
  

 
Міністерство освіти і науки України 

Департамент освіти і науки Сумської облдержадміністрації 

Державний навчальний заклад 

«Охтирський центр професійно–технічної освіти» 

 

                                                                     Н А К А З 

30.08.2019                                                                                                                                   № 245 

                                                                    м. Охтирка 

Про методичну раду 
 
  Відповідно до Закону України «Про освіту», наказу Міністерства освіти і науки 
України від 12.12.2000 № 582 «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-
технічної освіти», згідно Положення про методичну раду ДНЗ «Охтирський центр ПТО», з 
метою організації та координації методичної роботи, сприяння впровадженню інноваційних 
технологій у освітній процес 
 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити склад методичних рад Державного навчального закладу «Охтирський 

центр професійно-технічної освіти» (додається). 

2. Головам методичних рад скласти плани роботи та подати на затвердження, до 

02.09.2019 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор ДНЗ 

«Охтирський центр ПТО»                                                                                     А.В.Горобець 

 

 

Юрисконсульт:   

_________С.В.Безпалько 

                                

                                

                                   

                                                                                                                                 

 

 
   
 

 

 

                                                                                                 
 
 



  

                                                                                                Затверджено 
                                                                                                Наказ ДНЗ «Охтирський центр ПТО» 
                                                                                                30.08.2019 № 245 

 

Склад методичної ради 
ДНЗ «Охтирський центр ПТО» м. Охтирка 

 
1. Горобець А.В., директор, голова методичної ради 
2. Савочка Л.І., заступник директора з НМР, голова методичної ради; 
3.Ніжнік О.С., заступник директора з НВР; 
4. Бровко О.М., заступник директора з НВихР; 
5. Лебедь Н.Д., викладач, голова циклової комісії  харчових технологій, перукарів; 
6. Герасименко І.В., майстер виробничого навчання, голова циклової комісій 
сільськогосподарського профілю, автотранспорту, електромонтерів; 
7. Соболєва І.Ф., викладач, голова методичної комісії викладачів загальноосвітньої 
підготовки; 
8.  Ковбаса В.Г., старший майстер; 
9. Возняк О.В., завідувач підрозділу; 
10. Морозова Г.М., методист; 
11. Негода Л.М.,  викладач, голова методичної комісії харчових технологій; 
12. Власенко Н.С., викладач, голова методичної комісії загальноосвітньої підготовки; 
13. Логвіненко В.І., викладач, голова методичної комісії будівельного металообробного 
профілю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
                                                                
                                                                                               Затверджено 
                                                                                                Наказ ДНЗ «Охтирський центр ПТО» 
                                                                                                30.08.2019 № 245 

 
Склад методичної ради філії смт Велика Писарівка 

 
1. Кальченко О.О., завідувач філії , голова методичної ради; 
2. Куткович О.М., методист; 
3. Мовчан А.В., викладач, голова методичної комісії загальноосвітньої підготовки; 
4. Козявкіна В.Є., викладач, голова методичної комісії харчових технологій; 
5. Білоус М.В., викладач, голова методичної комісії сільськогосподарського профілю та 
автотранспорту. 


