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6. 
Організувати семінар для директорів ЗП(ПТ)О І атестаційного рівня з 

питань організації навчально-виробничого процесу 
Довганич О.С. 

Слюсарєва О.В. 

Ладижець І.М. 
січень 

7. 
Здійснювати консультування зі створення кваліфікаційних центрів у 

ЗП(ПТ)О 
Довганич О.С. 

Слюсарєва О.В. 

методисти 
упродовж року 

8. 

Організувати круглий стіл за участі ЗП(ПТ)О, роботодавців, 

соціальних партнерів „Сучасна професійна підготовка майбутніх 

фахівців: виклики, кращі практики, стратегії, перспективи” 

Довганич О.С. 
Слюсарєва О.В. 

Ладижець І.М. 
другий квартал 

9. 

Подавати пропозиції до Міністерства освіти і науки України щодо 

підготовки рішень з питань реформування і розвитку професійно-

технічної освіти та її організаційно-правового забезпечення 

Довганич О.С. 
Слюсарєва О.В. 

Ладижець І.М. 
за потреби 

Робота з педагогічними кадрами 

10. 
Проводити наради-семінари для директорів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти області 

Марусинець М.М. 

Довганич О.С. 
Слюсарєва О.В.   щоквартально 

11. 
Проводити постійний семінар для новопризначених заступників 

директорів з навчально-виробничої роботи, старших майстрів, методистів 

Марусинець М.М. 

Довганич О.С. 

Слюсарєва О.В. 

Ладижець І.М. 
щоквартально 

12. 

Організувати для різних категорій педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 

проведення семінарів-практикумів, навчальних тренінгів з оволодіння 

сучасними педагогічними та цифровими технологіями навчання 

Довганич О.С. 

Слюсарєва О.В. 

Ладижець І.М. 

Палош Н.М.  

за окремим 

графіком 

13. 

Здійснити інформаційний супровід проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання. Проаналізувати організацію проведення та результати 

державної підсумкової атестації у ЗП(ПТ)О області в 2022/2023 н. р. 

Довганич О.С. 
Слюсарєва О.В. 

Вайда С.В. 

січень-травень 

червень-

вересень 

14. 

Здійснити організаційно-методичний супровід проведення кваліфікаційної, 

державної кваліфікаційної атестацій у ЗП(ПТ)О області в 2022/2023 н. р. та 

проаналізувати підсумки 

Марусинець М.М. 

Довганич О.С. 

Слюсарєва О.В. 

методисти 

за окремим 

графіком 

15. 
Вивчати досвід педагогічної діяльності викладачів та майстрів 

виробничого навчання ЗП(ПТ)О під час проходження атестації 

Марусинець М.М. 

Довганич О.С. 

Слюсарєва О.В. 
члени експертної 

групи атестаційної 

комісії ІІІ рівня 

за окремим 

графіком 

16. 

Здійснити організаційно-методичний супровід розроблення державних 

освітніх стандартів із конкретних професій відповідно до переліку 

Міністерства освіти і науки України 

Довганич О.С. 
Слюсарєва О.В. 

Ладижець І.М. 

згідно з наказом 

МОН України 

17. Здійснювати організаційно-методичний супровід:  Довганич О.С. Слюсарєва О.В.  упродовж року 
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упровадження в ЗП(ПТ)О державних освітніх стандартів з конкретних 

професій відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України; 

розроблення збірників освітніх програм із конкретних професій 

методисти 

18. 

Здійснювати організаційно-методичний супровід упровадження 

дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих 

робітників у ЗП(ПТ)О області: 

сприяти розширенню переліку професій та ЗП(ПТ)О області з 

впровадження дуальної форми навчання; 

організувати розробку експериментальних навчальних планів та 

навчально-плануючої документації в ЗП(ПТ)О, які запроваджуватимуть 

дуальну форму навчання з 1 вересня 2023 року; 

провести зустрічі з роботодавцями за підсумками навчання здобувачів 

освіти у групах, де здійснювалося навчання за дуальною формою; 

вивчати та узагальнювати позитивний досвід ЗП(ПТ)О з упровадження 

дуальної форми навчання в освітній процес; 

звітувати про впровадження дуальної форми навчання Міністерству 

освіти і науки України 

Довганич О.С. 
Слюсарєва О.В. 

Ладижець І.М. 

 

згідно з наказом 

МОН України 

 

квітень-червень 

 

 

 

травень-червень 

 

 

 
 

липень 

19. 

Координувати роботу та здійснювати організаційно-методичний 

супровід діяльності навчально-практичних центрів, створених на базі 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти: 

планування роботи навчально-практичних центрів; 

стажування педагогічних працівників;  

перепідготовки, підвищення кваліфікації дорослого населення; 

організації навчання за частковими професійними кваліфікаціями; 

проведення семінарів-практикумів, навчальних тренінгів, майстер-

класів із питань упровадження новітніх виробничих технологій і 

матеріалів у процес  підготовки кваліфікованих робітників; 

узагальнення звітів про діяльність навчально-практичних центрів 

професійного спрямування 

Довганич О.С. 

Слюсарєва О.В. 

Ладижець І.М. 

Войченко Л.П. 

 

за окремим 

графіком 

20. 

