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Шановний  читачу! 
 

       До вашої уваги НМЦ ПТО пропонує 2-й номер інформаційно-методичного збірника 

«Методичний вісник». Зміст збірника складається за основними напрямками діяльності 

професійно-технічних навчальних закладів. Матеріали статей мають  прикладний характер і  

спрямовані на допомогу педагогічним працівникам у їх навчальній та виховній роботі. Ми  

висвітлюємо на сторінках цього збірника новинки у сфері ПТО,  кращий досвід роботи педагогів 

ПТНЗ області, надаємо корисні поради та ознайомлюємо вас з новими законодавчими та 

нормативними документами. Ви теж можете надати нам свої цікаві матеріали, які можуть бути 

розміщені у збірнику.   У зв’язку з тим, що наш «Методичний вісник» виходить напередодні 

новорічних свят , обласна методична служба ПТО передає свої вітання усім педагогам  

Дніпропетровщини. 

                 ШАНОВНІ КОЛЕГИ ! 

   Щиро вітаємо всіх з Новим 2015 роком  та 

Різдвом Христовим! Нехай Ваші серця 

будуть зігріті любов’ю й теплом, домівки 

повняться добром, радістю і Божим 

благословенням, а очі світяться щастям. 

Нехай з останніми хвилинами старого року 

Вас покинуть турботи та негаразди, а Новий  

рік буде щедрим на цікаві плани, нові 

досягнення та професійні перемоги. 

Бажаємо, щоб Різдвяна зірка запалила у 

Ваших серцях вогонь віри й любові, надії та 

оптимізму, наснаги та невичерпної енергії! 

Нехай чарівні новорічні дзвони й різдвяні колядки наповнять рік прийдешній та Ваше життя 

мудрими рішеннями, творчими успіхами та необмеженими можливостями. Щасливого Нового 

року та веселого Різдва!  

 

Колектив НМЦ ПТО у Дніпропетровській області  
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

НАКАЗ 

23.10.2014                                                                                                                  № 1199 

м. Київ 

 

Про затвердження переліку професійно- 

технічних навчальних закладів для стажування  

майстрів виробничого навчання, педагогів професійного  

навчання та викладачів спеціальних предметів ПТНЗ 

У зв'язку з набуттям чинності наказу Міністерства освіти і науки України від 30 квітня 

2014 року № 535 «Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників професійно-технічних навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 18 липня 2014 року за №840/25617, 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердите перелік професійно-технічних навчальних закладів, на базі яких може 

здійснюватись стажування майстрів виробничого навчання, педагогів професійного навчання та 

викладачів спеціальних предметів професійно-технічних навчальних закладів (згідно з 

додатком). 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра П. Б. 

Полянського. 

         

 

            Тимчасово виконуюча обов'язки Міністра                                                              I. Р. Совсун 
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Додаток до наказу  

Міністерства освіти і науки України 

від 23.10.2014 № 1199 

 

Перелік 

професійно-технічних навчальних закладів, 

на базі яких може здійснюватись стажування майстрів виробничого навчання, педагогів 

професійного навчання та викладачів професійно-теоретичної підготовки ПТНЗ 

 

 

Аграрний профіль 
 

№ Область Назва ПТНЗ 

Професія (професії), за 

якими 

здійснюватиметься 

підвищення кваліфікації 

Контакти (адреса, телефон, 

ел. адреса, директор) 

1 Вінницька 

Гущинецьке 

Вище професійне 

училище 

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

виробництва 

Вінницька область, 

Калинівський район,   

с. Гущинці, вул Леніна, 114,  

 тел. (04333) 3-64-10,   

е-mail: 

guscinecke_vpu@ukr.net, 

Кривенко Іван Іванович  

2 Сумська 

Недригайлівське 

вище професійне 

училище 

Слюсар з ремонту 

сільськогосподарських 

машин та устаткування, 

тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

виробництва 

42100, м. Недригайлів, вул. 

Шмідта 28, 

тел. 05455-5-23-02,              

vpu-41@ukr.net, Осінній 

Олександр Сергійович 

3 Черкаська 

Лисянський 

професійний 

аграрний ліцей 

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

виробництва 

Черкаська обл., 

смт. Лисянка, вул. Леніна, 

50, lys_licey@ukrpost.ua 

Яцюк Олександр Іванович 

4 Чернігівська 

Сосницький 

професійний 

аграрний ліцей 

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

виробництва 

16100, Чернігівська обл., смт 

Сосниця, вул.Чернігівська, 

42,    тел. (04655) 2-75-70,        

e-mail spal31@mail.ru, Чабак 

Анатолій Володимирович 
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Будівельний профіль 

 

№ Область Назва ПТНЗ 

Професія (професії), за 

якими 

здійснюватиметься 

підвищення 

кваліфікації 

Контакти (адреса, телефон, 

ел. адреса, директор) 

1 Житомирська 

Житомирське 

вище професійне 

училище 

будівництва і 

дизайну 

Штукатур, маляр, 

лицювальник-

плиточник, монтажник 

систем утеплення 

будівель, монтажник 

гіпсокартонних 

конструкцій 

10003, м. Житомир,         

вул. Якiра, 5, тел./факс: 

