
ІНФОРМАЦІЙНО-

МЕТОДИЧНИЙ  ЦЕНТР 



Підсумки роботи ІМЦ 

за  2021 – 2022 н.р. 
  

та задачі 
  

  

2022 – 2023 н.р. 



Атестація професій 

«Слюсар-ремонтник», «Верстатник широкого профілю» 



Плани роботи  

на 2021-2022  

навчальний рік 

та  

на кожний місяць 







Педагогічна рада 27.08.2021 р. 





Адаптація здобувачів освіти нового набору 

25.11.2021 р. 





Педагогічна рада 11.01.2022 р. 



Школа молодого викладача 



Засідання атестаційної комісії 28.03.2022 р. 









Формування  внутрішньої  системи  забезпечення  

якості  освіти 















Графік проведення  відкритих уроків, 

конкурсів фахової майстерності і 

тижнів професій на поточний 

навчальний рік 





За 2021 - 2022 н.р. 
  

в закладі освіти 
 

були проведені 
 

тижні професій та тижні м/к, ц/к 



• Тиждень МК фізичного та національно-патріотичного виховання – 

голова МК Єфименко О.О. 
 

• Тиждень історії – голова МК П’ятковська О.С. 
 

• Тиждень ЦК бухгалтерського обліку – голова ц/к Угріна Ю.В. 
 

• Тиждень ЦК природничо-математичного напряму –  

        голова ц/к Чорна Ю.С. 
 

• Тиждень правознавства – голова МК П’ятковська О.С. 
 

• Тиждень української писемності та мови – голова м/к 

       Верещак І.М. 
  

• Тиждень МК слюсарних  професій – голова м/к 

       Калманов М.Й. 
 

• Тиждень ЦК інформаційних технологій– голова м/к 

       Галаницька О.О. 
 

• Тиждень ЦК машинобудівного профілю – голова м/к 

       Нікітенко Л.О. 



Тиждень м/к фізичного та національно-

патріотичного виховання 





Тиждень історії 



Тиждень ц/к бухгалтерського обліку 



Тиждень природничо-математичного 

напрямку 



Тиждень української писемності та мови 



Тиждень слюсарних професій 



Тиждень інформаційних технологій 



Тиждень машинобудівного профілю 







15.10.2021 

Засідання методичної комісії на тему 

«В умовах нових викликів організації 

освітнього процесу 2021-2022 викладачів 

історії і суспільних дисциплін» 

Проводила:  методист  НМЦ ПТО  Муха Н.О. 





19.11.2021 

Проведення круглого столу                             

з роботодавцями та представниками 

вищих закладів освіти                                 

для узгодження та погодження  

державного та регіонального        

замовлення на 2022 рік 

В рамках проведення Всеукраїнського тижня 

професійної (професійно-технічної) освіти 







26.11.2021 р. 

 
Відкритий STEM урок 

на тему 

«Виготовлення ржаного хліба, як 

відголоска епохи Голокосту…» 
 
 

Проводили: Псарьова Н.М., майстер в/н Шуть О.Е. 

 

Запрошені гості:  

методисти НМЦ ПТО    Кузь Т.Г., Дарминова І.І. 

 





Педагогічні читання 















Провести  атестацію    

педагогічних  працівників 

1.  Лук’яненко В.П. 

2.  Терентьєв О.М.  

3.  Шутова В.М. 

4.  Косенко О.Ф. 

5.  Кошель Ю.В. 

 

6.    Стефанський С.Г. 

7.    Алєксєєнко В.С. 

8.    Калманов М.Й.  

9.    Поляков О.Д. 

10.  Щербина В.А. 



Задачі на 2022-2023 н.р. : 

 
 

1. Розробити ОПП з 3-х спеціальностей: 

 - 071 Облік і оподаткування 

 - 133 Галузеве машинобудування 

 - 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

 

2. Підготуватись до проведення акредитації ОПП 3-х спеціальностей. 

 

3. Викладачам, які викладають на III ступені навчання за 2022-2023 н.р.  

       пройти стажування на провідних кафедрах вузів. 

 

2. Провести атестацію педагогічних працівників. 

 

3. Продовжувати співпрацю з Вузами міста. 

 

  



Дякую за увагу 


