповідних щорічних наказів Міністерства освіти і науки
України НМЦ ПТО протягом звітного періоду було сформовано робочі групи з
розробки проєктів стандартів професійної (професійно-технічної освіти з таких
професій:
8322 Водій автотранспортних засобів;
5122 Кухар;
5122 Кухар дитячого харчування;
7241 Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики
(електромеханіка).
Протягом поточного року робочими групами НМЦ ПТО ведеться робота
щодо розробки проєктів стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з
професій:
8312 Черговий стрілочного поста;
7212 Газозварник;
8211 Токар (у співпраці із Науково-методичним центром професійнотехнічної освіти у Запорізькій області).
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технічних навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році»;
від 30.03.2017 № 3-239 «Щодо дотримання вимог нормативно-правових
актів при розробленні навчальних планів професійно-технічних навчальних
закладів»;
від 22.05.2018 № 1/9-330 «Про виконання Державного стандарту базової і
повної загальної середньої освіти у закладах професійної (професійно-технічної)
освіти»;
від 11.09.2018 № 1/11-9682 «Про впровадження факультативних додаткових
занять за програмою повної загальної середньої освіти у закладах професійної
(професійно-технічної) освіти»;
від 26.04.2018 № 3-440 «Про методичний супровід упровадження стандартів
професійної (професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного підходу»;
від 10.04.2020 № 1/9-205 «Щодо зміни назви навчального предмета».
Триває робота щодо впровадження в освітній процес стандартів професійної
(професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного підходу.
Станом на 01.09.2019 року в закладах професійної (професійно-технічної)
освіти відповідно до регіонального та державного замовлень здійснюється
підготовка кваліфікованих робітників з 36 інтегрованих (у різних варіантах) і 20
монопрофесій.
Розроблено і погоджено робочі навчальні плани на підставі 36 стандартів
професійної (професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного підходу
(69% від загальної кількості професій).
З метою вироблення уніфікованого підходу до підготовки кваліфікованих
робітників для потреб економіки регіону з певних професій Навчальнометодичним центром професійно-технічної освіти у Луганській області
організовано роботу регіональних творчих груп із залученням роботодавців та
заінтересованих сторін для розроблення орієнтовних освітніх програм з
конкретних професій та зразків РНП з урахуванням регіонального компоненту
(«Кухар. Кондитер», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва.
Слюсар з ремонту сільськогосподарської техніки» тощо).

ЗВІТ про роботу директора (за період з 06.10.2015 по 06.10.2020)

Під час роботи над проєктами СП(ПТ)О здійснюється аналіз ринку праці
регіону, спільно з роботодавцями проводяться засідання творчих груп, на яких
визначаються
навчальні
модулі,
професійні
компетентності
з урахуванням особливостей регіонального ринку праці, перелік рекомендованих
освітніх компонентів, зміст регіональної компоненти, рекомендований обсяг
навчального навантаження на кожний освітній компонент.
Окрім того, щорічно методистами НМЦ ПТО здійснюється аналіз пропозицій
та зауважень зацікавлених сторін під час громадського обговорення проєктів
СП(ПТ)О, що розробляються іншими регіонами. З цією метою під керівництвом
відповідних методистів формуються об’єднання зацікавлених сторін, які
аналізують та систематизують надані закладами професійної (професійнотехнічної) освіти та роботодавцями пропозиції, визначають їх доцільність
та передають розробникам проєктів стандартів.
Методичний супровід упровадження дуальної форми освіти
З 2017 року в закладах професійної (професійно-технічної) освіти регіону
розпочато
впровадження
елементів
дуальної
форми
навчання
в освітній процес за методичного супроводу НМЦ ПТО, що полягає
в розробці робочого навчального плану з конкретної професій з урахуванням
співвідношення професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок 30
на 70 відсотків, розробці за участю роботодавців відповідно до СП(ПТ)О
освітньої програми з урахуванням регіонального компоненту, оформленні
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відповідної навчально-плануючої та звітної документації, проведенні
моніторингових досліджень та виробленні конкретних рекомендацій щодо
вдосконалення освітнього процесу з використанням елементів дуальної форми
освіти.
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Протягом звітного періоду кількість закладів, що провадять освітній процес
з використанням елементів дуальної форми навчання збільшилась від однієї
професії в одному закладі освіти у 2017 році, до сімнадцяти професій
у 8 закладах професійної (професійно-технічної) освіти.
У квітні 2019 року питанню впровадження елементів дуальної форми
навчання було присвячено засідання навчально-методичної ради, на якому були
присутні представники Департаменту освіти і науки ЛОДА, працівники двадцяти
трьох підприємств-роботодавців, випускники груп ЗП(ПТ)О, що навчались
з використанням елементів дуальної форми освіти.
Під час обговорення роботодавці акцентували увагу на таких перевагах
упровадження елементів дуальної форми освіти:
можливість забезпечити підприємство кадровими ресурсами дефіцитних
спеціальностей та необхідної кваліфікації;
можливість відбирати кращих здобувачів освіти на роботу;
відсутність потреби витрачати час і ресурси щодо ознайомлення
новоприйнятого робітника з особливостями роботи підприємства;
економія на витратах щодо пошуку і підбору працівників, їх перенавчання та
адаптації;
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зацікавленість не тільки в результатах навчання, але й у питаннях
формування змісту та організації навчання;
участь в оцінюванні результатів навчання.
Упровадження сучасних освітніх, психолого-педагогічних, інформаційнокомунікаційних та виробничих технологій в освітній процес ЗП(ПТ)О
Починаючи з 2015 року, НМЦ ПТО спрямовує ЗП(ПТ)О області
на формування та використання єдиного інформаційного освітнього простору,
глобальну діджиталізацію: оснащення навчальних приміщень комп’ютерами
та мультимедійним обладнанням, перехід до електронних контент-бібліотек,
застосування глосаріїв, енциклопедій, депозитаріїв тощо.

НМЦ ПТО здійснювався методичний супровід щодо впровадження в освітній
процес ЗП(ПТ)О області сучасних педагогічних технологій шляхом популяризації
дистанційної форми навчання, що сприяло швидкому налагодженню освітнього
процесу в умовах карантину застосування електронних засобів та Інтернетресурсів навчального призначення. Ураховуючи практичні рекомендації та
матеріали методичних заходів, організованих НМЦ ПТО, більшість педагогічних
працівників активно використовують на заняттях із теоретичної підготовки
персональні сайти/блоги, соціальні мережеві сторінки; для перевірки знань
здобувачів освіти – тестові онлайн-оболонки, Google-тести, віртуальні предметні
лабораторії тощо.
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«Надати допомогу комусь у складний період – це
той вчинок, з якого і починається цивілізація»
Маргарет Мід

Для швидкого та відкритого доступу до матеріалів обласних методичних
заходів, вебінарів, інформування про досягнення системи ПТО області,
найближчі та перспективні події функціонує сайт НМЦ ПТО у Луганській
області, популярність якого з року в рік зростає, про що свідчить статистика
відвідувань.
З метою налагодження комунікацій та обміну актуальною інформацією
із залученням Інтернет-груп профтехосвітян усіх регіонів України, педагогічних
працівників ЗП(ПТ)О Луганської області, роботодавців, здобувачів освіти, НМЦ
ПТО на сторінках Фейсбуку створив інтернет-спільноти «Навчальнометодичний центр професійно-технічної освіти у Луганській області»,
«Професійна освіта Луганщини».
Тільки протягом 2019 року методистами НМЦ ПТО та педагогічними
працівниками ЗП(ПТ)О області розроблено 80 електронних засобів навчального
призначення, а саме: 32 електронних посібники, 9 методичних рекомендацій, 38
комплектів завдань для самостійних та контрольних робіт, що розміщені на сайті
НМЦ ПТО в рубриці «Електронна бібліотека методичних напрацювань».
Протягом звітного періоду НМЦ ПТО було продовжено співпрацю
з Інститутом професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних
наук України з питань проведення науково-дослідницької роботи та навчальнометодичного супроводу освітнього процесу в ЗП(ПТ)О. Лабораторіями
дистанційного професійного навчання та електронних навчальних ресурсів
здійснюється наукова координація проведення експерименту всеукраїнського
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ОСВІТНІЙ
ВІДЕОКОНТЕНТ –
ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ
ОРГАНІЗАЦІЇ
ОСВІТНЬОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
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рівня, триває спільна робота зі створення та наповнення електронної контентбібліотеки й електронного депозитарію, пошук, розробка та апробація
інноваційних методів і технологій навчання.