(0412) 42-31-21 е-mail: 

zhvpubd@gmail.com, 

Муравицький Олександр 

Анатолійович 

2 Житомирська 

Бердичівський 

професійний 

будівельний 

ліцей 

Штукатур, маляр, 

монтажник 

гіпсокартонних 

конструкцій 

13300,  Житомирська 

область, м. Бердичiв,                       

вул. Котовського, 41,тел.: 

(04143) 30577, е-mail: bpb-

licey@ukr.net, Чехурський 

Вацлав Степанович 

3 Запорізька 

Запорізький 

будівельний 

центр 

професійно-

технічної освіти 

Штукатур, 

лицювальник-

плиточник; маляр 

69076, м. Запоріжжя,      

вул. Жукова, 6,                 

тел. (061) 277-22-31, 

ptu31@zp.ukrtel.net  

Міхєєв Андрій Андрійович  

4 
Івано-

Франківська 

Івано-

Франківський 

професійний 

будівельний 

ліцей 

Лицювальник-

плиточник, штукатур, 

столяр будівельний, 

муляр 

76014, м. Івано-Франківськ, 

вул. Левинського, 24,  

тел. (0342) 2-24-29, 

директор Гузар Ольга 

Іванівна 

5 
Івано-

Франківська 

Вище 

професійне 

училище № 7   

м. Калуша 

Монтажник 

гіпсокартонних 

конструкцій, штукатур, 

маляр, плиточник, 

муляр, 

електрогазозварник 

77300, Івано-Франківська 

область, м. Калуш,             

вул. Б.Хмельницького, 78, , 

тел. (0347)26-18-32, 

директор Мельник 

Володимир Іванович 

6 Львівська 

Львівське вище 

професійне 

художнє 

училище 

Маляр, столяр 

м. Львів, вул. Широка, 79, 

тел.: (032) 267-56-11, 

lphl@komitex.net  

Криворучко Катерина 

Володимирівна, 

7 Львівська 
ЛВПУ дизайну 

та будівництва 

Монтажник 

гіпсокартонних 

конструкцій 

м. Львів, вул.Пимоненка, 15  

тел.: (032) 270-30-24, 

info@liceydb.lviv.ua 

Адашинський Володимир 

Йосипович,      
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8 м. Київ 

Київський 

професійний 

ліцей 

будівництва 

комунального 

господарства 

Монтажник 

гіпсокартонних 

конструкцій 

03164, м. Київ,                 

вул. Клавдіївська, 24,    

(044) 497-71-65, 

licey_19@i.ua  

Куришко Анатолій 

Костянтинович 

9 м. Київ 

Київське вище 

професійне 

училище 

будівництва і 

дизайну 

Утеплювач фасадів 

будівель та споруд 

03061, м. Київ,                     

в. Шепелєва, 3,                     

т. (044) 497-71-65,  

Алексенко Георгій 

Вячеславович 

10 Рівненська 

Вище 

професійне 

училище №22   

м Сарни 

Опоряджувальник 

будівельний, 

монтажник 

гіпсокартонних 

конструкцій 

34500 м. Сарни,               

вул. Технічна,4 

тел.25533805  Городнюк 

Володимир Павлович   

11 Рівненська 

Вище 

професійне 

училище №1     

м Рівне 

Опоряджувальник 

будівельний, 

монтажник 

гіпсокартонних 

конструкцій, муляр, 

монтажник з монтажу  

сталевих та 

залізобетонних 

конструкцій 

33027, м. Рівне                 

вул. С. Бандери, 69          

тел. 0362230245  

Стрижеус Ігор 

Володимирович 

12 Рівненська 

Вище 

професійне 

училище №29 

смт. 

Володимирець 

Електрозварник 

ручного зварювання, 

опоряджувальник 

будівельний 

 34300, смт Володимирець, 

вул. Київська, 49             

тел.. 023425966 

Боровик Валерій 

Пилипович                    

13 Сумська 

Сумське 

міжрегіональне 

ВПУ 

Маляр, штукатур, 

лицювальник-

плиточник 

40031, м. Суми,               

вул. Курська,141,          

0542-24-57-44, 

shumsum@mail.ru,      

Штика Юрій Михайлович 

14 Тернопільська 

Тернопільський 

центр 

професійно-

технічної освіти 

Штукатур, маляр, 

муляр, лицювальник-

плиточник, 

декоративне 

опорядження фасадів, 

утеплення фасадів, 

електромонтер з 

ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування 

46010, м.Тернопіль; 

вул.Текстильна, 8;          

тел.: (0352) 52-35-89;          

e-mail: tcpto-1@ukr.net, 

В.І.Цьох 
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15 Тернопільська 

Тернопільське 

Вище 

професійне 

училище 

технологій 

дизайну 

Монтажник 

гіпсокартонних 

конструкцій 

м. Тернопіль,                    

вул. С. Бандери  74А, 

тел.24-35-00, vputd@ukr.net,         

Чайка Г.І. 

