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7. 

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 

8. 

Здійснити організаційно-методичний супровід розроблення стандартів 

професійної (професійно-технічної) освіти на компетентнісній основі з 

конкретних професій відповідно до переліку Міністерства освіти і науки 

України 

Довганич О.С. 
Слюсарєва О.В. 

Ладижець І.М. 

згідно з листом 

департаменту 

9. 

Здійснювати організаційно-методичний супровід:  

упровадження в ЗП(ПТ)О стандартів професійної (професійно-технічної) 

освіти на компетентнісній основі з конкретних професій відповідно до 

наказів Міністерства освіти і науки України; 

розроблення орієнтовних збірників освітніх програм із конкретних 

професій 

Довганич О.С. 
Слюсарєва О.В. 

методисти 

згідно з листом 

департаменту 

 

 упродовж року 

 

10. 

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 2021 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  

Довганич О.С. 
Слюсарєва О.В. 

Ладижець І.М. 

 

згідно з наказом 

МОН України 

 

квітень-червень 

 

 

 

 

травень-червень 

 

 

 

11. 
Надавати методичну допомогу ЗП(ПТ)О області в розробці проєктної 

заявки на створення навчально-практичних центрів  
Довганич О.С. 

Слюсарєва О.В. 

Ладижець І.М. 
упродовж року 

12. 

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 

2. Атестаційні експертизи ЗП(ПТ)О, вивчення тематичних питань 
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13. 

Провести атестаційні експертизи в: 

Міжгірському професійному ліцеї; 

Ужгородському вищому комерційному училищі КНТЕУ; 

Вищому професійному училищі № 3 м. Мукачево 

Сопкова Г.І. 

Довганич О.С. 

Слюсарєва О.В. 

методисти 

згідно з наказами 

департаменту 

14. 
Брати участь у вивченні питань для розгляду на  нарадах керівників 

ЗП(ПТ)О 
Довганич О.С. 

Слюсарєва О.В. 

методисти 

за окремим 

графіком 

15. 
Брати участь у вивченні питань для розгляду на  колегії департаменту 

освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації 
Довганич О.С. 

Слюсарєва О.В. 

методисти 

згідно з наказами, 

листами 

департаменту 

3. Популяризація професійної (професійно-технічної) освіти 

16. 

Здійснювати організаційно-методичний супровід профорієнтаційної 

роботи в ЗП(ПТ)О: 

проводити спільні заходи із залученням роботодавців, соціальних 

партнерів; 

створювати окремі профорієнтаційні рубрики, соціальну рекламу на веб-

сайтах ЗП(ПТ)О,  у соціальних мережах 

Сопкова Г.І. 

Довганич О.С. 

Слюсарєва О.В. 

Ладижець І.М.  
упродовж року 

17. 

Сприяти створенню центрів професійної кар’єри у Хустському 

професійному ліцеї сфери послуг, ДНЗ „Ужгородський центр 

професійно-технічної освіти”, ДНЗ „Мукачівський центр професійно-

технічної освіти”, Свалявському професійному будівельному ліцеї, 

Хустському професійному ліцеї, Ужгородському вищому 

професійному училищі торгівлі та технологій харчування 

Довганич О.С. 
Слюсарєва О.В. 

Ладижець І.М. 
упродовж року 

18. 

Організувати проведення профорієнтаційних тренінгів з популяризації 

конкретних робітничих професій у 8-11 класах закладів загальної 

середньої освіти 

Довганич О.С. 
Слюсарєва О.В. 

Ладижець І.М. 
січень-травень 

19. 
Здійснити організаційно-методичний супровід проведення підсумкового 

профорієнтаційного заходу 
Довганич О.С. 

Слюсарєва О.В. 

Ладижець І.М. 
травень-червень 

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

20. 
Провести обласні етапи Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності з 

професій, визначених Міністерством освіти і науки України 
Довганич О.С. 

Слюсарєва О.В. 

Хільченко Т.О. 

згідно з наказами 

департаменту 

21. Здійснити організаційний супровід участі ЗП(ПТ)О у: 
Сопкова Г.І. 

Довганич О.С. 
Слюсарєва О.В. 

за окремим 

графіком 
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 Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності „WORLDSKILLS 

UKRAINE” 

22. 

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

оголошених Міністерством освіти і науки України, галузевими 

об’єднаннями 

Сопкова Г.І. 

Довганич О.С. 

Слюсарєва О.В. 

методисти 
упродовж року 

23. 
Координувати роботу регіональної ради лідерів учнівського 

самоврядування ЗП(ПТ)О  
Довганич О.С. Хільченко Т.О. упродовж року 

 


