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Голова методичного  об'єднання 

викладачів предметів ПМЦ  

Сосунов Володимир 

Володимирович



Мета, над якою працює

ДНЗ «Маріупольський центр ПТО»



Мета, над якою працює                       

МО викладачів предметів ПМЦ



СКЛАД МО викладачів предметів ПМЦ

№ 

з/п
Прізвище, Ім'я,  По-батькові Категорія

1 Яковлєва Лілія Вікторівна

Вища

Нагрудний знак 

«Відмінник освіти», 

Нагрудний знак           

«А. С. Макаренко» 

2 Сивоконь Тетяна Володимирівна
Перша

3
Сосунов Володимир 

Володимирович

Вища

4 Цивенко Яна Іванівна
Вища

5 Третяк Сергій Валентинович
Вища

6 Дудко Ігор Анатолійович
Перша



Робота, що проведена членами МО

Сосунов В. В. – спеціаліст вищої категорії

увійшов до складу журі

обласної олімпіади

Обласна олімпіада з предметів

«Математика» та «Фізика»                             

в ДНЗ «Маріупольський центр

професійно – технічної освіти»

Листопад 2019



Цивенко Я. І. – спеціаліст вищої категорії

Супровід сайту 
ДНЗ 

«Маріупольський
центр 

професійно –
технічної
освіти»

Член журі 
обласної олімпіади

з предметів
«Математика» 

та 
«Фізика»

Робота, що проведена членами МО

Обласний 
конкурс 

моніторингу стану 
функціонування

веб-сайтів
ЗП(ПТ)О Донецької

області

ПОДЯКА



Робота, що проведена членами МО

Національно-патріотичне свято 

«Козацькі забави» - присвячено Дню 

Захисника Вітчизни

Внутрішні змагання з волейболу, футболу, 

баскетболу, настільного тенісу, шахів та 

шашок

Новорічне спортивне свято для учнів 

1 курсу

Міська спартакіада з баскетболу 

(юнаки – ІІІ м., дівчата – ІV м.)

Третяк С. В. – спеціаліст вищої категорії

Дудко І. А. – спеціаліст першої категорії



Робота, що проведена членами МО

Заходи до Дня 

Захисника Вітчизни

Внутрішні змагання по 

кульовій стрільбі

Організація роботи 

секції «Джура (Сокіл)»

Новорічне спортивне 

свято для учнів 1 курсу

• «Козацькі забави»

• Індивідуальні заходи

• юнаки

• дівчата

• впродовж семестра

Локосов О. П. – спеціаліст першої категорії



Робота, що проведена членами МО

Змагання з військово –

прикладного 

багатоборства

Змагання з кульової 

стрільби 

Внутрішні змагання з 

мінної безпеки

• лютий

• березень

• січень

Локосов О. П. – спеціаліст першої категорії

• січень



Робота, що проведена членами МО

Варава Н. А. – спеціаліст першої категорії

Відкритий урок 
«Вітаміни, їх 
значення в 

обміні 
речовин» Виставка 

«Стоп-кадр»
Конкурс 
стіннівок 

«Цікаве про…» Інформаційний 
лист «Професії 
майбутнього»



Організація дистанційного навчання 

на платформі GoogleClassRoom

Обмін інформацією – листування електронною

поштою, в Вайбері, Укрпоштою та інш.

Участь у вебінарах, конференціях, 

конкурсах

Онлайн засідання круглого столу керівників 

регіональних секцій ЗП(ПТ)О Донецької області 

САМООСВІТА 



1

2

3

4

веб-сервісів (додатки Google, середовище Classroom)

Viber (створення груп, обмін інформацією)

електронної пошти (передавання текстів, графіків, аудіо та 

відео файлів)

електронних, інтерактивних, мультимедійних підручників, 

посібників

Для ефективної організації навчання здобувачів

освіти в умовах обмеження освітнього процесу

використали форми дистанційного навчання, за 

якими здійснюють навчальну взаємодію

екстериторіально за допомогою різних

інструментів:



1

2

3

4

листування електронною поштою

спілкування в Viber, Skype, ZOOM, 

Hangouts, Meet

листування Укрпоштою

блоги, форуми, чати та інш.

Реалізація освітнього процесу, за якого його

учасники (об’єкт і суб’єкт) навчання здійснюють

навчальну взаємодію



1 25 березня 2020 р Використання сервісу Zoom для 

проведення дистанційних занять

Ключовиі моменти роботи педагогів. Зокрема, 

самоосвітня діяльність (навчання на дистанційних

курсах та тренінгах, участь у вебінарах та онлайнових

конференціях тощо, й особливо це стосується вчителів

тих предметів, яким важко організувати дистанційне

навчання)

3
21 квітня 2020 р Ефективні освітні рішення в умовах карантину: 

педагогічний інструментарій від організації HundrED

2
30 березня 2020 р Онлайн-тести «На Урок» для дистанційної

роботи

4 29 квітня 2020 р Скринкасти, або форми і методи подачі 

навчального матеріалу під час дистанційного навчання

5
травень 2020 р Змішаний курс British_Council: Ключові уміння

21-го століття



1

2

18.03.2020 р. Національний вебінар МОН України з питань підвищення кваліфікації 

педпрацівників закладів загальної середньої освіти

24.03.2020 вебінар Інституту професійно-технічної освіти НАПН України з теми: 

«Організація дистанційного навчання в закладах професійної освіти»

3 30.03.2020 Вебінар Інституту професійно-технічної освіти НАПН України з теми: 

«Самоосвітня діяльність педагога в умовах дистанційного навчання»

4 02.04.2020 Вебінар Інститут професійно-технічної освіти НАПН України з теми: 

«Створення SMART-комплексів в системі дистанційного навчання»

Ключовиі моменти роботи педагогів. Зокрема, 

самоосвітня діяльність (навчання на дистанційних

курсах та тренінгах, участь у вебінарах та онлайнових

конференціях тощо, й особливо це стосується вчителів

тих предметів, яким важко організувати дистанційне

навчання)

5 7.04.2020 Портал ВСЕОСВІТА Математична грамотність. 

PISA-018

6 9.04.2020 Портал ВСЕОСВІТА Проєктна діяльність в освітньому процесі. З чого

розпочати?



1

5

Ключовиі моменти роботи педагогів. Зокрема, 

самоосвітня діяльність (навчання на дистанційних

курсах та тренінгах, участь у вебінарах та онлайнових

конференціях тощо, й особливо це стосується вчителів

тих предметів, яким важко організувати дистанційне

навчання)

методи і прійоми роботи з учнями в умовах дистанційного 

навчання 

2 конференція "Антикризовий національний онлайн-EdCamp 2020: 

тримай п'ять, освіту!" 

3 Он-лайн курс-наука про навчання: що має знати КОЖЕН учитель? 

Інтернет-конкурс "Вчительська десятка« та інш. 

4 онлайн-тести: принципи успішної взаємодії 
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