16 Харківська 

Харківське вище 

професійне 

училище 

будівництва 

Лицювальник-

плиточник, штукатур, 

маляр 

61110, м. Харків,  

Салтівське шосе, 123,       

т/ф 738-21-04,  Сорокін Іван 

Миколайович e-mail: 

hvpyb@ukr.net 

17 Харківська 

Центр 

професійно-

технічної освіти 

№ 2 м. Харкова 

Монтажник 

гіпсокартонних 

конструкцій 

61121, м. Харків,             

вул. Тимурівців 39,     

(0572) 66-72-41, 66-73-01, 

Амірбеков Геннадій 

Джамалдінович, 

cpto_2@mail.ru  

18 Херсонська 

Вище 

професійне 

училище № 2    

м. Херсона 

Опоряджувальні 

роботи, мулярські 

роботи, столярні 

роботи 

м. Херсон, Миколаївське 

шосе, 52, (0552) 37-34-96, 

Супрун Олександр 

Федорович 

19 Хмельницька 

Подільський 

центр 

професійно-

технічної освіти 

Штукатур, маляр, 

лицювальник-

плиточник 

м. Кам’янець-Подільський, 

пр. Грушевського, 2а, тел.: 

(03849)-3-61-40, 3-45-60, 

Рущак Михайло Юрійович 

20 Черкаська 

Черкаський 

професійний 

ліцей 

Штукатур, 

лицювальник-

плиточник 

м. Черкаси, в.Я. Галана, 13, 

тел. 45-92-43 

proflickua@ukr.net Куліш 

Юрій Володимирович 

21 Черкаська 

Черкаський 

професійний 

будівельний 

ліцей 

Монтажник санітарно-

технічних систем та 

устаткування 

м. Черкаси, 

вул. Чорновола, 168, 

тел. 64-04-32 ptu15@ukr.net 

Молоцило Валентина 

Олексіївна 

22 Чернігівська 

Чернігівський 

професійний 

ліцей 

залізничного 

транспорту 

Монтажник санітарно-

технічних систем та 

устаткування, 

монтажник 

гіпсокартонних 

конструкцій 

14000, м.Чернігів,            

вул. Комсомольська, 56,     

т. (04622)4-03-08, E-mail: 

chplzt5@gmail.com, 

Зеленський В’ячеслав 

Григорович 

23 Чернігівська 

Чернігівський 

професійний 

будівельний 

ліцей  

Штукатур, 

лицювальник- 

плиточник, маляр, 

монтажник систем 

утеплення будівель 

14007, м.Чернігів,    

пр.Миру, 247,            

т.(0462) 694-927, E-mail: 

chpbl@mail.ru, Гавриленко 

Михайло Михайлович 
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Громадське харчування 

 

№ Область Назва ПТНЗ 

Професія (професії), 

за якими 

здійснюватиметься 

підвищення 

кваліфікації 

Контакти (адреса, 

телефон, ел. адреса, 

директор) 

1 Дніпропетровська 

Дніпродзержинський 

центр підготовки та 

перепідготовки 

робітничих кадрів 

Кухар, кондитер, 

офіціант, продавець 

Дніпропетровська обл., 

м. Дніпродзержинськ, 

вул. Медична 2,           

51931, тел. 3-32-65, факс 

(05692) 3-83-88Директор 

Донченко Ірина 

Леонідівна 

2 Закарпатська 

Ужгородське вище 

професійне училище 

торгівлі та технологій 

харчування 

Кухар, кондитер, 

продавець 

продовольчих та 

непродовольчих 

товарів 

88015, м. Ужгород,   вул. 

Капушанська, 142, тел.: 

(0312) 61-32-39, 

pty20@mail.uzhgorod.ua, 

Кощак Віктор 

Йосипович 

3 Івано-Франківська 

Івано-Франківське 

вище професійне 

училище 

ресторанного сервісу 

і туризму 

Кухар, офіціант, 

бармен 

76014, м. Ів-Франківськ, 

вул. Сорохтея, 43,         т. 

(0342) 23 10 75, 

vpu@vpu18.if.net.ua, 

директор Кузнецова Віра 

Іванівна 

4 Львівська 

Львівське ВПУ 

ресторанного сервісу 

та туризму 

Кухар, кондитер 

м. Львів, в. Пулюя, 36, 

тел.: (032) 263-03-65, 

ntf@mail.lviv.ua 

Директор - Балущак 

Ганна Федорівна,          

5 Львівська 
Львівське ВПУ 

харчових технологій 
Пекар 

Директор – Склярчук 

Наталія Степанівна, 

м.Львів,                       пл. 

Д.Галицького, 8  тел.: 

(032) 235-53-30    

lplcht@ukr.net 

6 Рівненська 

Рівненське вище 

професійне училище 

ресторанного сервісу 

і торгівлі 

Кухар, кондитер 

33027 м Рівне            вул. 

