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Пріоритетні стратегічні цілі розвитку Навчально-методичного
центру професійно-технічної освіти у Луганській області
Сприяння впровадженню державної політики у сфері П(ПТ)О
Створення інноваційної моделі діяльності НМЦ ПТО на засадах мережевої взаємодії в
оновленому просторі системи П(ПТ)О області, забезпечення системності, наступності,
прогностичності навчально-методичного супроводу діяльності ЗП(ПТ)О
Оптимізація цілісної системи навчально-методичного супроводу діяльності ЗП(ПТ)О

Сприяння впровадженню державно-приватного партнерства на основі нових ринкових
відносин, всебічна орієнтація на запити роботодавців
Моніторингові дослідження та інформаційно-аналітична діяльність для визначення
якості надання освітніх послуг та перспектив розвитку ЗП(ПТ)О
Створення умов для професійного/кар’єрного зростання педагогічних працівників
ЗП(ПТ)О області
Сприяння популяризації переваг П(ПТ)О, підвищення її
конкурентоспроможності

Подання до центральних органів виконавчої
влади пропозицій щодо реформування,
прогнозування розвитку професійної освіти
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Формування пропозицій щодо розробки нових
підходів до змісту освіти

Сприяння впровадженню
державної політики у сфері П(ПТ)О

Організація громадського обговорення
проєктів нормативно-правових актів із
зацікавленими сторонами, формування
пропозицій

Очікувані результати:
- оновлення нормативно-правового забезпечення П(ПТ)О;
- підвищення інформаційної обізнаності педагогічних працівників;
- запровадження підготовки кваліфікованих робітників за новими професіями;
- організація планової випереджувальної роботи з питання розробки проєктів
СП(ПТ)О, глибокий аналіз їх наповнюваності, максимальне врахування при їх
розробці вимог до рівня кваліфікації випускників ЗП(ПТ)О підприємств –
замовників робітничих кадрів

Надання консалтингових послуг та експертної
підтримки забезпечення освітньої діяльності
ЗП(ПТ)О з метою забезпечення рівного доступу до
якісної професійної освіти, належного рівня
надання професійних кваліфікацій
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Формування цілісної системи регіональної
науково-методичної роботи

Створення інноваційної моделі
діяльності НМЦ ПТО

Створення на базі НМЦ ПТО єдиного
освітнього середовища П(ПТ)О в Луганській
області

Очікувані результати :
- приведення у відповідність установчих документів НМЦ ПТО;
- створення інноваційної моделі діяльності НМЦ ПТО, зміна функцій та
розширення діапазону впливу, переформатування роботи в консалтинговий центр
надання методичного супроводу;
- започаткування роботи регіонального віртуального методичного кабінету;
- підвищення професійної компетентності співробітників,
вироблення навичок експертної роботи, підвищення
якісного показника кадрового складу;
- удосконалення системи підготовки педагогічних
працівників у сфері П(ПТ)О, реалізація принципу
навчання впродовж життя через упровадження
в освітній процес технологій діджиталізації,
медіасупроводу

- Забезпечення експертної підтримки з питань
розроблення і впровадження професійних, освітніх
стандартів та освітніх програм професійної освіти;
- вироблення рекомендацій щодо оновлення змісту
систем ЗП(ПТ)О;
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Оптимізація цілісної системи
навчально-методичного
супроводу діяльності ЗП(ПТ)О

- вивчення потреб ЗП(ПТ)О щодо забезпечення їх
програмно-методичною документацією, підручниками,
навчальними посібниками тощо;
- здійснення в межах компетенції видавничої діяльності;
- надання методичної допомоги та експертної
підтримки щодо розробки авторських педагогічних
технологій, проєктів, програмно-методичної
документації, підручників тощо;
- складання та впровадження методичних
рекомендацій щодо розробки освітніх програм, РНП і
програм на основі професійних компетентностей;
- сприяння формуванню змісту та методики інклюзивної освіти
для осіб з особливими освітніми потребами;
- організація, координація, експертна підтримка впровадження
та поширення дуальної форми здобуття освіти, проєктної
діяльності ЗП(ПТ)О, упровадження елементів дистанційної
форми навчання.

Очікувані результати:
Вироблення єдиних підходів до розробки освітніх програм з
професій та порядку врахування в них регіонального компоненту

Розробка нових робочих навчальних планів, відхід від
традиційної моделі підготовки кваліфікованого робітника
У співпраці з Інститутом ПТО НАПН України видання 8
електронних навчальних підручників з професій: «Слюсар з
ремонту сільськогосподарських машин та устаткування»,
«Кондитер», «Кухар», «Перукар (перукар-модельєр)»,
«Лицювальник-плиточник», «Електрогазозварник», «Штукатур»,
«Кравець»
Покращення показників працевлаштування випускників ЗП(ПТ)О
на робочі місця завдяки їх закріпленню на підприємствах під час
освітнього процесу за дуальною формою здобуття П(ПТ)О

Поєднання традиційної та дистанційної форм організації
освітнього процесу, використання для організації дистанційної
форми навчання електронної платформи Moodle

- Відновлення роботи галузевих об’єднань із числа
працівників ЗП(ПТ)О та роботодавців;
- виконання функцій ліквідованих галузевих
методичних структур;
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Сприяння впровадженню державноприватного партнерства, всебічна
орієнтація на запити роботодавців

- участь у формуванні методичної бази для визнання
результатів проф.навчання та присудження проф.
кваліфікацій;
- залучення підприємств регіону до створення на базі
ЗП(ПТ)О міжрегіональних НПЦ;
- створення бази даних підприємств-роботодавців,
зацікавлених у співпраці із ЗП(ПТ)О;
- розширення співпраці ЗП(ПТ)О із обласним та
місцевими ЦЗ стосовно підготовки/перепідготовки
робітничих кадрів;

- участь у створенні системи прогнозування потреби в
професійних кваліфікаціях.