Здійснювати організаційно-методичний супровід проведення у 

Свалявському професійному будівельному ліцеї:  

експерименту регіонального рівня у за темою «Забезпечення якості 

майбутніх фахівців електротехнічного профілю в навчально-

Довганич О.С. 

Слюсарєва О.В. 

Ладижець І.М. 

Вайда С.В. 

Савченко Т.Л. 

відповідно до 

програм 

експерименту 

та проєкту 
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практичних центрах ЗП(ПТ)О»; 

реалізації  проєкту GIZ із упровадження короткотермінових програм із 

енергоефективності та енергозбереження 

21. 

Надавати методичну допомогу ЗП(ПТ)О області в розширенні співпраці 

зі спорідненими закладами освіти в рамках міжнародних проєктів, 

здійсненні проєктної діяльності 

Довганич О.С. Слюсарєва О.В. упродовж року 

Атестаційні експертизи ЗП(ПТ)О 

22. 

Провести атестаційні експертизи у: 

Хустському професійному ліцеї сфери послуг; 

Вищому професійному училищі № 3 м. Мукачево 

Ужгородському вищому професійному училищі торгівлі та технологій 

харчування (чергові атестації) 

Марусинець М.М. 

Довганич О.С. 

Слюсарєва О.В. 

методисти 

згідно з наказами 

департаменту 

23. 

Провести атестаційні експертизи з окремих професій у: 

ДНЗ «Ужгородський центр професійно-технічної освіти»; 

Тячівському професійному ліцеї; 

ДПТНЗ «Мукачівський аграрний ліцей ім. М. Данканича»; 

Міжгірському професійному ліцеї 

Марусинець М.М. 

Довганич О.С. 

Слюсарєва О.В. 

методисти 

згідно з наказами 

департаменту 

24. 

Організувати та провести засідання регіональної експертної ради з 

питань атестації закладів, що здійснюють діяльність у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти, при департаменті освіти і 

науки, молоді та спорту Закарпатської ОДА 

Марусинець М.М. 

Довганич О.С. 

Слюсарєва О.В. 

Савченко Т.Л. 

за окремим 

графіком 

25. 
Здійснювати консультування з ліцензування освітньої діяльності 

ЗП(ПТ)О 
Довганич О.С. 

Слюсарєва О.В. 

Савченко Т.Л. 

за окремим 

графіком 

Популяризація професійної (професійно-технічної) освіти 

26. 

Здійснювати організаційно-методичний супровід профорієнтаційної 

роботи в ЗП(ПТ)О: 

проводити спільні заходи із залученням роботодавців, соціальних 

партнерів; 

створювати соціальну рекламу на веб-сайтах ЗП(ПТ)О, НМЦ ПТО, у 

соціальних мережах 

Марусинець М.М. 

Довганич О.С. 

Слюсарєва О.В. 

Місюк В.О.  
упродовж року 

27. 
Організувати проведення профорієнтаційних тренінгів з популяризації 

конкретних робітничих професій у 8 – 11 класах закладів загальної 
Довганич О.С. 

Слюсарєва О.В. 

Місюк В.О. 
січень-травень 
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середньої освіти 

28. 
Сприяти створенню та функціонуванню центрів професійної кар’єри у 

ЗП(ПТ)О  
Довганич О.С. 

Слюсарєва О.В. 

Місюк В.О. 
упродовж року 

29. 

Здійснити організаційно-методичний супровід проведення 

Всеукраїнського тижня професійної (професійно-технічної) освіти у 

ЗП(ПТ)О області «2023 рік – європейський Рік умінь та навичок»  
Довганич О.С. 

Слюсарєва О.В. 

Ладижець І.М. 

методисти 

листопад 

Конкурси фахової майстерності серед учнів ЗП(ПТ)О, інші учнівські заходи 

30. 

Провести обласні конкурси фахової майстерності з професій:  

водій автотранспортних засобів (категорія «С»); 

офіціант; 

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; 

оператор з обробки інформації та програмного забезпечення  

Довганич О.С. 
Слюсарєва О.В. 

Хільченко Т.О. 

згідно з наказами 

департаменту 

31. 

Здійснювати організаційний супровід участі ЗП(ПТ)О у конкурсах, 

оголошених Міністерством освіти і науки України, галузевими 

об’єднаннями 

Марусинець М.М. 

Довганич О.С. 

Слюсарєва О.В. 

методисти 
упродовж року 

32. 
Координувати роботу регіональної ради лідерів учнівського 

самоврядування ЗП(ПТ)О  
Довганич О.С. Місюк В.І. упродовж року 

 Забезпечення випускників ЗП(ПТ)О документами про освіту 

33. 

Здійснювати контроль, замовлення на виготовлення свідоцтв про повну 

загальну середню освіту, додатків до них та дипломів (свідоцтв) 

кваліфікованого робітника, додатків до них 

Довганич О.С. 

Слюсарєва О.В. 

Словенка-

Козлова С.С. 

квітень-грудень 

34. 

Здійснювати облік свідоцтв про повну загальну середню освіту, дипломів 

(кваліфікованого робітника) випускників ЗП(ПТ)О 

Списувати зіпсовані бланки:  

дипломів (свідоцтв) кваліфікованого робітника та додатків до них; 

свідоцтв, додатків про повну загальну середню освіту 

Довганич О.С. 

 

Слюсарєва О.В. 

Лавренюк М.Є. 

Словенка-

Козлова С.С. 

 

упродовж року 

 