Д.Галицького,13 

тел.0362237075 

Директор – Рудик Віктор 

Леонідович  
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7 Сумська 

Сумський  центр 

професійно-технічної 

освіти харчових 

технологій, торгівлі 

та ресторанного 

сервісу 

Кухар, кондитер, 

офіціант, бармен 

40002, м. Суми,         вул. 

Роменська, 96, 0542-61-

14-62, splxtt@ukr.net, 

Денисенко Василь 

Миколайович 

8 Черкаська 
Черкаське вище 

професійне училище 
Кондитер 

м. Черкаси, 

вул. Подолинського, 20 

тел. 71-36-50 

dnz.chvpu@gmail.com 

Азізова Алла 

Михайлівна 

9 Чернівецька 

Професійно-технічне 

училище   № 8 м. 

Чернівці 

Кухар 

м. Чернівці,               вул. 

Руська, 198, (0372) 6-19-

70, ptu8cv@і.ua  

Цвірінько Роман 

Степанович 

10 Чернігівська 

Чернігівський центр 

професійно-технічної 

освіти  

Кухар, кондитер, 

офіціант, бармен 

14037, м. Чернігів,        в. 

50 років ВЛКСМ, 7а, 

тел.: (0462) 72-40-70,   E-

mail: ptu_16@mail.ru, 

Потєхіна Наталія 

Олексіївна 

 

 

Деревообробка 

 

№ Область Назва ПТНЗ 

Професія (професії), за 

якими 

здійснюватиметься 

підвищення кваліфікації 

Контакти (адреса, телефон, 

ел. адреса, директор) 

1 Закарпатська 

Мукачівський 

центр професійно-

технічної освіти 

Столяр, столяр 

будівельний 

89600, м. Мукачеве,       вул. 

І. Франка-бічна, 18, тел.: 

(03131) 2-14-54, 

mpbl@ukr.net,              Панас 

Василь Васильович 

2 Сумська 

Глухівське Вище 

професійне 

училище 

Столяр будівельний, 

тесляр, верстатник 

деревообробних 

верстатів, лісоруб, 

рамник 

41400, м. Глухів              в.40 

років Перемоги,17а, 05444-3-

22-47,                 gpl-

15@ukr.net, Новиков 

В’ячеслав Володимирович 
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Зв'язок  

 

№ Область Назва ПТНЗ 

Професія (професії), за 

якими здійснюватиметься 

підвищення кваліфікації 

Контакти (адреса, телефон, 

ел. адреса, директор) 

1 м. Київ 

Міжрегіональне вище 

професійне училище 

зв’язку     м. Києва 

Оператор з обробки 

інформації та програмного 

забезпечення 

01032, м. Київ,              бул. 

Т.Шевченка, 56,        т. (044) 

235-16-40, директор 

Петрович Василь 

Сергійович 

 

 

Лісове господарство 

 

№ Область Назва ПТНЗ 

Професія (професії), за 

якими 

здійснюватиметься 

підвищення кваліфікації 

Контакти (адреса, телефон, ел. 

адреса, директор) 

1 Чернігівська 

Щорське вище 

професійне 

училище лісового 

господарства 

Лісник, єгер, озеленювач 

15200, Чернігівська область, м. 

Щорс, вул. Бульварна, 5,   т 

(0465) 421854, 

shchorsvpulg@mail.ru, директор 

Вдовенко Ігор Станіславович 

 
 

Машинобудівний профіль 

 

№ Область Назва ПТНЗ 

Професія (професії), 

за якими 

здійснюватиметься 

підвищення 

кваліфікації 

Контакти (адреса, 

телефон, ел. адреса, 

директор) 

1 Дніпропетровська 

Дніпродзержинське 

вище професійне 

училище 

Електрогазозварник 

директор Неклеса Вадим 

Вікторович,     пр. 

Пеліна, 10,              м. 

Дніпродзержинськ, 

Дніпропетровська обл., 

51931, тел. 3-32-65,       е-

mail: ndz_vpu@ua.fm 
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2 Запорізька 

Запорізьке 

машинобудівне 

вище професійне 

училище 

Токар, 

фрезерувальник, 

слюсар з 

механоскладальних 

робіт, верстатник 

широкого профілю 

69014, м. Запоріжжя, 

вул. Виробнича, 15,   тел. 

(0612)65-22-81, Олійник 

Олександр 

Миколайович, eл.адреса: 

vpu27@i.net  

3 Запорізька 

Запорізьке вище 

індустріально-

політехнічне 

училище 

Електрогазозварник, 

електрозварник на 

автоматичних та 

напівавтоматичних 

машинах, зварник 

69009, м Запоріжжя, вул. 

Перспективна, 2 Б, 

тел./ф. (061) 236-63-96, 

директор Полухін 

Володимир Федорович 

4 Миколаївська 

Миколаївський 

професійний 

машинобудівний 

ліцей 

Верстатник широкого 

профілю, оператор 

верстатів з 

програмним 

керуванням, слюсар-

ремонтник, 

електрогазозварник 

Миколаїв, 

вул.Космонавтів, 66, 

mpml11@mail.ru, 

Матвійчук Олександр 

5 Полтавська 
ВПУ № 7               м. 