На базі навчально-практичних центрів Луганської області ведеться робота
щодо опанування певними виробничими інноваціями, стажування майстрів
виробничого навчання тощо. Проміжні результати цих досліджень розглядаються
на засіданнях навчально-методичної ради, узагальнюються та рекомендуються
для практичного використання в освітньому процесі.
НМЦ ПТО у 2019 році здійснювалась консультативно-методична допомога
творчим групам із науково-практичних питань щодо створення електронних
навчальних ресурсів для підготовки кваліфікованих робітників із професій
аграрної, торгово-кулінарної, будівельної галузей, сфери послуг та інформаційних
технологій.
Матеріали щодо впровадження результатів сучасних технологій у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти, проміжні й кінцеві результати
науково-дослідної та експериментальної роботи ЗП(ПТ)О було розглянуто на
засіданнях навчально-методичної ради НМЦ ПТО, обласних методичних секцій,
вебінарах тощо.
Упродовж звітного періоду на базі НМЦ ПТО було організовано роботу
педагогічних майстерень, які працювали над формуванням 3 електронних
навчальних засобів професійного спрямування з української та англійської мов.
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Участь у реалізації проєктів всеукраїнського та міжнародного рівнів
З 2015 року НМЦ ПТО став активним учасником проєкту «Навички для
працевлаштування» (2012-2016pp.), що
здійснювався в рамках реалізації
Програми партнерства з канадцями за фінансової підтримки Канадського
агентства міжнародного розвитку.
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Здійснювався методичний супровід діяльності творчих груп, результатом роботи
яких є створення у співпраці з Інститутом ПТО НАПН України 8 електронних
навчальних підручників з професій: «Слюсар з ремонту сільськогосподарських
машин та устаткування» (предмет «Сільськогосподарські машини»),
«Кондитер» (предмет «Технологія приготування борошняних та кондитерських
виробів з основами товарознавства»), «Кухар» (предмет
«Технологія
приготування їжі з основами товарознавства»), «Перукар (перукармодельєр)» (предмети «Перукарська справа» та «Санітарія і гігієна»),
«Лицювальник-плиточник» (предмет «Технологія лицювальних та плиткових
робіт»), «Електрогазозварник» (предмет «Обладнання та технології зварювальних
робіт»),
«Штукатур»
(предмет
«Технологія
штукатурних
робіт»),
«Кравець» (предмет «Технологія виготовлення швейних виробів та одягу», розділ
«Виготовлення сукні нескладної технологічної обробки»). Робота над
підручниками знаходиться в завершальній стадії.
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Проєкт «Навички для працевлаштування» було спрямовано на забезпечення
участі в заходах з поширення досвіду представників усіх регіонів України,
а особливо представників Луганської та Донецької областей, що опинились
у складній суспільно-політичній ситуації та перебувають у конфліктній зоні.
У рамках реалізації проєкту «Навички для працевлаштування»
(2012-2016) було започатковано процес розробки навчальних програм на основі
потреб роботодавців, розроблено та видано 14 сучасних навчально-методичних
посібників, створено новий стандарт навчальної програми за напрямом
«Комерційна діяльність».
Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Луганській
області отримав понад 700 примірників нової та сучасної навчально-методичної
літератури, яка була розроблена та видана в рамках реалізації українськоканадського проєкту «Навички для працевлаштування». Нові навчальнометодичні посібники дали можливість педагогам та здобувачам освіти ЗП(ПТ)О
Луганської області брати активну участь у реформуванні професійної освіти
України.
У 2016 році професійна (професійно-технічна) освіта Луганщини вперше
долучилася до Програми міжнародного оцінювання учнів – PISA. Програма має
на меті порівняти освітні системи близько 80 країн світу через вимірювання
компетентностей учнів із читання, математики та природничих дисциплін, прямо
не пов’язаних з оволодінням шкільними програмами. Крім того, велика увага в
дослідженні PISA приділяється вивченню факторів, що впливають на успішне
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навчання здобувачів освіти.
У 2016 та 2019 роках професійна (професійно-технічна) освіта Луганщини
взяла участь у четвертому та п’ятому етапах Туринського процесу в Україні, який
реалізується з метою аналізу існуючої освітньої політики на основі фактичних
даних. НМЦ ПТО було підготовлено регіональний звіт щодо функціонування
системи П(ПТ)О Луганської області з позиції бачення її стану і перспектив
розвитку, результативності в реагуванні на потреби економіки та ринку праці,
ефективності врахування демографічних, соціальних та інклюзивних потреб,
якості системи освіти в цілому, аспектів управління і фінансування. Участь у
Туринському процесі надала можливість отримати релевантні дані про стан
професійної (професійно-технічної) освіти в Україні, що дозволить в подальшому
ВИКОРИСТАННЯ
базувати
освітні реформи та політику на конкретних свідченнях та показниках,
ЕЛЕМЕНТІВ
адаптувати
систему підФІТНЕСУ
певні виклики, охопити всі сфери, які саме зараз
потребують НА
змін. УРОКАХ
З метою підготовки педагогічних працівників з питань безпечної міграції та
ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ
попередження
торгівлі
людьми НМЦ ПТО спільно з Луганським обласним
ПІД
ЧАС
НАВЧАННЯ
інститутом післядипломної педагогічної освіти протягом жовтня 2016 року квітня
року реалізовувався Всеукраїнський проєкт «Впровадження
ЗА2017
ДИСТАНЦІЙНОЮ
програми з ФОРМОЮ
попередження торгівлі людьми в інститутах післядипломної
педагогічної освіти, ІІ фаза». Результатом проєкту було впровадження в семи ЗП
(ПТ)О області програми виховних заходів з протидії торгівлі людьми «Особиста
гідність. Безпека життя. Громадська позиція».
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Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 15.04.2019 р.
№ 1/9-255 «Про підготовку до видання енциклопедії «Професійна (професійнотехнічна) освіта України: початок ХХІ століття» НМЦ ПТО було підготовлено
інформаційні матеріали про здобутки, досягнення, інновації у сфері П(ПТ)О
Луганської області. Метою проєкту стала систематизація та узагальнення
матеріалів щодо інноваційних змін у підготовці кваліфікованих робітничих кадрів
у період з 1991 по 2019 роки. Було проаналізовано досягнення регіону в умовах
децентралізації, позитивні практики сучасних форм взаємодії із соціальними
партнерами, популяризацію проєктної інвестиційної діяльності тощо. У рамках
започаткованого всеукраїнського проєкту на друге півріччя 2020 року
заплановано випуск збірника «Гордість профтехосвіти Луганщини – початок ХХІ
століття».
Протягом звітного періоду НМЦ ПТО здійснював методичний супровід
участі закладів професійної (професійно-технічної) освіти в міжнародних
проєктах; а саме: «Професійне навчання внутрішньо переміщених осіб»,
«Психосоціальна підтримка молоді та розвиток особистісних компетенцій,
соціальних навичок», «Посилення життєстійкості та підвищення громадської
активності підлітків і молоді на східній Україні», «Створення системи служб
порозуміння для впровадження медіації за принципом «рівний – рівному» та
вирішення конфліктів мирним шляхом в закладах освіти Донецької та Луганської
областей», «Стоп-міна», «Перша домедична допомога. Перша психологічна
допомога та кризові інтервенції», «Інтеробмін», «Культура незалежної України»,
«Театральна культура. Значення драматургії для розвитку українського театру»
тощо. Для підтримки та реалізації цих проєктів було залучено міжнародних
партнерів: Норвезьку раду у справах біженців в Україні (NRC), Відокремлений
підрозділ Фонду «Terre des Hommes», Fond «Dorcas Aid International
Transcarpathia», Громадську організацію «Ла Стада - Україна», Дитячий фонд
ООН (ЮНІСЕФ) спільно з Данською радою у справах біженців і Данською
групою з розмінування, компанію «Interobmin» (м. Варна, Болгарія) та інші.
Більшість з них продовжують діяти постійно. Так у рамках проєкту
«Створення та підтримка освітніх систем для запобігання та реагування на
випадки насильства та впровадження медіації-ровесників у постраждалих від
конфліктів Східних регіонів України» методисти НМЦ ПТО та 10 педагогічних
працівників 4-х ЗП(ПТ)О взяли участь у круглому столі на тему: «Впровадження
в освітній процес закладів освіти Луганської та Донецької областей відновних
практик та медіацій, як одного із способів вирішення конфліктних ситуацій
мирним шляхом». Результатом реалізації проєкту стало створення протягом
2019 року у чотирьох закладах П(ПТ)О служби порозумінь.
Результатом участі у всеукраїнських та міжнародних проєктах стала
адаптація внутрішньо переміщених осіб до нових умов життя через фахове
навчання, надання їм нових можливостей у працевлаштуванні та відкритті
власної справи; створення Служби Порозуміння, Платформи молодіжного
розвитку в закладах професійної (професійно-технічної) освіти для поліпшення
психосоціального стану здобувачів освіти; визначення умов та стану розвитку
культури в Україні; зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти;
навчання педагогів спеціальним професійним навичкам та методам самоосвіти.
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Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої
діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
07.11.2000р. № 522, та з метою оновлення змісту професійної (професійнотехнічної) освіти, упровадження інноваційних засобів навчання та технологій
шляхом залучення педагогічних працівників до дослідно-експериментальної
роботи, Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти
у
Луганській області у 2016 році було проведено аналіз виконання основних
завдань експериментів, що здійснюються на базі закладів професійної
(професійно-технічної) освіти.
За підсумками проведених моніторингів стану освітнього процесу в ЗП(ПТ)
О у 2015/2016 навчальному році НМЦ ПТО у Луганській області спільно з
Інститутом ПТО НАПН України рекомендували такі основні напрями організації
дослідно-експериментальної роботи в закладах професійної (професійнотехнічної) освіти регіону:
- побудова освітнього процесу в ЗП(ПТ)О з використанням мультимедійних
навчальних програм та інтегрованих методик через упровадження в освітній
процес сучасних інформаційних технологій;
- створення електронних посібників, якими забезпечується формування
професійних знань здобувачів освіти ЗП(ПТ)О на основі диференціації,
індивідуалізації навчання;
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Методичний супровід дослідно-експериментальної роботи
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- організація системи підвищення кваліфікації педагогів у системі
інформаційних технологій.
У 2016 році почалося відновлення роботи щодо функціонування на базі
ПТНЗ експериментальних педагогічних майданчиків. Відповідно до наказу
Департаменту освіти і науки Луганської ОДА від 09.09.2016 р. № 203 С на базі
Золотівського професійного ліцею відбувалося дослідження за темою:
«Організація дистанційного навчання як засобу доступу до якісної професійної
освіти в умовах АТО».

До
реалізації апробації досягнутих результатів функціонування
експериментального педагогічного майданчика у 2016 році долучились такі
заклади освіти регіону: ДНЗ «Сєвєродонецьке вище професійне училище», Вище
професійне училище № 92 м. Сєвєродонецька, Попаснянський професійний ліцей
залізничного транспорту, Білокуракинський професійний аграрний ліцей,
ВП «Регіональний центр професійної освіти Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка». Основною метою реалізації програми було
визначено
організаційно-методичне та навчально-практичне забезпечення
надання освітніх послуг шляхом застосування в навчанні сучасних інформаційнокомунікаційних технологій за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними
рівнями відповідно до стандартів професійної (професійно-технічної) освіти;
забезпечення громадянам можливості реалізації конституційного права на
здобуття освіти та професійної кваліфікації, підвищення кваліфікації незалежно
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Тема дослідно-експериментальної роботи: «Організація дистанційного
професійного навчання учнівської молоді й дорослих, які проживають на
тимчасово окупованій території та в населених пунктах на лінії
зіткнення» (проєкт наказу Міністерства освіти і науки України «Про організацію
дослідно-експериментальної роботи» на погодженні).
Мета експерименту полягає в теоретичному обґрунтуванні та
експериментальній перевірці організаційно-педагогічних умов дистанційного
навчання в процесі професійної підготовки учнівської молоді й дорослих, які
проживають на тимчасово окупованій території та в населених пунктах на лінії
зіткнення.
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від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру
занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії,
віросповідання, стану здоров’я, місця проживання відповідно до їх здібностей.
У рамках функціонування експериментального педагогічного майданчика
НМЦ ПТО узагальнено дані з питання наявності в педагогічних працівників
ЗП(ПТ)О власних сайтів або електронних блогів і розроблено методичні
рекомендації щодо їх створення.
Дослідно-експериментальна робота НМЦ ПТО регіонального рівня на тему:
«Організація дистанційного навчання як засобу доступу до якісної професійної
освіти в умовах АТО», яка проводилась на базі Золотівського професійного ліцею
протягом 2016-2017 рр., у 2018 році переросла в експеримент всеукраїнського
рівня (наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2018 року № 1042).
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«УРівень
давнину
експерименту:
люди вчилися
всеукраїнський.
для того, щоб удосконалювати
Усебе.
грудні
2019 вчаться
році підбитодля
підсумки
(формувального)
етапу
експерименту
Нині
того,ІІщоб
здивувати
інших»
всеукраїнського рівня. Відповідно до програми експерименту було
розроблено та
Конфуцій
налагоджено систему підтримки використання технології дистанційного
навчання; створено електронні навчальні ресурси до освітніх програм з професій
експериментального закладу освіти; проведено апробацію організаційнопедагогічних умов дистанційного навчання; розроблено навчально-методичний
супровід оновленого освітнього процесу; проведено оцінювання ефективності
запровадження інноваційної системи навчання.
У процесі підготовки до друку та надання відповідного грифу Міністерства
освіти і науки України «Методичні рекомендації що впровадження в освітній
процес технологій дистанційного навчання».

2019 року розпочато дослідно-експериментальну роботу регіонального рівня
за темою: «Врахування регіонального аспекту при моделюванні цілісної системи
освітнього процесу з національно-патріотичного виховання в ЗП(ПТ)О» на базі
Старобільського відділення Відокремленого підрозділу «Регіональний центр
професійної освіти Луганського національного університету імені Тараса
Шевченка». Розроблено програму дослідно-експериментальної роботи,
сформовано необхідний пакет документів.
У вересні-грудні 2019 року відбувся І (організаційно-підготовчий) етап
дослідно-експериментальної роботи з методичним супроводом НМЦ ПТО, за
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яким: розроблено нормативно-правове та організаційне забезпечення, проведено
тематичну педагогічну раду, створено творчі групи; для педагогічних працівників
проведено тренінг з національно-патріотичного виховання «З Україною в серці»,
проведено батьківську конференцію, присвячену питанню залучення учасників
освітнього процесу до дослідно-експериментальної роботи.

