


Додаток 1 

до наказу НМЦ ПТО  

у Закарпатській області 
від 05.12.22р. № 20 

 
 

 

ПЕРЕЛІК 

методичних секцій педагогічних працівників закладів професійної  

(професійно-технічної) освіти Закарпатської області на 2023 рік 

 

1.  Секція заступників директорів із навчально-виробничої роботи  

2.  Секція старших майстрів 

3.  Секція заступників директорів із навчальної роботи 

4.  Секція заступників директорів із навчально-виховної роботи 

5.  Секція методистів 

6.  Секція педагогічних працівників професій будівельної, деревообробної галузей   

та виробництва художніх виробів 

7.  Секція педагогічних працівників професій швейного виробництва 

8.  Секція педагогічних працівників професій сфери послуг 

9.  Секція педагогічних працівників професій громадського харчування, 

ресторанного сервісу та торгівлі 

10.  Секція педагогічних працівників сільськогосподарських професій 

11.  Секція педагогічних працівників металообробки 

12.  Секція педагогічних працівників професій транспорту 

13.  Секція педагогічних працівників електротехнічних професій, електроніки та   

радіотехніки 

14.  Секція педагогічних працівників професій для всіх галузей економіки 

15.  Секція викладачів природничо-математичних дисциплін 

16.  Секція викладачів суспільних дисциплін 

17.  Секція викладачів гуманітарних дисциплін 

18.  Секція викладачів предмета «Захист України» 

19.  Секція практичних психологів та соціальних педагогів 

20.  Секція вихователів гуртожитків 

21.  Секція бібліотекарів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до наказу НМЦ ПТО  
у Закарпатській області 

                                                                                               від 05.12.2022 р. № 20 

 

 

Перелік 

методичних секцій педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти  

Закарпатської області на 2023 рік 

№ 

з/п 
Назва секції 

Термін 

проведення 

Керівник 

секції 

Куратор 

секції 

1. Секція заступників директорів з навчально-виробничої роботи  
січень 

вересень 
Войченко Л.П.. Слюсарєва О.В. 

2. Секція старших майстрів травень Войченко Л.П..  

3. Секція заступників директорів з навчальної роботи 
лютий 

вересень 
Вайда С.В.  

4. Секція заступників директорів з навчально-виховної роботи 
лютий 

жовтень 
Місюк В.О.  

5. Секція методистів 
березень 

листопад 
Ладижець І.М.  

6. 
Секція педагогічних працівників професій будівельної, 

деревообробної галузей  та виробництва художніх виробів  

березень 

листопад 
Волощук М.О. Савченко Т.Л. 

7. 
Секція педагогічних працівників професій швейного 

виробництва 

квітень 

жовтень 
Хільченко Т.О.  

8.  Секція педагогічних працівників сфери послуг 
травень 

грудень  
Корнієнко О.Я. Хільченко Т.О. 

9. 
Секція педагогічних працівників професій громадського 

харчування, ресторанного сервісу та торгівлі  

лютий 

жовтень 
Куштан Г.В. Войченко Л.П. 

10. 
Секція педагогічних працівників сільськогосподарських  

професій  
березень Маслюк І.Ф. 

 

 

 



11. Секція педагогічних працівників професій металообробки 
квітень 

листопад 
Маслюк І.Ф.  

12. Секція педагогічних працівників професій транспорту листопад Лавренюк Г.Г. Палош Н.М. 

13. 
Секція педагогічних працівників електротехнічних професій, 

електроніки та радіотехніки 

травень 

листопад 
Бубряк І.М. Вайда С.В. 

14. 
Секція педагогічних працівників професій для всіх галузей 

економіки 
травень Терпай В.М. Палош Н.М. 

15. 

Секція викладачів природничо-математичних дисциплін: 

- географія 

- інформатика 

квітень 

жовтень 
Сорока Л.М. Вайда С.В. 

16. Секція викладачів суспільних дисциплін березень Місюк В.О.  

17. 

Секція викладачів словесності: 

- іноземної мови; 

- української мови та літератури; зарубіжної літератури 

лютий 

вересень 
Яцкулинець Н.В. Демчишин Г.С. 

18. Секція викладачів предмета «Захист України» травень Маслюк І.Ф.  

19. Секція практичних психологів та соціальних педагогів квітень Місюк В.О.  

20. Секція вихователів гуртожитків грудень Місюк  В. О.  

21. Секція бібліотекарів жовтень Демчишин Г.С.  

 