Кременчука  

Електрогазозварник, 

електрогазозварник 

на автоматичних та 

напівавтоматичних 

машинах 

39631, м. Кременчук, 

Полтавська обл.,       вул. 

Московська, 14 

(0536)778710. директор: 

Несен Микола 

Григорович 

6 Сумська 

Сумський хіміко-

технологічний  

центр профтехосвіти 

Електрогазозварник, 

електромонтер з 

ремонту та 

обслуговування 

електрообладнання, 

електрозварник 

ручного зварювання, 

апаратник, лаборант 

хімічного аналізу, 

слюсар з контрольно-

вимірювальних 

приладів та 

автоматики 

40016, м. Суми,         вул. 

Прокоф’єва 38, (0542) 

36-21-43, spxtl@mail.ru, 

Мірошниченко Геннадій 

Вікторович 

7 Хмельницька 
Нетішинський 

професійний ліцей 
Електрогазозварник 

30100, Хмельницька 

область, м. Нетішин,   

пр. Незалежності, 2, тел 

(03842)31845, e-

mail:netishynpl23@gmail.

com, Крузер Анатолій 

Іванович 

mailto:mpml11@mail.ru
mailto:mpml11@mail.ru
mailto:mpml11@mail.ru
mailto:mpml11@mail.ru
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8 Хмельницька 

Хмельницький 

професійний ліцей 

електроніки 

Слюсар-електрик з 

ремонту 

електроустаткуваня 

29018                            м. 

Хмельницький,       в. 

Тернопільська 40/1,  т.: 

(03822) 2-31-52,      

hple18@bigmir.net, 

Росквас Анатолій 

Іванович 

 

Сфера послуг 

 

№ Область Назва ПТНЗ 

Професія (професії), за 

якими 

здійснюватиметься 

підвищення кваліфікації 

Контакти (адреса, телефон, ел. 

адреса, директор) 

1 Закарпатська 

Хустський 

професійний 

ліцей сфери 

послуг 

Кравець, швачка 

90400, м.Хуст, вул. Пушкіна, 

11, тел.: (03142) 4-30-16, 4-31-

07, licey@khust.net, Пригара 

Дмитро Михайлович 

2 Запорізька 

Запорізьке вище 

професійне 

училище моди і 

стилю 

Кравець, закрійник, 

перукар, манікюрник, 

педикюрник, візажист-

стиліст, продавець 

непродовольчих товарів, 

контролер-касир, 

секретар керівника, 

адміністратор 

69065, м. Запоріжжя,            в. 

Героїв Сталінграду, буд.3, 

тел.: (061) 222-27-44, директор 

Короткова Ліна Ігорівна 

3 
Івано-

Франківська 

Центр 

професійно-

технічної освіти  

Кравець, закрійник, 

перукар 

76492, м. Івано-Франківськ, 

вул. Тисменицька, 246,        т. 

(0342) 554487, cpto_1@mail.ru, 

директор Казимирів Богдан 

Володимирович 

4 Миколаївська 

Миколаївське 

ВПУ технологій 

та дизайну 

Перукар (перукар-

модельєр), манікюрник 

м. Миколаїв,                      вул. 

Потьомкінська, 37, 

dnz.mvputd@yandex.ua, 

Белоусова Тамара Павлівна 

5 Сумська 

Сумський  центр 

професійно-

технічної освіти 

з дизайну та 

сфери послуг 

Кравець, закрійник, 

перукар, педикюрник, 

манікюрник, візажист 

40031, м. Суми,                 вул. 

Курська,139,           0542-24-33-

68, splsp@i.ua, Аніна Надія 

Григорівна 

mailto:licey@khust.net
mailto:licey@khust.net
mailto:licey@khust.net
mailto:licey@khust.net
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6 Харківська 
Харківське ВПУ 

сфери послуг 

Перукар (перукар-

модельєр), візажист 

61001, м. Харків,               вул. 

Якіра 5, 732-65-25, 

ptu40@ukr.net, директор 

Матвійчук Лариса Іванівна 

7 Хмельницька 

Вище художнє 

професійне 

училище № 19 

смт. Гриців 

Вишивальник 

вул. Горького, 3,               смт. 

Гриців, Шепетівський р-н, 

Хмельницька область, тел.: 

(03840) 3-43-54, e-mail: 

vhpu19@ukr.net, Демчук Надія 

Василівна 

8 Хмельницька 
Вище професійне 

училище № 25  
Агент з постачання 

29017, м. Хмельницький,  пр. 