Підвищення кваліфікації та атестація
педагогічних працівників ЗП(ПТ)О
Здійснюється постійний контроль за підвищенням кваліфікації педагогічних
працівників ЗП(ПТ)О, запроваджено обов'язковість їх стажування в умовах
сучасного виробництва, у тому числі на базі галузевих НПЦ. Підвищення
кваліфікації проходить планово. Щорічне виконання плану підвищення
кваліфікації складає 93-99%.
Узагальнені та проаналізовані дані щодо необхідності проходження курсів
підвищення кваліфікації
є
основою для формування заявки для
ДВНЗ «Університет
менеджменту
освіти»,
Білоцерківського
інституту
неперервної професійної освіти, Луганського інституту післядипломної
педагогічної освіти.
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Робота з педагогічними кадрами ЗП(ПТ)О, підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів ЗП(ПТ)О та НМЦ ПТО
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За звітний період педагогічними працівниками ЗП(ПТ)О пройдено курси
підвищення кваліфікації :
2015 рік: план – 322 особи, факт – 301 особа, виконання плану – 93%;
2016 рік: план – 232 особи, факт – 229 осіб, виконання плану – 98,7%;
2017 рік: план – 248 осіб, факт – 237 осіб, виконання плану – 95,6%;
2018 рік: план – 248 осіб, факт – 237 осіб, виконання плану – 95,6%;
2019 рік: план – 178 осіб, факт – 166 осіб, виконання плану – 93,3%.
Зараз працівниками центру здійснюється робота щодо розробки програм
короткотермінових курсів ПК для різних категорій педпрацівників.
Так, на сайті НМЦ ПТО розміщено дистанційний короткотерміновий курс
«GOOGLE-сервіси в навчальній діяльності викладачів», який створено для
викладачів, що бажають навчитися використовувати Google-сервісі у своїй
навчальній діяльності для проведення онлайн досліджень, опитувань, створювати
предметні тести, налаштовувати автоматичну перевірку відповідей та працювати
зі статистичними даними. По завершенню навчання слухач отримує електронний
сертифікат про проходження дистанційного курсу.
Методисти НМЦ ПТО залучаються до аналізу діяльності педагогічних
працівників, які атестуються комісією ІІІ рівня Департаменту освіти і науки
Луганської ОДА, здійснюють узагальнення та підготовку до схвалення навчальнометодичною радою прогресивного педагогічного досвіду, надають відгуки про
роботу упродовж міжатестаційного періоду. Директор НМЦ ПТО є членом
атестаційної комісії ІІІ рівня Департаменту освіти і науки Луганської ОДА.
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Робота обласних методичних секцій
Для забезпечення системного характеру з упровадження в освітній процес
педагогічних концепцій, інноваційних педагогічних та виробничих технологій у
структурі методичної роботи ПТО протягом звітного періоду відповідно до
пункту 11 розділу ІІ Положення про навчально-методичний (науковометодичний) центр (кабінет) професійно-технічної освіти працювали обласні
методичні секції, обласні школи молодого викладача та молодого майстра
виробничого навчання. У роботі обласних секцій використовуються активні
форми роботи з педагогічними працівниками: навчально-практичні семінари,
семінари-тренінги, тренінги, різноманітні інтерактивні методики, завдяки яким
здобувачі навчаються через діяльність. Окрім традиційних методичних секцій,
що об’єднують педагогічних працівників одного напрямку діяльності або
згруповані за циклами навчальних предметів, з 2018 року НМЦ ПТО сформовані
та успішно функціонують методичні секції педагогічних працівників, які
працюють
в
групах
освітньо-кваліфікаційного
рівня
«молодший
бакалавр» («молодший спеціаліст»), педагогічних працівників, відповідальних за
замовлення документів про освіту державного зразка, працівників ЗП(ПТ)О,
відповідальних за роботу з ЄДБО, працівників ЗП(ПТ)О, відповідальних за
наповнення та оформлення веб-сайтів.
З 2015 року розпочалось активне проведення обласних заходів (нарад,
конференцій, форумів, в он-лайн режимі) – близько 60% обласних секцій
проведено у формі вебінарів.
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У 2020 цей процес активізувався та функціонально розширився на період
карантину, особливо з використанням платформи Zoom. Найбільш актуальним
стало проведення он-лайн уроків теоретичного та виробничого навчання, що
організоване НМЦ ПТО під час провадження освітнього процесу
в дистанційному режимі. Набуло практики використання електронних форм
опитування при проведенні секцій та семінарів, наприклад, у якості
реєстраційних анкет або рефлексії.
Під час проведення он-лайн заходів відбувається їх запис, усім ЗП(ПТ)О
надається посилання на нього, що створює можливості для подальшого
використання матеріалів заходу в освітньому процесі, під час проведення
педагогічних та методичних рад, засідань методичних комісій тощо.
НМЦ ПТО став ініціатором проведення всеукраїнських он-лайн заходів, які
були включені до плану об’єднання регіональних методичних служб:
2016 рік
Всеукраїнський вебінар «Персональний сайт або електронне портфоліо
педагога як ефективний інструмент фахового вдосконалення»;
2017 рік
Всеукраїнський вебінар, присвячений Дню робітника сільського
господарства «Підготовка кваліфікованих робітників аграрної галузі – фактор
сталого розвитку сільськогосподарської території України»;
Всеукраїнський вебінар до 100-річчя подій Української революції 1917 –
1921 років «100 років боротьби за державність»;
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2018 рік
Інтернет-конференція
«Втілення
педагогічної
спадщини
В. О. Сухомлинського як засіб формування особистості підростаючого покоління
в умовах реалізації завдань сучасного національного виховання (до 100-річчя від
дня народження педагога);
2019 рік
круглий стіл онлайн «Використання дистанційної технології навчання для
опанування професійних компетентностей з робітничих професій» (в рамках
реалізації дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня);
Всеукраїнський вебінар «Упровадження наскрізної змістової лінії «Здоров`і
безпека» на уроках природничого циклу відповідно до вимог Нової української
школи»;
онлайн презентація «Ми пам`ятаєм кожного солдата – чийогось батька, сина
або брата». Сучасний аспект соціального проєкту дослідницько-пошукового
характеру щодо висвітлення війни на Сході України (АТО/ООС) з метою
вшанування подвигу захисників незалежності України як засобу формування
громадянської та патріотичної компетентностей здобувачів освіти;
2020 рік
онлайн презентація інформаційно-аналітичного збірника та системи
моніторингу закладів П(ПТ)О Луганської області;
Інтернет-марафон спільно з Інститутом професійно-технічної освіти
Національної академії педагогічних наук України «Технології дистанційного
навчання у підготовці кваліфікованих робітників нової формації» (до участі
долучилось більше 300 зареєстрованих учасників).
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Вивчення, упровадження та розповсюдження прогресивного
педагогічного досвіду
Щорічно на засіданнях навчально-методичної ради відбувається презентація
узагальнених даних щодо прогресивного педагогічного досвіду працівників
ЗП(ПТ)О області.
Діяльність методичної служби НМЦ ПТО щодо узагальнення досвіду роботи
педагогічних працівників закладів освіти була спрямована на вивчення шляхів
створення системи в роботі методиста ЗП(ПТ)О, організацію та розвиток творчої
ініціативи педагогів та здобувачів освіти на основі інноваційних підходів до
освітнього процесу, підвищення рівня професійних компетентностей здобувачів
освіти через використання електронного тест-контролю, використання елементів
дистанційного навчання для вироблення практичних навичок у здобувачів освіти,
військово-патріотичне виховання молоді в рамках реалізації Стратегії
національно-патріотичного виховання молоді.
Ефективним засобом поширення передового педагогічного досвіду стали
організовані НМЦ ПТО школи прогресивного педагогічного досвіду.
Так, тільки у 2019 році для викладачів загальноосвітньої підготовки
працювала одна авторська школа передового педагогічного досвіду, у ході якої
було розкрито систему роботи викладача фізики Рубіжанського хімікотехнологічного ліцею Скрипнік Н.Ф. щодо створення у здобувачів освіти
цілісного уявлення про навколишній світ через використання міжпредметних
зв’язків на уроках фізики із застосуванням цифрових вимірювальних комплексів.
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Всеукраїнські та регіональні конкурси серед педагогічних працівників,
майстер-класи
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Діяло дві школи передового педагогічного досвіду, які очолювали викладач
професійно-теоретичної підготовки Новоайдарського професійного аграрного
ліцею Білобров В.І. та майстер виробничого навчання Лисичанського
професійного торгово-кулінарного ліцею Панькіна О.О. Зміст роботи шкіл
розкривав розробку та впровадження в освітній процес аграрних ЗП(ПТ)О
електронного практикуму з освітнього компоненту «Система технічного
обслуговування і ремонту сільськогосподарської техніки» та впровадження
сучасних виробничих технологій у кондитерському мистецтві.
Працювала школа прогресивного педагогічного досвіду методиста
Золотівського професійного ліцею Мозгової С.В., на засіданнях якої розглядалися
можливості використання Інтернет-платформи Moodle для створення
персоналізованого освітнього середовища.
Під час обласних секцій, професійних конкурсів, вебінарів відбувалося
поширення раніше узагальнених досвідів роботи педагогічних працівників
області.
Досвіди роботи педагогічних працівників закладів П(ПТ)О області вносяться
до обласної картотеки передового педагогічного досвіду, презентуються на
обласних методичних заходах, на сторінках інформаційно-методичного вісника
«Професійна освіта Луганщини» та на веб-сайтах.
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Протягом звітного періоду щорічно НМЦ ПТО є організатором проведення
І етапу конкурсу «Учитель року» за визначеними номінаціями.
З метою популяризації творчих проєктів педагогічних працівників ЗП(ПТ)О,
їх науково-методичної діяльності, стимулювання педагогічних працівників до
підвищення якості освітньої діяльності та професійної компетентності з 2017
року в області започатковано проведення щорічного обласного конкурсу «Кращий
педагогічний проєкт» серед педагогічних працівників закладів професійної
(професійно-технічної) освіти Луганської області (наказ Департаменту освіти і
науки Луганської обласної державної адміністрації від 20.11.2017 р. № 234 С
«Про затвердження Положення про щорічний обласний конкурс «Кращий
педагогічний проєкт» серед педагогічних працівників закладів професійної
(професійно-технічної) освіти Луганської області», зареєстрований Головним
територіальним управлінням юстиції у Луганській області 11 грудня 2018 року за
№ 145/1745). Відповідно до зазначено Положення у 2018 році було проведено
обласний конкурс серед викладачів біології та екології, у 2019 році – серед
викладачів агротехнології.
Для зміцнення навчально-матеріальної бази, удосконалення комплекснометодичного забезпечення предметів циклу професійно-теоретичної підготовки,
удосконалення освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної)
освіти, виявлення та поширення кращого досвіду роботи педагогічних
працівників щодо ефективного використання навчальних кабінетів закладів
освіти для забезпечення якості освітнього процесу у 2019/2020 навчальному році
проведено Конкурс навчальних кабінетів з предметів циклу професійнотеоретичної підготовки (наказ Департаменту освіти і науки Луганської обласної
державної адміністрації від 21.10.2019 р. № 236 «Про проведення обласного
конкурсу навчальних кабінетів з предметів циклу професійно-теоретичної
підготовки у закладах професійної (професійно-технічної) освіти»).
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Організація роботи з працівниками НМЦ ПТО
Зараз в НМЦ ПТО працює 20 осіб, з них методистів 14: 5 – вищої категорії,
4 – першої, 5 – другої, 2 – спеціалісти. Усі методисти працюють за фахом. Інші
працівники – заступник директора з навчально-методичної роботи, головний
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Педагогічні працівники НМЦ ПТО та ЗП(ПТ)О брали участь у Всеукраїнських
науково-практичних конференціях, які були організовані Білоцерківським
інститутом неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту
освіти» НАПН України, Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України,
іншими закладами вищої освіти, а також у вебінарах, що проводились НМЦ ПТО
інших регіонів (у 74% педагогічні працівники НМЦ ПТО виступали в режимі
онлайн).
Для поширення досвіду впровадження прогресивних виробничих технологій
в освітній процес здійснюється методичний та організаційний супровід
проведення майстер-класів для майстрів виробничого навчання.
Так тільки протягом 2019 року було здійснено методичний супровід 5
майстер-класів з професій:
 «Перукар (перукар-модельєр)» з теми «Весільні зачіски»;
 «Маляр» з теми «Магія ниткографії в малярних роботах»;
 «Кондитер» з тем «Розпис пряників з використанням методу «айсінг»,
«Різноманітність птіфур кондитерських виробів та способи їх оздоблення»,
«Приготування пряничного тіста та виробів із нього».
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бухгалтер, завідувач господарства, секретар, прибиральник приміщень.
Протягом звітного періоду спостерігається тенденція до зростання якісного
показника педагогічних працівників: кількість методистів кваліфікаційної
категорії «спеціаліст вищої категорії» виріс на 14,3%, кваліфікаційної категорії
«спеціаліст І категорії» на 7,2%.
За віковим складом в НМЦ ПТО працює:
віком до 30 років – 5%;
від 30 до 40 років – 45%;
від 40 до 50 років – 15%;
від 50 до 60 років – 20%;
старше 60 років – 15%.
Особи пенсійного віку складають 15%.

