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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
03049, м. Київ, вул. Платонівська, 18, тел. 249-46-04, е-mail: HYPERLINK "mailto:nmk_kyivobl@ukr.net" nmk_kyivobl@ukr.net

Н А К А З 

«_08_»_лютого_2016р.                                                                               № ___3__


Про організацію роботи 
навчально-методичної ради
Навчально-методичного кабінету 
професійно-технічної освіти
у Київській області

Відповідно до Положення про навчально-методичний (науково-методичний) центр (кабінет) професійно-технічної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27.06.2013 №856 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2013 р.                       за № 1189/23721, Статуту Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Київській області та з метою координації навчально-методичної та науково-методичної роботи

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити:
1.1. Положення про навчально-методичну раду Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Київській області, що додається.
1.2. Склад навчально-методичної ради Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Київській області, що додається.
2. Методистам НМК ПТО у Київській області (Тимченко І.М., Сидоркіній І.П.):
2.1. Довести наказ до відома керівників професійно-технічних навчальних закладів та членів навчально-методичної ради;
2.2. Забезпечити розміщення інформації на офіційному веб-сайті НМК ПТО у Київській області.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Директор										В.О.Зубець


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НМК ПТО
у Київській області
08 лютого 2016 № 3


ПОЛОЖЕННЯ
про навчально-методичну Раду
Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти
у Київській області

1. Загальні положення
1.1. Навчально-методична рада (далі – Рада) створюється з метою координації навчально-методичної та науково-методичної роботи. Діяльність Ради здійснюється на громадських засадах. 
1.2. Рада Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Київській області (далі – НМК ПТО) створюється відповідно до Положення про Навчально-методичний (науково-методичний) центр (кабінет) професійно-технічної освіти та Статуту НМК ПТО у Київській області.
1.3. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», документами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та цим Положенням.
1.4. Рада є консультативно-дорадчим колегіальним органом, покликаним сприяти реалізації державної політики в галузі професійної освіти, заходів щодо удосконалення науково-методичного забезпечення діяльності професійно-технічних навчальних закладів.
1.5. Загальне керівництво роботою Ради здійснює директор НМК ПТО у Київській області, який є одночасно головою Ради.
У разі відсутності голови його обов’язки виконує заступник. 
1.6. Діяльність Ради засновується на принципах рівноправності її членів, колегіальності, відкритості та гласності при обговоренні та прийнятті рішень.

2. Основні завдання Ради
2.1. Визначення перспектив та основних напрямків навчально-методичного забезпечення навчально-виховного та навчально-виробничого процесів у професійно-технічних навчальних закладах області. 
2.2. Моніторинг стану методичного забезпечення навчального процесу в професійно-технічних навчальних закладах, розробка рекомендацій щодо удосконалення його змісту.
2.3. Аналіз нових педагогічних технологій і методів навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів та розробка методик щодо їх упровадження.
2.4. Навчально-методичний супровід щодо впровадження нових Державних стандартів професійно-технічної освіти.
2.5. Координація поширення й обміну передовим досвідом методичної роботи серед професійно-технічних навчальних закладів, розвиток зовнішніх зв’язків з іншими закладами освіти, установами. 
2.6. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення організації підвищення кваліфікації викладачів і майстрів виробничого навчання, росту їхньої педагогічної майстерності.
2.7. Надання рекомендацій з друку методичних видань, навчально-методичних розробок із загальних проблем методики та організації навчального процесу.
2.8. Формування рецензій окремих напрацювань, результатів моніторингових досліджень тощо.
2.9. Аналіз результатів конкурсів професійної майстерності, олімпіад та інших заходів, що проводяться НМК ПТО.

3. Склад Ради
3.1. Персональний склад Ради визначається директором НМК ПТО і після погодження з адміністраціями професійно-технічних навчальних закладів та інших організацій, працівники яких входять до Ради, затверджується наказом директора НМК ПТО. 
3.2. До складу Ради входять директор, заступник директора, методисти НМК ПТО, представники професійно-технічних навчальних закладів, підприємств, замовників робітничих кадрів.
3.3. Зміни у персональному складі Ради затверджуються наказом директора НМК ПТО.