Миру, 61/3,                 тел.: 

(0382) 742425, e-mail: 

vpu25_hm@ukr.net, Гаврилюк 

Олег Олександрович 

9 Чернівецька 
Вище професійне 

училище № 3  

Кравець, закрійник, 

перукар 

м. Чернівці, в. Головна, 127, 

(0372) 52-53-55, 

vtu3@sacura.net директор – 

Нікішина Олеся Валентинівна 

10 Чернівецька 

Чернівецький 

професійний 

ліцей сфери 

послуг 

Секретар керівника, 

діловод, помічник 

вихователя, соціальний 

робітник 

м. Чернівці, в. Руська, 228Б, 

(0372) 54-57-12, ptu13@ukr.net 

директор – Цимбал Орися 

Василівна 

11 Чернігівська 

Чернігівський 

професійний 

ліцей побуту  

Перукар (перукар-

модельєр), манікюрник, 

педикюрник, візажист 

14014, м.Чернігів,             вул. 

Ушинського, 10              т. 

(0462)612-667 E-mail: 

proflicey13@mail.ru Копистко 

Тамара Миколаївна 

12 Чернігівська 

Чернігівське 

ВПУ побутового 

обслуговування 

Кравець, закрійник, 

перукар, перукар-

модельєр 

14037, м. Чернігів,                в. 

50 річчя ВЛКСМ, 11,        т. 

(0462) 724088, 228292, 

vpupo_2005@mail.ru, 

директор: Михалко Світлана 

Олексіївна 

Транспорт 

 

№ Область Назва ПТНЗ 

Професія (професії), за 

якими 

здійснюватиметься 

підвищення кваліфікації 

Контакти (адреса, телефон, ел. 

адреса, директор) 

1 
Івано-

Франківська 

Івано-

Франківський 

професійний 

політехнічний 

ліцей 

Машиніст тепловоза, 

слюсар з ремонту 

рухомого складу, 

оператор компютерного 

набору 

76014, м. Івано-Франківськ, 

вул. Левинського, 35, тел. 

(0342)78-43-91, директор Кішка 

Наталія Сергіївна 
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2 м. Київ 

Навчально-

науковий центр 

професійно-

технічної освіти 

НАПН України 

Майстер із діагностики 

електронного 

обладнання автомобіля 

03045, м. Київ,                       в. 

Набережно-Корчуватська, 78, т. 

(044) 259-41-58, директор 

Гоменюк Дмитро Васильович 

3 Рівненська 

Квасилівський 

професійний 

ліцей 

Слюсар з ремонту 

автомобілів 

Директор – Савчук Олександр 

Леонідович 35350, смт. 

Квасилів,        вул. Молодіжна, 

30            тел. 0362203462 

4 Сумська 

Конотопське 

вище професійне 

училище 

Слюсар з рухомого 

складу, помічник 

машиніста тепловоза, 

помічник машиніста 

електровоза, оглядач-

ремонтник вагонів 

41600, м. Конотоп,            вул. 

6-го Вересня 11,    05447-6-06-

90, vpu4konotop@rambler.ru, 

Доценко Микола Петрович 

5 Черкаська 

Черкаський 

професійний 

автодорожній 

ліцей 

Машиніст дорожньо-

будівних машин 

м. Черкаси, вул. Онопрієнка, 4       

тел. 45-02-01 

dnzchpal@gmail.com Філіпова 

Ольга Олексіївна 

6 Чернігівська 

Чернігівське вище 

професійне 

училище 

Слюсар з ремонту 

автомобілів 

14030,м.Чернігів,               вул. 

Кільцева,20         т.(04622) 3-42-

36 Е-mail: vpuiva@gmail.com 

Спутай Віталій Юхимович 

Професійно-педагогічний профіль 

№ Область Назва ПТНЗ 

Професія (професії), 

за якими 

здійснюватиметься 

підвищення 

кваліфікації 

Контакти (адреса, телефон, 

ел. адреса, директор) 

1 м. Київ 

Київський 

професійно-

педагогічний коледж 

імені Антона 

Макаренка 

Фахове спрямування 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

м. Київ, вул. Чорновола, 24, 

(044) 236-11-11, 236-16-20, 

kppk@cyfra.net, директор - 

Щербак Ольга Іванівна 

2 Хмельницька 

Науково-методичний 

центр професійно 

технічної освіти та 

підвищення 

кваліфікації 

інженерно-

педагогічних 

працівників 

Фахове спрямування 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

29016, м. Хмельницький,    в. 

Інститутська,10,   т. (0382) 22-

21-43, 22-34-44, 

hm_nmc@ukr.net, директор - 

Шевчук Людмила Іванівна 
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Методична служба Дніпропетровщини – 

головний координатор змісту професійно-технічної освіти 

 

Василиненко В.М., 

директор НМЦ ПТО 

у Дніпропетровській області   

 

Ефективність роботи професійно-технічної освіти оцінюється за 

кінцевим результатом. Кінцевим результатом є випускник. 

Його спроможність виконувати виробничі операції формується 

протягом всього періоду навчання і залежить в першу чергу від головного 

освітнього ресурсу – педагога. 

Педагог має дати знання, сформувавши професіонала, спроможного виконувати операції 

сьогоднішньої та завтрашньої технології. 

Педагог (викладач, майстер виробничого навчання) має знати все нове, що є на 

виробництві, орієнтуватись у перспективі розвитку виробництва. Такими можливостями педагог 

зможе володіти, якщо він буде перебувати у відповідному педагогічному середовищі, 

зорієнтованому на системне постійне навчання нових технологій виробництва. 