Своєчасно виконуються перспективні графіки атестації та курсового
підвищення кваліфікації педагогічних працівників центру. Підвищення
кваліфікації проходить у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». Курси
підвищення кваліфікації директором пройдено у ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти» у 2016 році за категорією слухачів «Директори (заступники
директорів) обласних навчально (науково)-методичних центрів (кабінетів) ПТО».
Наступне підвищення кваліфікації заплановано на 2021 рік. Рішенням
атестаційної комісії Міністерства освіти і науки України від 10.04.2017 р.
директор визнаний таким, що відповідає займаній посаді.
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Участь представників регіональних ЗП(ПТ)О у конкурсах, олімпіадах,
конкурсах фахової майстерності та їх результативність
НМЦ ПТО у Луганській області став координатором щодо участі ЗП(ПТ)О
області у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності «Worldsskills
Ukraine» за професійними компетенціями: кондитерське мистецтво, кулінарне
мистецтво, перукарське мистецтво, зварювальні роботи, сухе будівництво та
штукатурні роботи, облицювальні роботи.
Здійснюється
методичний
супровід
та
організаційно-методичне
забезпечення Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності за професіями, які
визначаються на конкретний навчальний рік відповідно до наказів Міністерства
освіти і науки України.
Отримані результати конкурсів є підставою для глибокого аналізу стану
підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійнотехнічної) освіти, їх готовності до майбутньої професійної діяльності.
За ініціативи НМЦ ПТО у Луганській області протягом звітного періоду
збільшилась кількість ЗП(ПТ)О - учасників галузевих конкурсів.
Підсумки оцінювання досягнень здобувачів освіти ЗП(ПТ)О в конкурсах
відображаються на сайті НМЦ ПТО та в соціальних мережах.
Методистами НМЦ ПТО здійснюється організаційно-методичний супровід,
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У центрі налагоджена система роботи, яка сприяє підвищенню фахового і
науково-методичного рівня працівників, оволодінню ними новими інноваційними
технологіями. Це тренінги, інстуктивно-методичні наради, участь у семінарах,
виставках, всеукраїнських вебінарах, робота над методичними проєктами тощо.
Кожен методист працює над індивідуальною методичною проблемою, звіти про
результати роботи над якою заслуховуються перед атестацією працівників, що
здійснюється відповідно до вимог Типового положення.
Трудові відносини в НМЦ ПТО регламентується Колективним договором на
2020-2023 роки (попередній Колективний договір було укладено на 2017-2019
роки), порушення умов якого документами не засвідчені. Відповідно до змін в
законодавчій базі періодично за погодженням з трудовим колективом вносяться
зміни і доповнення. Додатками до колективного договору є Правила
внутрішнього трудового розпорядку, Положення про преміювання працівників
НМЦ ПТО та Положення про надання щорічної грошової винагороди. Щорічно
всім працівникам надавалася матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі
одного посадового окладу, а також додаткові відпустки відповідно до умов,
передбачених Колективним договором.
У зв’язку із введенням в державі надзвичайної ситуації, були вжиті заходи
щодо запобігання поширенню респіраторної хвороби COVID-19: основний склад
працівників частково переведено на роботу в дистанційному режимі та за
гнучким графіком роботи, забезпечено перебування на самоізоляції осіб, яким
60+ через оголошення для них простою із незалежних від працівника причин.
Прийом і звільнення працівників здійснюється відповідно до законодавства
про працю. Розроблені і затверджені посадові інструкції на всіх працівників,
щорічно видається наказ про розподіл посадових обов’язків.
Усі питання, які виникали в процесі роботи, віднесені до компетенції
директора, вирішувались відповідно до законодавчих актів та Статуту центру.
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аналіз результатів участі здобувачів освіти у конкурсах, олімпіадах
всеукраїнського та обласного рівнів. Результативність зазначеної роботи за
роками звітного періоду надана в таблицях.
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Для визначення якості надання освітніх послуг щорічно моніторингу
підлягають такі напрямки роботи ЗП(ПТ)О: потреби ринку праці та стан
демографічної ситуації в області; рівень підготовки робітничих кадрів відповідно
до змісту освіти; стан підготовки з окремих професій, рівень викладання освітніх
компонентів; стан роботи щодо впровадження інноваційних процесів в системі
професійної (професійно-технічної) освіти, виявлення, вивчення, узагальнення,
поширення кращих педагогічних практик; рівень володіння педагогічними
працівниками ІКТ-компетенціями, інноваційними педагогічними та виробничими
технологіями; стан роботи бібліотек ЗП(ПТ)О, забезпечення учнівського
контингенту навчальною літературою; стан роботи психолого-педагогічної служби,
форм і методів її діяльності; контингент здобувачів П(ПТ)О за регіональним
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Моніторингові дослідження якості надання освітніх послуг та
аналітична діяльність
Одним із напрямків роботи НМЦ ПТО є збір, відстеження, аналіз інформації
щодо освітньої діяльності ЗП(ПТО) області. Для поглибленого моніторингу
питань регіонального характеру професійної (професійно-технічної) освіти
запроваджено інформаційно-аналітичну діяльність, яка має різноманітне
спрямування, що дозволяє охопити і висвітлити цілий ряд питань щодо
кількісних та якісних показників діяльності ЗП(ПТ)О, зробити прогнозовані
висновки, які сприятимуть якісному прийняттю управлінських рішень
адміністраціями закладів освіти та органів управління освітою.
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замовленням та за професіями загальнодержавного значення; випуск та
працевлаштування випускників З(ПТ)О; наповнюваність З(ПТ)О у відповідності до
загальної потужності; підсумки підвищення кваліфікації та атестації педагогічних
працівників; кадрове забезпечення ЗП(ПТ)О; аналіз відсіву контингенту;
учнівський контингент за соціальним станом; організація гурткової роботи;
забезпечення закладів освіти комп’ютерною технікою; результати участі здобувачів
освіти ЗП(ПТ)О у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад; підсумки
проведення перевірочних контрольних робіт; аналіз кількості випускників
ЗП(ПТ)О, що зараховані на навчання до закладів вищої освіти; результати ЗНО
тощо.
З метою цілісного аналізу стану системи ПТО регіону з 2017 року
аналітичні матеріали за результатами проведених моніторингів з основних
напрямків діяльності ЗП(ПТ)О формуються в збірник інформаційно-аналітичних
матеріалів «Професійна (професійно-технічна) освіта Луганщини» та
висвітлюються на сайті НМЦ ПТО. Система роботи щодо формування
інформаційно-аналітичних матеріалів у 2020 році була презентована на
всеукраїнському рівні.
Для визначення рівня навчальних досягнень здобувачів освіти з предметів
загальноосвітньої підготовки, виявлення прогалин у знаннях, шляхів їх
подолання протягом періоду навчання проводяться моніторинги вхідного,
проміжного та кінцевого контролів. Відбувається порівняльний аналіз рівня
шкільних навчальних досягнень зазначених у документах про освіту з
фактичним на початку навчання в закладі професійної (професійно-технічної)
освіти, протягом навчання, на момент його завершення, а також за результатами
ДПА у формі ЗНО.
Результати проаналізованих питань обговорюються на нарадах директорів
ЗП(ПТ)О, інструктивно-методичних нарадах методистів НМЦ ПТО, обласних
семінарах-практикумах відповідних категорій педагогічних працівників
ЗП(ПТ)О з подальшим виробленням рекомендацій для прийняття управлінських
рішень щодо усунення наявних недоліків. ВИКОРИСТАННЯ