Очікувані результати :
- створення умов для взаємодії провайдерів освітніх послуг системи П(ПТ)О та
регуляторами регіонального і місцевих ринків праці;
- створення і функціонування Регіональної бази даних та аналітичної системи щодо
прийняття рішень у сфері підготовки робітничих кадрів;
- визначення максимально наближеного до сучасних виробничих технологій змісту
П(ПТ)О шляхом участі роботодавців у розробці освітніх програм;
- визначення пріоритетних напрямків підготовки кваліфікованих робітників
відповідно до перспектив розвитку регіону;
- запровадження на практиці програм для професійного навчання дорослого
населення за робітничими професіями;
- зростання рівня працевлаштування молоді в цілому та здобувачів П(ПТ)О.

- Формування ресурсів з питань дослідження потреб
ринків праці в кваліфікованих кадрах;
- забезпечення доступності результатів моніторингових
досліджень;
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- науково-методичне забезпечення проведення
моніторингу якості освіти, розробка критеріїв та індикаторів
щодо вивчення та аналізу якості навчальних досягнень
здобувачів професійної освіти;
- здійснення системного аналізу результатів та рівня
навчальних досягнень здобувачів П(ПТ)О,
працевлаштування випускників ЗП(ПТ)О тощо;

Моніторингові дослідження та
інформаційно-аналітична діяльність для
визначення якості надання освітніх послуг
та перспектив розвитку ЗП(ПТ)О

- здійснення моніторингу показників роботи
педагогічних працівників для своєчасного
корегування та вироблення шляхів щодо їх
удосконалення.

Очікувані результати:
- визначення реального стану організації освітнього процесу в ЗП(ПТ)О,
проблемних питань, рівня навчальних досягнень здобувачів освіти;
- забезпечення учасників освітнього процесу, керівників структур ЗП(ПТ)О
якісною і своєчасною інформацією, необхідною для прийняття рішень щодо
перегляду різних параметрів педагогічної діяльності;
- досягнення якісно нових освітніх результатів, перехід від традиційного способу
внутрішнього контролю до управління якістю освітнього процесу;
- внесення обґрунтованих пропозицій Регіональній раді професійної освіти щодо
приведення у відповідність мережі ЗП(ПТ)О, можливого перепрофілювання
закладів освіти, створення центрів сучасних виробничих технологій тощо.
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Створення умов для професійного/
кар’єрного зростання педагогічних
працівників ЗП(ПТ)О області

- Надання консультативної допомоги щодо вибору
освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, що
здійснюють ПК, стажування та перепідготовку
педагогічних працівників;
- сприяння участі педагогічних працівників у процесі
академічної мобільності;

- супровід розробки електронного освітнього контенту,
створення системи ресурсної та інформаційної підтримки,
спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів і
створення умов для їх самовдосконалення;
- узагальнення та систематизація інформації стосовно
освітніх програм, навчальних курсів, отримання
часткових кваліфікацій для забезпечення людей будьякого віку рівним і відкритим доступом до якісного
навчання та реалізації їх прав на освіту впродовж
життя.

Очікувані результати :
- проєктування етапів створення моделі ПК педагогічних
кадрів у міжатестаційний період;
- формування умов для професійного/ кар’єрного зростання
педагогів ЗППТО;
- набуття педагогічними працівниками нових та/або вдосконалення
наявних компетентностей;
- відхід від формалізованого підходу до підвищення кваліфікації
педагогічними працівниками;
- створення відкритої віртуальної тренінгової системи підвищення
рівня професійної компетентності;
- організація навчання без відриву від виробництва, урахування
всіх особливих життєвих обставин, індивідуалізація підвищення
кваліфікації через дистанційну форму навчання;
- вироблення нових алгоритмів підвищення кваліфікації
працівників ЗП(ПТ)О.

- Упровадження прогресивних концепцій проблемнопошукових, розвиваючих методів, інформаційних та
інтерактивних форм роботи, досягнень психологопедагогічної науки у сфері професійної орієнтації
населення;
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Сприяння популяризації переваг П(ПТ)О,
підвищення її конкурентоспроможності

- організаційно-методичний супровід та координація
діяльності з проведення конкурсів фахової майстерності в
ЗП(ПТ)О серед учасників освітнього процесу, інших фахових
конкурсів і змагань із залученням здобувачів освіти
закладів загальної середньої освіти, педагогічних
працівників;
- реалізація організаційно-методичних заходів щодо
розроблення програм для педагогічних працівників, що
залучаються до проведення профорієнтаційних
тренінгів у закладах загальної середньої освіти;
- сприяння співпраці ЗП(ПТ)О з установами,
підприємствами, організаціями, громадськими
об’єднаннями тощо для залучення їх до впровадження
нових форм і методів профорієнтаційної роботи та
популяризації робітничих професій.
Очікувані результати:
- зростання престижності робітничих професій серед
різних категорій населення;
- розповсюдження інформації про позитивний досвід
роботи, успіхи в кар’єрі випускників;
- позитивна динаміка формування контингенту
ЗП(ПТ)О.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!