Крім знань та вмінь самого педагога він має методично правильно їх донести  до учнів 

(слухачів). 

Склалось традиційно, що всі навчальні засоби зорієнтовані на навчання того, що знають, 

вміють ті, хто навчає, а не того, чого потребує, хоче вміти, знати учень. 

Тому сьогодні у роботі методичної служби Дніпропетровщини є відхід від такої практики. 

Головною фігурою, яка постійно працює з педагогом, є методист - досвідчений, 

авторитетний, сучасний. Щоб відповідати таким вимогам, посадові обов’язки чітко формулюють 

завдання, є максимально звуженими (один, два напрямки). 

Стало практикою, що розробці плану роботи НМЦ ПТО, плану проведення заходу 

обов’язково передує опитування користувачів, що б вони хотіли пізнати, якій формі подачі 

інформації віддають перевагу. 

Все частіше такі форми навчання, як семінари, секції замінюються консультуванням, 

майстер-класами, вебінарами, днями методиста в закладі, тижнями методичної служби в ПТНЗ. 

Зміст таких заходів обов’язково формується на підставі зібраних запитів, побажань 

користувачів. 

Крім того намагаємось давати знання конкретній особистості, а не на аудиторію. 
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Ще одна вимога до методиста – він обов’язково повинен бути спроможним зробити те, що 

декларує педагогічним працівникам ПТНЗ, тобто мати стаж практичної педагогічної діяльності та 

керівної роботи. 

Прикладом такого підходу є щорічне видання молодим спеціалістам закладів  ПТО області 

путівника з пошуку необхідної інформації, розроблення рекомендацій з відпрацювання майстрами 

виробничого навчання окремих тем програми виробничого навчання, які складно опановувати 

учням у майстернях професійно-технічного навчального закладу. 

Щорічно оновлюється довідник підприємств з новими технологіями масових професій 

ПТНЗ області. 

Великий обсяг інформації стосовно вимог до робітників мають галузеві, громадські 

організації, об’єднання. 

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області 

щорічно укладає угоди про співпрацю з десятьма такими організаціями. Це асоціація 

промисловців, федерація роботодавців, асоціація перукарів. 

Ресурси таких об’єднань використовуються при навчанні педагогів, при організації 

конкурсів, оглядів. 

Протягом багатьох років методичний центр  використовуючи набутий досвід у 

міжнародних проектах, здійснює моніторинг багатьох показників діяльності навчальних закладів. 

Щороку 7 баз даних  оновлюється за розробленими електронними програмами. 

Наприклад, база даних про працівників ПТНЗ дає можливість бачити проблемні питання, 

корегувати систему навчання різних категорій працівників у закладах. 

За результатами проведення моніторингів напрацьовуються методичні рекомендації 

керівникам закладів, органу управління профтехосвітою. 

Останнім часом НМЦ ПТО практикує проведення в режимі  відеозв’язку консультування 

різних категорій з управлінської діяльності. Такі консультування проводяться за хронологічною 

послідовністю етапів навчального року (від зарахування учнів, планування роботи, до випуску). 

Користується попитом у педагогів така форма роботи як спілкування з методистами через 

сторінку сайту «Запитай у методиста». 

Взагалі сайт методичного центру є головним рупором методслужби. Аналіз користування 

ним дає сигнали на корегування його змісту. 

Методичний супровід організації навчально-виробничого процесу не обмежується ПТНЗ ІІ 

та ІІІ рівня атестації. 
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Щокварталу методичний центр разом з обласною організацією Всеукраїнської асоціації 

працівників профтехосвіти проводить семінар організаторів підготовки робітничих кадрів у ПТНЗ 

І рівня атестації. Це навчально-виробничі комбінати, приватні навчальні заклади, навчальні 

підрозділи на виробництві. 

Така форма роботи НМЦ ПТО дає можливість проведення Єдиної освітньої політики на 

всьому просторі професійно-технічної освіти, як це визначає Закон України «Про професійно-

технічну освіту». 

Методична служба Дніпропетровщини - активний учасник розробки нормативних і 

законодавчих документів. Практично всі проекти документів, що оприлюднюються Міністерством 

освіти і науки України є предметом вивчення та обговорення педагогічною громадськістю 

професійно-технічної освіти області. 

Всі заходи, що проводять інститути Міністерства освіти і науки України, Національної 

академії педагогічних наук України, проходять за участю педагогів області. 10 років поспіль 

профтехосвіта Дніпропетровщини є учасником виставок, що організовує Міністерство освіти і 

науки України, Національна академія педагогічних наук України. 

Все це складові, які формують професіоналізм педагога, є формою спілкування як головної 

можливості пізнання світу та нових методик. 

Робота з наказами: 

працюємо з урахуванням нормативно-законодавчих актів 

 

Чернявська І.Є., 

методист НМЦ ПТО 

у Дніпропетровській області  

 

       Накази створюють з метою фіксування рішень адміністративних і 

організаційних питань діяльності навчальних закладів. Керівники 

навчальних закладів наділяються правом здійснювати виконавчо-

розпорядчу діяльність і, відповідно, видавати розпорядчі документи. 