МОДУ

Організація роботи щодо формування єдиного інформаційного простору,
здійснення видавничої діяльності, робота щодо забезпечення ЗП(ПТ)О
літературою
З метою формування єдиного інформаційного простору в 2016 році
започатковано видання інформаційно-методичного вісника НМЦ ПТО
у Луганській області «Професійна освіта Луганщини (методичний
NEWS-ПОРТАЛ)», який містить такі рубрики:
- «З офіційних джерел»
- «Методична робота»
- «Виховна робота»
- «Ділимося досвідом»
- «Запитайте методиста»
- «Події» та інші.
Основна мета видання – висвітлення значущих заходів і досліджень у галузі
професійної освіти Луганської області, ознайомлення з інноваційними
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технологіями викладання і навчання, популяризація інноваційного досвіду
педагогів, майстрів виробничого навчання, а також публікації методичних
рекомендацій щодо різних видів діяльності закладів освіти та огляд нормативних
документів з питань професійної (професійно-технічної) освіти України.
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Значно активізувалася робота щодо розповсюдження методичних
напрацювань педагогічних працівників ЗП(ПТ)О та НМЦ ПТО у періодичних
фахових виданнях. У 2017 році у фахових періодичних виданнях, у тому числі
Інтернет виданнях, було надруковано 19 методичних
напрацювань
педпрацівників ЗП(ПТ)О та працівників НМЦ ПТО у Луганській області. У 2019
році в періодичних фахових, педагогічних, Інтернет-виданнях та матеріалах
місцевої преси педагогічними працівниками закладів професійної (професійнотехнічної) освіти та НМЦ ПТО було здійснено 124 публікації. З них 90
методичних матеріалів було розміщено на педагогічних Інтернет-порталах, а
саме: metodportal.com.ua, «Всеосвіта», «На урок», «Osvita.UA», «Учительський
журнал on-line».
У липні 2017 року журнал «Профтехосвіта» здійснив спеціальний випуск
(№ 7, липень 2017), присвячений профтехосвіті Луганської області та
відновленню потенціалу підготовки робітничих кадрів у регіоні.
Директор НМЦ ПТО є членом редакційної ради журналу «Профтехосвіта»
видавництва «Шкільний світ». Протягом звітного періоду має 11 публікацій у
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фахових періодичних виданнях та збірниках за підсумками проведення
всеукраїнських
науково-методичних
СИСТЕМА
MOODLEзаходів.
Напрацювання
педагогічних працівників ЗП(ПТ)О та НМЦ ПТО постійно
ЯК
ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ
друкуються в збірниках матеріалів науково-практичних конференцій
ЕФЕКТИВНОСТІ
всеукраїнського
та міжнародного рівнів, у тому числі організованих НАПН
України. ВИКЛАДАННЯ.
У рамках реалізації
соціального проєкту «Нескорені сини і доньки
АЛГОРИТМ
СТВОРЕННЯ
Луганщини в боротьбі за незалежність України» за фінансової підтримки
НАВЧАЛЬНИХ
КУРСІВ
Програми
ООН з відновлення
та розбудови миру НМЦ ПТО було видано
однойменну книгу, яка є даниною пам`яті воїнам-землякам, які полягли,
захищаючи територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України, шана
героїзму уродженців Луганщини, що продовжують боронити державу від
підступної російської агресії. Книга надрукована з метою використання в роботі
закладів освіти області задля подальшого вшанування героїзму захисників
України.
Відповідно до Порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів,
учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів підручниками
та навчальними посібниками, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від 14 грудня 2012 р. № 1427, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 р. за № 22551, методистами НМЦ
ПТО проводиться аналіз забезпеченості учнів ЗП(ПТ)О області навчальною
літературою, формуються заявки для ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
щодо друку навчальної літератури за кошти державного бюджету.
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 06.09.2019 №
1179 «Про проведення конкурсного відбору підручників та посібників для осіб з
особливими освітніми потребами, здобувачів професійної (професійно-технічної)
освіти і посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти та
педагогічних працівників у 2019 році» директора НМЦ ПТО було долучено до
участі в роботі конкурсної комісії з відбору підручників та навчальних посібників
для закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
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Виставкова діяльність, популяризація професійної
(професійно-технічної) освіти
Починаючи з 2018 року професійна (професійно-технічна) освіта вперше
долучилась до участі в міжнародних освітянських виставках.
2018 рік
ІХ міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти - 2018» та VII міжнародна
виставка освіти за кордоном «World Edu - 2018» - узяли участь 14 закладів
П(ПТ)О, НМЦ ПТО відзначено золотою медаллю;
X міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті - 2018» та
VII міжнародна виставка освіти за кордоном «World Edu - 2018» - узяли участь
16 закладів П(ПТ)О, НМЦ ПТО та 2 ЗП(ПТ)О відзначено золотими медалями,
3 ЗП(ПТ)О – бронзовими медалями;
2019 рік
Х міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти - 2019» та ІХ міжнародна
виставка освіти за кордоном «World Edu - 2019» - узяли участь 16 закладів
П(ПТ)О, НМЦ ПТО відзначено золотою медаллю, ВПУ № 92 м. Сєвєродонецька
– почесним званням «Лідер професійної (професійно-технічної) освіти України,
4 ЗП(ПТ)О – золотими медалями, 1 ЗП(ПТ)О – срібною медаллю, 1 ЗП(ПТ)О –
бронзовою медаллю;
XІ міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті - 2019» та
Х міжнародна виставка освіти за кордоном «World Edu - 2019» - узяли участь 20
закладів П(ПТ)О, НМЦ ПТО та 2 ЗП(ПТ)О відзначено золотими медалями,
1 ЗП(ПТ)О – срібною медаллю, 3 ЗП(ПТ)О – бронзовими медалями;
XXXIV міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – День Студента 2019» та
«Освіта за кордоном» - НМЦ ПТО взяв участь та відзначений золотою медаллю.
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З метою інформування про галузі підготовки та професії, за якими
здійснюється підготовка в ЗП(ПТ)О регіону, ознайомлення молоді з правилами
прийому, популяризації робітничих професій серед населення, вивчення та
поширення сучасного досвіду профорієнтаційної роботи починаючи з 2017 року
НМЦ ПТО ініціював проведення щорічного обласного профорієнтаційного
конкурсу «Вернісаж професій» (наказ Департаменту освіти і науки Луганської
обласної державної адміністрації від 21.03.2017 р. № 57 С «Про затвердження
Положення про щорічний обласний профорієнтаційний конкурс «Вернісаж
професій», зареєстрований Головним територіальним управлінням юстиції у
Луганській області 18 травня 2017 року за № 70/1670).

Традиційно НМЦ ПТО є учасником Фестивалю думок/Opinion Festival, де
беруть участь більше ніж сто спікерів з України, Чехії, Німеччини, Польщі,
Естонії, Данії. Організаторами заходу є Благодійний фонд «Восток SOS» та
естонська організація MTÜ Mondo в партнерстві з Democracy Reporting
International та libereco – partnership for human rights. Інформаційні партнери
фестивалю – Ресурсний центр ГУРТ, Портал суспільно активних громадян та
генеральний інформаційний партнер телеканал UA, Донбас UA, українське радіо
Пульс. 2019 року Фестиваль відбувся в рамках програми Transition Promotion
Program за фінансової підтримки Посольства Швейцарії в Україні, Міністерств
закордонних справ Чеської Республіки та Естонії. Під час Фестивалю на одній із
дискусійних локацій за участі НМЦ ПТО обговорювався стан та проблеми
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професійної освіти в Луганській області. Особлива увага приділялася розвитку
підприємницької діяльності, основним викликам у створенні малого та
середнього бізнесу молодими підприємцями.
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У жовтні 2019 року в м. Сєвєродонецьку відбувся обласний презентаційний
форум «Живи і працюй в Україні». Організаторами заходу стала Програма ООН
із відновлення та розбудови миру за підтримки та участі Департаменту освіти і
науки Луганської обласної державної адміністрації, Луганського обласного
центру зайнятості, Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти
у Луганській області. У заході взяли участь 19 ЗП(ПТ)О, 18 закладів вищої
освіти, 3 заклади, що надають послуги з професійної перепідготовки
незайнятого населення, 43 підприємства області – замовники робітничих кадрів,
громадські організації, що опікуються питаннями розвитку освіти.
Відвідувачами виставки стали 1042 здобувачі освіти старших класів закладів
загальної середньої освіти Луганської області.
На виконання Указу Президента України від 08.11.2019 № 837/2019 «Про
невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави», наказу
Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації від
26 листопада 2019 № 265, з метою упровадження сучасних форм і методів
профорієнтаційної роботи педагогічними працівниками закладів професійної
(професійно-технічної) освіти 05 грудня 2019 року для відповідальних за
профорієнтаційну роботу в ЗП(ПТ)О НМЦ ПТО було проведено семінар-тренінг
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«Тренінгові заняття як форма профорієнтаційної роботи». З 09 по 13 грудня
2019 року в 57 закладах загальної середньої освіти було проведено
61 профорієнтаційний тренінг, у якому взяли участь 1550 учнів ЗЗСО,
у лютому 2020 року – 42 тренінги для 1086 учнів ЗЗСО.
Основні напрями співпраці
Протягом звітного періоду НМЦ ПТО у Луганській області співпрацював з
освітніми та науковими установами, навчально (науково)-методичними центрами
ПТО, громадськими організаціями, серед яких: Луганський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти, Білоцерківський інститут неперервної
професійної освіти, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти,
Державний навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН
України, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Відділення
професійної освіти та освіти дорослих НПН України. Напрямами співпраці були:
організація курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О
області; участь педагогічних працівників НМЦ ПТО, закладів професійної
(професійно-технічної) освіти області в науково-методичних заходах; проведення
спільних науково-методичних та навчально-методичних заходів, тренінгів тощо.

Активно здійснювалося співробітництво з ДНУ «Інститут модернізації
змісту освіти» щодо оновлення змісту професійної (професійно-технічної)
освіти, розробки та впровадження СП(ПТ)О; упровадження елементів дуальної
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Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну
освіту», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.02.1996 №200
та графіка атестації ПТНЗ на 2016 рік НМЦ ПТО у Луганській області
здійснював методичний супровід ЗП(ПТ)О області, які проходили атестаційну
експертизу.
Методистами НМЦ ПТО здійснюється консультаційно-методичний супровід
з питання отримання ліцензії на розширення провадження освітньої діяльності у
сфері П(ПТ)О.
НМЦ ПТО організовано співпрацю з обласною службою зайнятості з
актуальних напрямів професійної діяльності: обмін інформацією та
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форми навчання; навчально-методичного забезпечення діяльності навчальнопрактичних центрів; забезпечення закладів професійної (професійно-технічної)
освіти підручниками; проведення конкурсів фахової майстерності; проведення
конкурсу «Worldskills Ukraine».
НМЦ ПТО у Луганській області на початку кожного календарного року
розробляє та погоджує з Департаментом освіти і науки Луганської обласної
державної адміністрації план спільних заходів на поточний рік, які проводяться
за участю представників Департаменту.
Співробітниками НМЦ ПТО постійно здійснюється
аналізу та
інформування навчальних закладів різних форм власності і підпорядкування про
новоприйняті нормативно-правові документи у галузі освіти.
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статистичними даними за відомчими показниками діяльності, участь у
профорієнтаційних заходах, семінарах, круглих столах тощо. Представники
служби зайнятості є членами навчально-методичної ради, членами творчих груп з
упровадження стандартів П(ПТ)О, з обговорення та впровадження нових
нормативних документів.

ДАЙДЖЕСТ
«КОРИСНІ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ»

Головним результатом співпраці зі службою зайнятості є здійснення
моніторингів ринку праці на системній основі та їх використання як при оцінці
діяльності ЗП(ПТ)О, так і при підготовці управлінських рішень.
Спільні моніторинги НМЦ ПТО та служби зайнятості щодо чисельності та
професійно-кваліфікаційного рівня незайнятого населення, яке перебуває на
обліку в службі зайнятості регіону, та потреби в працівниках за професіями та
спеціальностями проводяться двічі на рік.
Відповідно до моніторингів надаються рекомендації ЗП(ПТ)О щодо
формування обсягів регіонального замовлення, укладання угод із підприємствами
-замовниками кадрів, проведення курсового навчання для заміщення вільних
робочих місць.
Щороку НМЦ ПТО у Луганській області проводить аналіз якості підготовки
документів З(ПТ)О до конкурсного відбору навчальних закладів для здійснення
професійного навчання (перенавчання) безробітних та надає рекомендації з
підготовки пропозицій до нього.
У 2019 році між Агенцією регіонального розвитку Луганської області,
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Державним навчальним закладом «Луганський центр професійно-технічної
освіти державної служби зайнятості» та Навчально-методичним центром
професійно-технічної освіти у Луганській області було підписано Меморандум
про взаємодію та співпрацю в питаннях підвищення можливостей
працевлаштування ВПО, населення, що постраждало від конфлікту, та мешканців
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приймаючої громади в сільських районах Луганської області. Об’єднані зусилля
направлені на розробку та впровадження навчального курсу з основ сільського
господарства та реалізації ініціативи «Школа фермерства» в рамках проєкту
«Професійна інтеграція внутрішньо переміщених осіб» Німецького Товариства
міжнародного співробітництва (GIZ).
За підтримки Благодійного фонду «Восток SOS» та Департаменту освіти і
науки Луганської ОДА було організовано проведення форуму «Освіта-фест»
у місті Попасна та «Фестивалю думок» у місті Сєвєродонецьк, що висвітлювали
діяльність системи професійної (професійно-технічної) освіти області.
Інформування громадськості, учнівської та студентської молоді,
роботодавців про широкі можливості здобуття робітничих професій у закладах
професійної (професійно-технічної) освіти Луганської області відбулося в рамках
проведення обласного презентаційного форуму «Живи та працюй в Україні».
З питання погодження нормативно-правових актів (затвердження положення
про проведення конкурсів фахової майстерності, інтелектуального марафону
«Люблю і знаю Україну») велась робота з Головним територіальним управлінням
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юстиції у Луганській області; щодо проведення моніторингових досліджень
регіонального ринку праці – з Головним управлінням статистики у Луганській
області.
Триває співпраця з Обласним центром практичної психології та соціальної
роботи щодо реалізації дослідно-експериментальної роботи на тему: «Науковометодичні засади надання соціально-психологічної допомоги учасникам
освітнього процесу, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок
військового конфлікту» та надання науково-методичного супроводу діяльності
психологів та соціальних педагогів в закладах П(ПТ)О.