4. Організація роботи Ради
4.1. Діяльність Ради здійснюється відповідно до плану її роботи. План обговорюється і погоджується на першому засіданні Ради в поточному календарному році.
4.2. Голова Ради проводить засідання, координує діяльність Ради та контролює підготовку матеріалів до засідання.
4.3. Формою роботи Ради є засідання, яке скликається щокварталу та за необхідністю.
4.4. Засідання Ради вважається правомірним, якщо в його роботі бере участь не менше половини членів Ради.
4.5. Усі рішення ухвалюються відкритим голосуванням за більшістю голосів. У випадку рівності голосів вирішальним є голос голови Ради.
4.6. Хід обговорення питань, рішення, ухвалені на засіданні Ради, оформляються протоколом, який веде секретар Ради. Протокол підписує голова Ради (у разі його відсутності – заступник) та секретар.
4.7. Інформація про рішення Ради доводиться до відома всіх членів Ради і керівників професійно-технічних навчальних закладів області та розміщується на сайті НМК ПТО.
4.8. Рішення Ради мають рекомендаційний характер.
5. Порядок запровадження Положення
5.1. Положення набуває чинності після затвердження його директором НМК ПТО у Київській області.
5.2. Зміни та доповнення до Положення про Раду вносяться рішенням Ради та затверджуються наказом директора НМК ПТО у Київській області.


Директор								 		В.О.Зубець









Висоцька 
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Склад навчально-методичної ради Навчально-методичного
кабінету професійно-технічної освіти у Київській області

Зубець Валентина Олексіївна
–
директор НМК ПТО у Київській області, голова навчально-методичної Ради;
Бачинська Євгенія Миколаївна 
–
проректор КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» (за згодою);
Брезіцька Валентина Володимирівна
–
методист НМК ПТО у Київській області;
Вітюк Сергій Васильович
–
старший майстер державного навчального закладу «Сквирське вище професійне училище» (за згодою);
Воронін Віктор Геннадійович
–
голова Київської обласної спілки роботодавців «Київщина» (за згодою);
Гордієнко Наталія Павлівна 
–
методист державного навчального закладу «Ржищівський професійний ліцей» (за згодою);
Лелет Галина Михайлівна
–
начальник відділу організації професійного навчання Київського обласного центру зайнятості (за згодою);
Мельник Іван Анатолійович
–
директор державного професійно-технічного навчального закладу «Фастівський центр професійно-технічної освіти» (за згодою);
Недашківська Галина Іванівна
–
старший майстер державного навчального закладу «Катюжанське вище професійне училище» (за згодою);
Нетреба Анатолій Федорович
–
методист НМК ПТО у Київській області;
Пержинська Оксана Дмитрівна 
–
заступник директора державного професійно-технічного навчального закладу «Броварський професійний ліцей» (за згодою);
Петренко Тетяна Іванівна
–
заступник директора державного професійно-технічного навчального закладу «Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу» (за згодою);
Пустовіт Володимир Миколайович
–
директор державного професійно-технічного навчального закладу «Рокитнянський професійний ліцей» (за згодою);
Радзіховська Людмила Андріївна
–
методист НМК ПТО у Київській області, секретар навчально-методичної ради;
Рябчун Таїсія Василівна
–
директор державного професійно-технічного навчального закладу «Богуславське вище професійне училище сфери послуг» (за згодою);
Сидоркіна Інна Петрівна
–
методист НМК ПТО у Київській області; 
Сінкевич Ірина Олександрівна
–
заступник директора державного професійно-технічного навчального закладу «Білоцерківський професійний ліцей» (за згодою);
Слюсар Ірина Володимирівна 
–
заступник директора державного професійно-технічного навчального закладу «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти» (за згодою);
Стасєєва Марина Андріївна
–
заступник директора НМК ПТО у Київській області;
Уманська Людмила Михайлівна
–
методист НМК ПТО у Київській області;
Юрченко Вікторія Миколаївна
–
методист НМК ПТО у Київській області;
Ярмолицька Тетяна Борисівна 
–
директор державного професійно-технічного навчального закладу «Бородянський професійний аграрний ліцей» (за згодою);
Ярмолінська Тетяна Миколаївна
–
методист НМК ПТО у Київській області.