Здійснюється співпраця із засобами масової інформації області, зокрема,
відеорепортажі про проведені заходи демонструвались Телекомпанією «СТВ»,
усеукраїнськими
каналами
«Еспресо»
та
«Донбас.UA»,
обласною
телерадіокомпанією ІРТА та іншими. Співпраця з друкованими та віртуальними
ЗМІ щодо співробітництва з профорієнтаційної роботи та популяризації
престижності робітничих професій, висвітлення здобутків закладів П(ПТ)О
області, кращого педагогічного досвіду.
Активна співпраця проводиться з Донецьким регіональним центром
оцінювання якості освіти щодо організаційно-методичного супроводу участі
здобувачів освіти закладів П(ПТ)О області в ЗНО; Державним підприємством
«Інфоресурс», ПрАТ «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних
технологій» щодо забезпечення оформлення замовлення та видачі документів
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де
знайомлять
педпрацівників
ЗП(ПТ)О
та
здобувачів
освіти
з новітніми технологіями, устаткуванням, обладнанням тощо; проводять майстер
-класи та надають консультації й рекомендації; залучаються до роботи над
розробкою та оновленням проєктів стандартів професійної (професійнотехнічної) освіти з професій; входять до складу журі конкурсів фахової
майстерності та «Worldskills Ukraine» серед здобувачів освіти ЗП(ПТ)О.
Триває робота з основними підприємствами-замовниками робітничих кадрів, які
співпрацюють з НМЦ ПТО та ЗП(ПТ)О щодо впровадження елементів дуальної
форми
навчання.
Такими
у
Луганській
області
є:
комунальне
підприємство
«Комбінат
шкільного
харчування» (м. Сєвєродонецьк), Лисичанське комунальне підприємство
«Комбінат шкільного харчування», ТОВ «Титан» (м. Старобільськ), ТОВ
«Вектор» (м. Старобільськ), Виробничо-будівельна фірма «Роксолана» (м.
Рубіжне), ТОВ «Рубіжанське будівельно-монтажне управління», концерн
«Луганськбуд» (м. Сєвєродонецьк), ТОВ «Тара-Маркет» (м. Сєвєродонецьк), ТДВ
«Сєвєродонецький котельно-механічний завод», ВАТ «Сєвєродонецький завод
хімічного нестандартного обладнання» тощо.
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про освіту державного зразка.
Налагоджено співробітництво з громадськими організаціями, зокрема з
«Асоціацією сільгоспвиробників Луганської області», «Луганським осередком
Всеукраїнського Лікарського товариства», «Асоціацією промисловців Луганської
області», щодо оновлення змісту П(ПТ)О, розробки проєктів СП(ПТ)О шляхом їх
залучення до роботи в складі творчих груп, упровадження елементів дуальної та
дистанційної форм навчання, розробки електронних навчальних підручників,
організації стажування педагогічних працівників.
Здійснюється
організаційно-методична
робота
щодо
співпраці
з об’єднаннями роботодавців, представники яких є учасниками обласних заходів,
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Фінансово-господарська діяльність та матеріальна база
НМЦ ПТО фінансується з державного бюджету.
У зв’язку з переміщенням НМЦ ПТО у Луганській області на територію,
підконтрольну українській владі, було оформлено договір оренди приміщень з
Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Луганській
області.
Гострою проблемою на початок звітного періоду було укомплектування
НМЦ ПТО необхідними меблями та оргтехнікою.
Станом на сьогодні для кожного співробітника обладнано робоче місце,
укомплектоване необхідними меблями та оргтехнікою.
За рахунок коштів загального фонду державного бюджету здійснюється
нарахування і виплата заробітної плати, матеріальної допомоги на оздоровлення,
грошової винагороди педагогічним працівникам, відряджень, оплати
комунальних та інших послуг. Сума коштів на оплату відряджень, послуги по
загальному фонду дає можливість лише частково покрити потребу.
НМЦ ПТО своєчасно здійснює розрахунки по платежах до бюджету:
єдиному соціальному внеску, податку з доходів фізичних осіб, військовому
збору. Виконуються кошториси доходів і видатків, дотримується використання
електроенергії в межах доведених лімітів, заборгованість по заробітній платі і
комунальних послугах відсутня. Своєчасно здійснюються розрахунки з
установами, організаціями за надані послуги.
Фінансова та статистична звітність установи до Міністерства освіти
і науки України, держстатистики та інших установ надходять своєчасно.
Порушень в термінах звітності або зауважень до якості інформації не надходило.
НМЦ ПТО згідно з чинною нормативною базою надає платні освітні
послуги, перелік яких затверджений наказом директора центру.
Кошти згідно затвердженого переліку платних послуг, які надаються НМЦ
ПТО, такі, як плата за послуги за п’ять років на рахунок організації поступили в
сумі 730290,95 грн., з яких 183380,95 грн. витрачено на укомплектування
матеріальної бази.
Майно НМЦ ПТО зберігається в належному стані і використовується для
здійснення організаційної та навчально-методичної роботи.
Для забезпечення відповідних умов для виконання посадових обов’язків
методистами та завдань, поставлених перед ними, за звітний період проведена
певна робота щодо створення належних умов для ефективного використання ІКТ
в професійній діяльності. Комп’ютерною технікою забезпечені всі робочі місця
методистів, директора, заступника та працівників бухгалтерії. Уся комп’ютерна
техніка об’єднана в локальну мережу. Центр має безлімітний доступ до мережі
Інтернет.

Директор НМЦ ПТО
у Луганській області
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Володимир АРТЮШЕНКО

І місце

ІІ місце

ДПТНЗ «Сватівський
професійний аграрний ліцей»
ДПТНЗ «Лисичанський
професійний гірничопромисловий ліцей»

Всеукраїнський етап

Всеукраїнський етап

Всеукраїнський етап
Фінальний етап
Фінальний етап

Фінальний всеукраїнський
етап
Всеукраїнський етап

Всеукраїнський конкурс учнівських есе «Права
людини крізь призму сучасності»

Всеукраїнський конкурс «Intel Еко Україна»

Всеукраїнський конкурс учнівської молоді «Бізнес
-план - 2015»

Обласний конкурс «Мій земляк – Борис
Грінченко»

Обласний конкурс «Мій земляк – Володимир
Даль»

XVВсеукраїнський конкурс учнівської творчості

І Всеукраїнський конкурс учнівської та
студентської творчості «Змагаймось за нове
життя, присвячений Лесі Українці»

3

4

5

6

1

2

2016 рік

Новопсковський професійний
аграрний ліцей Луганської
області

ІІ місце

Переможець

І місце

Старобільський професійний
ліцей

ДНЗ «Сєвєродонецьке вище
професійне училище»

І місце

ІІ місце
ДНЗ «Сєвєродонецький
професійний ліцей»

Вище професійне училище
№ 92 м. Сєвєродонецька

ІІ місце

2

Вище професійне училище
№ 92 м. Сєвєродонецька

Всеукраїнський етап

Результат

V Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок»

ЗП(ПТ)О

1

2015 рік

Рівень конкурсу

Найменування конкурсу

№
з/
п

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ
участі здобувачів освіти ЗП(ПТ)О Луганської області у всеукраїнських та обласних конкурсах
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XVІ Всеукраїнський конкурс учнівської творчості

1

3

2

1

9

8

7

6

5

4

3

VІІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс
учнівської та студентської молоді імені Тараса
Шевченка
VІІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс
учнівської та студентської молоді імені Тараса
Шевченка
Міжнародний конкурс наукових і творчих робіт з
дослідження Голодомору імені Володимира
Маняка і Лідії Коваленко (2018 р.)

Обласний конкурс «Геоерудит - 2017»

Фінальний усеукраїнський
етап

Всеукраїнський конкурс серед учнів ПТНЗ «Учень
року - 2017»
Обласний конкурс «В дитинстві відкриваєш
материк, який назветься потім – «Батьківщина»»

Диплом
ІІ ступеня
Диплом
ІІІ ступеня
Диплом
І ступеня

Старобільський професійний
ліцей
Рубіжанський професійний
хіміко-технологічний ліцей

Всеукраїнський етап
Фінальний всеукраїнський
етап

ІІ місце

І та ІІІ місця

ІІ місце

І місце

І місце

І місце

Переможець

ІІ місце

Переможець

І місце

ІІ місце

І місце

Вище професійне училище №
92 м. Сєвєродонецька

Вище професійне училище
№ 92 м. Сєвєродонецька
ДПТНЗ «Лисичанський
професійний ліцей»
ДПТНЗ «Лисичанський
професійний ліцей»
ДНЗ «Сєвєродонецьке вище
професійне училище»
Рубіжанський професійний
хіміко-технологічний ліцей
Вище професійне училище №
92 м. Сєвєродонецька
ДНЗ «Сєвєродонецький
професійний будівельний
ліцей»

Вище професійне училище №
92 м. Сєвєродонецька

Вище професійне училище №
92 м. Сєвєродонецька

Рубіжанський професійний
хіміко-технологічний ліцей

Вище професійне училище №
92, м. Сєвєродонецька

ДНЗ «Сєвєродонецьке вище
професійне училище»

Фінальний всеукраїнський
етап

2018 рік

Фінальний етап

Фінальний етап

Всеукраїнський етап

Всеукраїнський етап

Всеукраїнський етап

Всеукраїнський етап

Всеукраїнський етап

Фінальний всеукраїнський
етап

VІІ Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок»

ІІ Всеукраїнський конкурс учнівської та
студентської творчості «Змагаймось за нове
життя, присвячений Лесі Українці»
ІV всеукраїнський конкурс учнівських есе «Я європеєць»
Всеукраїнський творчий конкурс «Малюнок,
вірш, лист до мами»
Всеукраїнський фестиваль- конкурс учнівської
молоді «Гумор та сміх об`єднують всіх»

Фінальний етап

Обласний конкурс «Чому я поважаю професію
військового?»

5

2

Всеукраїнський етап

Міжнародний учнівський конкурс юних істориків
«Лелека – 2016»

4

2017 рік

Всеукраїнський етап

ІХ Всеукраїнський конкурс мультимедійних
проєктів «Врятувати від забуття»

3
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1

ІХ Міжнародний мовно-літературний конкурс
учнівської та студентської молоді імені Тараса
Шевченка

Фінальний етап

Обласний конкурс «Чому я поважаю професію
військового»

16

Фінальний всеукраїнський
етап

2019 рік

Фінальний етап

ХІІ обласний творчий конкурс «Сіверський
Донець очима молоді»

Фінальний етап

Фінальний етап

15

14

13

Всеукраїнський етап

Всеукраїнський етап

VІ Всеукраїнський літературний конкурс «Ми за
тверезе життя»

11

ХVІІ Усеукраїнський конкурс учнівської творчості
«Стоп-міна»
Обласний конкурс телевізійних програм «Країна
майбутнього»
Обласний конкурс телевізійних програм «Країна
майбутнього»

Всеукраїнський етап

Всеукраїнський конкурс соціально-дистанційних
проєктів

10

12

Всеукраїнський етап

Міжнародна олімпіада «Всеосвіта. Весна – 2018»

9

Вище професійне училище
№ 94

Всеукраїнський етап

Диплом
ІІ ступеня

І місце

Вище професійне училище
№ 94
Вище професійне училище №
92 м. Сєвєродонецька

І та ІІІ
місця

ІІ місце

І місце

І місце

І місце

ІІІ місце

Диплом
переможця

ІІ місце

ДПТНЗ «Привільський
професійний ліцей»

Старобільський професійний
ліцей
Вище професійне училище
№ 94
ДНЗ «Сєвєродонецьке вище
професійне училище»

Рубіжанський професійний
хіміко-технологічний ліцей

Кремінський професійний
ліцей

ДНЗ «Сєвєродонецький
професійний будівельний
ліцей»
ВП «Регіональний центр
професійної освіти
Луганського національного
університету імені Тараса
Шевченка»

І місце

Марківський професійний
аграрний ліцей

Всеукраїнський етап

Всеукраїнський етап

І місце

ДНЗ «Сєвєродонецьке вище
професійне училище»

Всеукраїнський етап

І місце

І місце

Золотівський професійний
ліцей

Всеукраїнський етап

VІІІ Всеукраїнський конкурс «Моральний
вчинок»

ІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс учнівської
та студентської творчості «Змагаймось за нове
життя», присвячений Лесі Українці
ІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс учнівської
та студентської творчості «Змагаймось за нове
життя», присвячений Лесі Українці
ІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс учнівської
та студентської творчості «Змагаймось за нове
життя», присвячений Лесі Українці
ХІV Всеукраїнський конкурс телевізійних
програм «Світ спорту»

8

7

6

5

4
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50
Всеукраїнський етап

Всеукраїнський етап

Всеукраїнський етап

Всеукраїнський етап

Всеукраїнський етап

ІV Всеукраїнський фестиваль-конкурс учнівської
та студентської творчості «Змагаймось за нове
життя», присвячений Лесі Українці

ІV Всеукраїнський фестиваль-конкурс учнівської
та студентської творчості «Змагаймось за нове
життя», присвячений Лесі Українці

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»

Всеукраїнський відкритий інтерактивний конкурс
«Юніор Ерудит»

Всеукраїнський конкурс «Захисники України» від
проєкту «На Урок»

Обласний конкурс «Чому я поважаю професію
військового»

Щорічний обласний конкурс пошуководослідницьких проектів «Героїв пам`ятаєм
імена»

Щорічний обласний конкурс пошуководослідницьких проектів «Героїв пам`ятаєм
імена»

3

4

5

6

7

8

9

10

Фінальний етап

Фінальний етап

Фінальний етап

Всеукраїнський етап

ІV Всеукраїнський фестиваль-конкурс учнівської
та студентської творчості «Змагаймось за нове
життя», присвячений Лесі Українці

2

ІІ місце

ІІІ місце

ВП «Регіональний центр
професійної освіти Луганського
національного університету
імені Тараса Шевченка»

ІІ місце

І місце

ДНЗ «Сєвєродонецьке вище
професійне училище»

ДНЗ «Сєвєродонецьке вище
професійне училище»

ДПТНЗ «Сватівський
професійний аграрний ліцей»

І місце

І місце

Вище професійне училище №
92 м. Сєвєродонецька
ДПТНЗ «Сватівський
професійний аграрний ліцей»

І місце

І місце

І місце

Рубіжанський професійний
хіміко-технологічний ліцей

ДНЗ «Сєвєродонецьке вище
професійне училище»,

Золотівський професійний
ліцей

ЗВІТ про роботу директора (за період з 06.10.2015 по 06.10.2020)

Найменування конкурсу

Всеукраїнський конкурс фахової
майстерності з професії «Водій
автотранспортних засобів
(категорія «С»)

Всеукраїнський конкурс фахової
майстерності з професії «Перукар
(перукар-модельєр»

Всеукраїнський конкурс фахової
майстерності з професії
«Штукатур»

Всеукраїнський конкурс фахової
майстерності з професії «Слюсар
з ремонту сільськогосподарських
машин та устаткування»

№
з/п

1

2

3

4

+

-

-

-

+
+

-

+

+
-

+

ДНЗ «Сєвєродонецький професійний
будівельний ліцей»

-

-

+

-

-

-

Всеукраїн
-ський
етап

+

+

Вище професійне училище № 94

ДПТНЗ «Лисичанський професійний
гірничо-промисловий ліцей»
Лисичанський професійний
будівельний ліцей
Новоайдарський професійний
аграрний ліцей
Новопсковський професійний
аграрний ліцей Луганської області
Білокуракинський професійний
аграрний ліцей

+

+

ДНЗ «Сєвєродонецький професійний
ліцей»
Старобільський професійний ліцей

+

+

+

Обласн
ий етап

Новоайдарський професійний
аграрний ліцей

2015 рік
ДНЗ «Сєвєродонецьке вище
професійне училище»
ВП «Рубіжанський професійний
електромеханічний ліцей Луганського
університету імені Тараса Шевченка»

ЗП(ПТ)О

Рівень конкурсу

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

Обласни
й етап

-

-

-

-

-

Не увійшов у
«десятку
кращих»

-

Не увійшла у
«десятку
кращих»
-

-

-

-

Всеукраїнський етап

Результат

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ
участі здобувачів освіти ЗП(ПТ)О Луганської області у всеукраїнських конкурсах фахової майстерності,
всеукраїнських фахових конкурсах, Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності «Worldskills Ukraine»
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51

52

Всеукраїнський конкурс фахової
майстерності з професії
«Лицювальник-плиточник»

3

6

5

4

Всеукраїнський конкурс фахової
майстерності з професії «Кравець»

2

Всеукраїнський конкурс
професійної майстерності
«WorldSkills Ukraine».
Компетенція «Кондитерське
мистецтво»
Всеукраїнський конкурс
професійної майстерності
«WorldSkills Ukraine».
Компетенція «Кулінарне
мистецтво»
Всеукраїнський конкурс
професійної майстерності
«WorldSkills Ukraine».
Компетенція «Перукарське
мистецтво»

Всеукраїнський конкурс фахової
майстерності з професії
«Електрогазозварник»

1

-

-

-

Лисичанський професійний торговокулінарний ліцей

Вище професійне училище № 92
м. Сєвєродонецька

ДНЗ «Сєвєродонецький професійний
ліцей»

+

+

+

-

+

+
-

+

ДНЗ «Сєвєродонецький професійний
будівельний ліцей»

-

-

+

+

Золотівський професійний ліцей

ДПТНЗ «Лисичанський професійний
гірничо-промисловий ліцей»
Лисичанський професійний
будівельний ліцей

+

ВП «Регіональний центр професійної
освіти Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка»

+

-

+
+

-

+

+

+

Рубіжанський професійний хімікотехнологічний ліцей

ДНЗ «Сєвєродонецький професійний
будівельний ліцей»
ДПТНЗ «Лисичанський професійний
гірничо-промисловий ліцей»

ДНЗ «Сєвєродонецьке вище
професійне училище»

2016 рік

-

-

-

3

2

1

3

2

1

3

2

1
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Диплом
учасника

Диплом
учасника

Диплом
учасника

-

-

22
Диплом
учасника

-

-

22
Диплом
учасника

-

-

19
Диплом
учасника

Міжнародний конкурс ресторанних
технологій «BESTCookFest 2016»

Всеукраїнський конкурс фахової
майстерності з професії
«Електромонтер з ремонту та
обслуговування
електроустаткування»

Всеукраїнський конкурс фахової
майстерності з професії
«Кондитер»

Всеукраїнський конкурс фахової
майстерності з професії «Маляр»

10

1

2

3

9

8

7

Всеукраїнський конкурс
професійної майстерності
«WorldSkills Ukraine».
Компетенція «Зварювальні роботи»
Всеукраїнський конкурс
професійної майстерності
«WorldSkills Ukraine».
Компетенція «Сухе будівництво та
штукатурні роботи»
Всеукраїнський конкурс
професійної майстерності
«WorldSkills Ukraine».
Компетенція «Облицювальні
роботи»
-

ДНЗ «Сєвєродонецький професійний
будівельний ліцей»

ДНЗ «Сєвєродонецький професійний
будівельний ліцей»

+

+

+

ДНЗ «Сєвєродонецький професійний
будівельний ліцей»
ДНЗ «Сєвєродонецький професійний
будівельний ліцей»

+

Кремінський професійний ліцей

+

+

+

Вище професійне училище № 94
Лисичанський професійний торговокулінарний ліцей
ВП «Регіональний центр професійної
освіти Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка»

+

ДНЗ «Сєвєродонецьке вище
професійне училище»

2017 рік

-

-

ДНЗ «Сєвєродонецький професійний
будівельний ліцей»

Вище професійне училище № 92
м. Сєвєродонецька

-

Рубіжанський індустріальнопедагогічний технікум

-

-

+

+

-

-

-

+

+

+

+

+

3

2

1

3

2

1

2

1

-

-

-

-
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53

-

-

20
Диплом
учасника

15
Диплом
учасника

-

-

-

15
Диплом
учасника

Диплом
ІІ ступеня

Диплом
учасника

Диплом
учасника

Диплом
учасника

54

10

9

8

-

-

-

-

Рубіжанський професійний хімікотехнологічний ліцей

Рубіжанський індустріальнопедагогічний технікум

ДНЗ «Сєвєродонецький професійний
будівельний ліцей»

-

-

Рубіжанський професійний хімікотехнологічний ліцей

6

7

Вище професійне училище № 92
м. Сєвєродонецька

Всеукраїнський конкурс
професійної майстерності
«WorldSkills Ukraine».
Компетенція «Кулінарне
мистецтво»

Всеукраїнський конкурс
професійної майстерності
«WorldSkills Ukraine».
Компетенція «Перукарське
мистецтво»
Всеукраїнський конкурс
професійної майстерності
«WorldSkills Ukraine».
Компетенція «Зварювальні
роботи»
Всеукраїнський конкурс
професійної майстерності
«WorldSkills Ukraine».
Компетенція «Облицювальні
роботи»
Всеукраїнський конкурс
професійної майстерності
«WorldSkills Ukraine».
Компетенція «Сухе будівництво та
штукатурні роботи»

Лисичанський професійний торговокулінарний ліцей

+

ВП «Регіональний центр професійної
освіти Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка»

5

+

+

Рубіжанський професійний хімікотехнологічний ліцей

Всеукраїнський конкурс
професійної майстерності
«WorldSkills Ukraine».
Компетенція «Кондитерське
мистецтво»

4

Всеукраїнський конкурс фахової
майстерності з професії «Перукар
(перукар-модельєр)»

ДНЗ «Сєвєродонецький професійний
ліцей»

+

+

+

+

+

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

3

2

1

Диплом
учасника

Диплом
учасника

Диплом
учасника

Диплом
учасника

Диплом
учасника,
Диплом «За
оригінальність
страви»

Диплом
учасника

-

-

16
Диплом
учасника

ЗВІТ про роботу директора (за період з 06.10.2015 по 06.10.2020)

Всеукраїнський конкурс фахової
майстерності з професії «Кравець»

Всеукраїнський конкурс фахової
майстерності з професії «Муляр»

Всеукраїнський конкурс фахової
майстерності з професії
«Електрозварник ручного
зварювання»

1

2

3

4

+

Рубіжанський професійний хімікотехнологічний ліцей

Кремінський професійний ліцей

+

+

+

Старобільський професійний ліцей

ВП «Регіональний центр професійної
освіти Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка»

+

Кремінський професійний ліцей

+

ДНЗ «Сєвєродонецький професійний
ліцей»
+

+

ДПТНЗ «Привільський професійний
ліцей»

ВП «Регіональний центр професійної
освіти Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка»

-

-

-

Вище професійне училище № 92
м. Сєвєродонецька

2018 рік

ДНЗ «Сєвєродонецький
професійний ліцей»

Чемпіонат України з
перукарського мистецтва,
нігтьової естетики та макіяжу

Всеукраїнський конкурс фахової
майстерності з професії
«Продавець продовольчих
товарів»

12

11

ВП «Регіональний центр
професійної освіти Луганського
національного університету імені
Тараса Шевченка»

Всеукраїнський конкурс
професійної майстерності
«WorldSkills Ukraine».
Компетенція «Технологія моди»

-

-

+

-

+

-

-

+

+

+

+

3

2

1

2

1

3

2

1

-

-

-
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55

-

-

23
Диплом
учасника

-

24
Диплом
учасника

-

-

23

12
Диплом
учасника

Бронзова
медаль у
номінації
«Коктейльна
зачіска з
елементами
плетіння»

Диплом
учасника

56

13

12

11

10

9

8

7

6

5

Відбірковий тур чемпіонату
України з перукарського
мистецтва (м. Дружківка) візажист
-стиліст
Відбірковий тур чемпіонату
України з перукарського
мистецтва (м. Дружківка)
(«Сучасне плетіння»)

ІІІ Всеукраїнський конкурс
професійної майстерності
«Прорив легкої промисловості
України»

Всеукраїнський конкурс
професійної майстерності
«WorldSkills Ukraine».
Компетенція «Кулінарне
мистецтво»
Всеукраїнський конкурс
професійної майстерності
«WorldSkills Ukraine».
Компетенція «Перукарське
мистецтво»
Всеукраїнський конкурс
професійної майстерності
«WorldSkills Ukraine».
Компетенція «Зварювальні
роботи»
Всеукраїнський конкурс
професійної майстерності
«WorldSkills Ukraine».
Компетенція «Технологія моди»
Всеукраїнський конкурс
професійної майстерності
«WorldSkills Ukraine».
Компетенція «Електромонтажні
роботи»
Всеукраїнський конкурс
професійної майстерності
«WorldSkills Ukraine».
Компетенція «Слюсарні роботи»
-

-

-

-

Рубіжанський індустріальнопедагогічний технікум,
випускник ДНЗ «Сєвєродонецький
професійний будівельний ліцей»
Рубіжанський професійний хімікотехнологічний ліцей

Вище професійне училище № 94

ДНЗ «Сєвєродонецьке вище
професійне училище»
ДНЗ «Сєвєродонецький професійний
ліцей»

-

-

ДНЗ «Сєвєродонецький професійний
ліцей»
ДНЗ «Сєвєродонецький професійний
ліцей»

-

-

ДНЗ «Сєвєродонецький професійний
ліцей»

ВП «Регіональний центр професійної
освіти Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка»

-

Вище професійне училище № 92
м. Сєвєродонецька

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ЗВІТ про роботу директора (за період з 06.10.2015 по 06.10.2020)

1

1

Диплом
учасника

Диплом
учасника

12
Диплом
учасника

7
Диплом
учасника

17
Диплом
учасника

13
Диплом
учасника

14
Диплом
учасника

4
Диплом
учасника

ХVI Міжнародний фестиваль
перукарського мистецтва, моди і
дизайну «Кришталевий янгол».
Міжнародний чемпіонат «Кубок
Євразії» з манікюру

ХХІ Чемпіонат України з
перукарського мистецтва, нігтьової
естетики та макіяжу

Всеукраїнський конкурс фахової
майстерності з професії
«Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
виробництва»

17

18

1

+
+

Новопсковський професійний аграрний
ліцей Луганської області

+

Біловодський професійний аграрний
ліцей Луганської області

Марківський професійний аграрний
ліцей

2019 рік

-

-

Рубіжанський професійний хімікотехнологічний ліцей
ВП «Регіональний центр професійної
освіти Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка»

-

ВП «Регіональний центр професійної
освіти Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка»

-

16
ВП «Регіональний центр професійної
освіти Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка»

ХVI Міжнародний фестиваль
перукарського мистецтва, моди і
дизайну «Кришталевий янгол».
Міжнародний чемпіонат «Кубок
Євразії» з перукарського мистецтва
-

-

ДНЗ «Сєвєродонецький професійний
ліцей»
ВП «Регіональний центр професійної
освіти Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка»

-

ДНЗ «Сєвєродонецький професійний
ліцей»

Чемпіонат України з перукарського
мистецтва, нігтьової естетики та
макіяжу

15

-

ДНЗ «Сєвєродонецький професійний
ліцей»

14

Відбірковий тур чемпіонату
України з перукарського мистецтва
(м. Дружківка) («Смокі-айс»)

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

Диплом
ІІІ
ступеня

13
Диплом
учасника

Диплом
учасника

Диплом
учасника

3

Диплом
учасника та
спеціальний
приз
Диплом
учасника та
спеціальний
приз

3

3

1

Диплом
ІІ ступеня

Диплом
І ступеня

-

-

-

-

-

-

-

-
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57

58

Всеукраїнський конкурс фахової
майстерності з професії «Кухар»

3

4

5

Всеукраїнський конкурс фахової
майстерності з професії «Маляр»

2

Всеукраїнського конкурсу фахової
майстерності з професії
«Офіціант»

Всеукраїнський конкурс фахової
майстерності з професії
«Електромонтер з ремонту та
обслуговування
електроустаткування»

+
+

Вище професійне училище № 92
м. Сєвєродонецька

+

Вище професійне училище № 92
м. Сєвєродонецька
Вище професійне училище № 92
м. Сєвєродонецька

+

Кремінський професійний ліцей

+

Вище професійне училище № 92
м. Сєвєродонецька

+

+

Біловодський професійний аграрний
ліцей

Білокуракінський професійний
аграрний ліцей

+

ДПТНЗ «Привільський професійний
ліцей»

+

ДНЗ «Сєвєродонецький професійний
будівельний ліцей»
+

+

ВП «Регіональний центр професійної
освіти Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка»

Рубіжанський індустріальнопедагогічний коледж

+

+

Вище професійне училище № 94

ВП «Регіональний центр професійної
освіти Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка»

-

-

+

-

-

+

-

-

-

+

-

+

-

Диплом
І
ступеня
Диплом
ІІ
ступеня
Диплом
ІІІ
ступеня
Диплом
І
ступеня
Диплом
І
ступеня
Диплом
ІІ
ступеня
Диплом
ІІІ
ступеня
Диплом
І
ступеня
Диплом
ІІ
ступеня
Диплом
ІІІ
ступеня

Диплом
ІІІ
ступеня

Диплом
ІІ
ступеня

Диплом
І
ступеня

-

14
Диплом
учасника

-

-

-

21
Диплом
учасника

-

-

14
Диплом
учасника

-

-

-

VІ місце,
Диплом
ІІІ ступеня

ЗВІТ про роботу директора (за період з 06.10.2015 по 06.10.2020)

XVIІ Міжнародний фестиваль
перукарського мистецтва, моди і
дизайну «Кришталевий янгол»

Відкритий відбірковий тур
Чемпіонату України з
перукарського мистецтва,
нігтьової естетики та макіяжу
«Кубок Сходу»

6-ий Міжнародний конкурс
ресторанних технологій
«BESTCookFest 2019»

Чемпіонат Слобожанщині з
нігтьової естетики (три бронзи у
трьох різних номінаціях:
«Салонний жіночий манікюр»,
«Створення ідеальної поверхні
нігтьової пластини soak-off
гелями у флаконі», «Салонний
чоловічий манікюр»)

8

9

10

11

7

6

Відкритий конкурс фахової
майстерності серед здобувачів
професійної освіти за професією
«Слюсар з ремонту рухомого
складу»
Конкурс фахової майстерності з
професії «Монтажник санітарнотехнічних систем та
устаткування» серед учнів
закладів професійної (професійно
-технічної) освіти, на базі яких
створено навчально-практичні
центри
-

Вище професійне училище № 94, в
номінації «Чоловіча стрижка з
укладкою (салонна категорія)»

ВП «Регіональний центр професійної
освіти Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка»,
в номінації «Створення ідеальної
поверхні нігтьової пластини soak-off
гелями у флаконі»

-

-

-

Вище професійне училище № 92
м. Сєвєродонецька
Лисичанський професійний торговокулінарний ліцей

-

ДНЗ «Сєвєродонецький професійний
ліцей» у номінації «Салонний
весільний макіяж»

-

-

ДПТНЗ «Привільський професійний
ліцей»

ВП «Регіональний центр професійної
освіти Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка»,
в номінації «Фантазійний манікюр»

+

Попаснянський професійний ліцей
залізничного транспорту

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

4
Диплом
учасника
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59

ІІІ місце

Диплом
учасника

ІІІ місце

І місце

ІІІ місце

Диплом
учасника

Диплом
учасника

-

60

Конкурс професійної
майстерності «WorldSkills
Ukraine».
Компетенція «Зварювальні
роботи»

Конкурс професійної
майстерності «WorldSkills
Ukraine».
Компетенція
«Слюсарні роботи»

Конкурс професійної
майстерності «WorldSkills
Ukraine».
Компетенція
«Кондитерське мистецтво»

Конкурс професійної
майстерності «WorldSkills
Ukraine».
Компетенція
«Кулінарне мистецтво»

12

13

14

15

+

Біловодський професійний аграрний
ліцей Луганської області

+

випускник Вищого професійного
училища № 92 м. Сєвєродонецька

+

+

Золотівський професійний ліцей

Золотівський професійний ліцей

+

+

Вище професійне училище № 92
м. Сєвєродонецька
Марківський професійний аграрний
ліцей

+

Новоайдарський професійний
аграрний ліцей

+

ДНЗ «Сєвєродонецьке вище
професійне училище»
+

+

Рубіжанський професійний хімікотехнологічний ліцей

ВП «Регіональний центр професійної
освіти Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка»

+

+

випускник ВП «Регіональний центр
професійної освіти Луганського
національного університету імені
Тараса Шевченка»

ДНЗ «Сєвєродонецький професійний
будівельний ліцей»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Диплом
І
ступеня

-

-

-

-

-

-

Диплом
ІІІ
ступеня

Диплом
ІІ
ступеня
Диплом
ІІІ
ступеня
Диплом
І
ступеня
Диплом
ІІ
ступеня
Диплом
ІІІ
ступеня

-

-

-

-

-

Диплом
ІІ
ступеня

Диплом
ІІІ
ступеня
Диплом
І
ступеня

Диплом
ІІ
ступеня

Диплом
І
ступеня
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17

Конкурс професійної майстерності
«WorldSkills Ukraine».
Компетенція «Технології моди»

Конкурс професійної майстерності
«WorldSkills Ukraine».
Компетенція
«Електромонтажні роботи»

16

18

Конкурс професійної майстерності
«WorldSkills Ukraine».
Компетенція
«Перукарське мистецтво»

+

+

+

+

ВП «Регіональний центр професійної
освіти Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка»
ДНЗ «Сєвєродонецький професійний
ліцей
Рубіжанський професійний хімікотехнологічний ліцей

ВП «Регіональний центр професійної
освіти Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка»

+

Вище професійне училище № 94

+

+

Вище професійне училище № 94

Вище професійне училище № 94

+

+

ДНЗ «Сєвєродонецький професійний
ліцей

Старобільський професійний ліцей

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Диплом
ІІ
ступеня
Диплом
ІІІ
ступеня

-

-

Диплом
ІІ
ступеня
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-
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-

-
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-

-

Диплом
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І
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