       Наказ – це правовий акт, який видає керівник навчального закладу 

на засадах єдиноначальності з метою виконання всіх основних або оперативних завдань, 

поставлених перед навчальним закладом. 

Класифікація наказів 

      Вся робота з наказами, особливості їх опрацювання, формування у справи, зберігання залежить 

від того, до якого виду належить наказ. В основу класифікації наказів, їх розподілу за різними 

видами покладено такий чинник, як строк зберігання документа. 

http://naps.gov.ua/
http://naps.gov.ua/
http://naps.gov.ua/
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      Строки зберігання документів встановлюють за переліками типових документів зі строками 

зберігання. На сьогодні основним переліком є Перелік типових документів, що створюються під 

час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств 

та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Міністерства 

юстиції України від 12.04.2012 № 578/5 (далі - Перелік № 578/5). Строки зберігання документів, 

визначені в цьому Переліку, є мінімальними, їх не можна скорочувати (п.1.7 Переліку №578/5). 

      Навчальні заклади  входять до групи організацій, у діяльності яких не створюються документи 

НАФ (Національного архівного фонду).  

       Відповідно до статті 16 Переліку № 578/5 накази розподіляються на три основні групи, при 

цьому група наказів з кадрових питань має додатковий розподіл на накази тривалого і 

тимчасового строку зберігання (табл. 1). 

                                                                                                  Таблиця 1 

Розподіл наказів за групами залежно від строків зберігання (з 01.01.2013) 

 
 

Група 

наказів 
Питання, з яких видаються накази 

Строк 

зберігання 

Рекомен-

дований 

літерний індекс 

З основної 

діяльності 

Утворення, реорганізація, удосконалення 

структури, ліквідація, перейменування, 

зміна діяльності навчального закладу  або 

його структурних підрозділів, постійно 

діючих та тимчасових колегіальних органів 

і комісій (наприклад, про створення 

ліквідаційної комісії, про делегування 

представників адміністрації до комісії із 

соціального страхування); 

 

Організація розпорядчої діяльності, 

планування, фінансування, ціноутворення, 

звітність, організація праці, встановлення 

правил експлуатації основних засобів, 

виробнича діяльність тощо; 

 

Зміна графіка роботи навчального закладу, 

зміна істотних умов праці в навчальному 

закладі в цілому або для окремих категорій 

працівників у зв'язку зі змінами в 

організації виробництва і праці; 

 

Оформлення результатів роботи 

колегіальних органів, комісій; 

 

До ліквідації 

навчального 

закладу 

(органу 

управління 

освітою) – у 

навчальних 

закладах 

(органах 

управіння. 

освітою), 

організаціях 

Без індексу 
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Затвердження локальних нормативних 

актів навчального закладу: положення, 

порядки, інструкції тощо; введення їх в 

дію, внесення змін до них (наприклад, 

наказ про затвердження Положення про 

порядок обробки та захисту персональних 

даних); 

Розподіл функцій між працівниками 

(наприклад, наказ про перерозподіл 

обов’язків між керівництвом навчального 

закладу); 

Делегування повноважень (наприклад, 

наказ про делегування права підпису 

наказів про короткострокові відрядження 

по Україні заступнику керівника); 

Призначення відповідальних (наприклад, 

наказ про призначення відповідального за 

організацію роботи з профілактики 

правопорушень серед учнів ПТНЗ); 

 

Скасування попередніх наказів з основної 

діяльності у зв’язку із завершенням строку 

їх дії, звільненням або переведенням на 

іншу посаду відповідальних працівників 

тощо; 

 

Інші питання, що потребують правового 

оформлення. 

З 

адміністра-

тивно– гос-

подарських 

питань 

Накази видаються за потреби правового 

регулювання відповідних питань 

(наприклад, про перенесення робочих днів 

в 2015 році, про проведення інвентаризації, 

про проведення ремонтних робіт  тощо). 

5 р. аг 

З кадрових питань 

тривалого 

строку 

зберігання 

Прийняття на роботу, у т. ч. на умовах 

«внутрішнього» або «зовнішнього» 

сумісництва; 

 

Переміщення на інше робоче місце; 

 

Переведення на іншу посаду; 

 

Запровадження або скасування суміщення 

професій (посад); 

 

Звільнення, (у т.ч. з роботи за 

сумісництвом); 

 

75 р. к/тр 
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Атестація, підвищення кваліфікації; 

 

Стажування, проходження практики, 

допуск та дозвіл до державної таємниці; 

 

Присвоєння звань (підвищення рангу, 

категорії, розряду за наслідками атестації, 

оцінювання); 

 

Зміна біографічних даних; 

 

Заохочення (нагородження, преміювання); 

 

Оплата праці, нарахування різних 

надбавок, доплат, матеріальної допомоги; 

 

Всі види відпусток працівників з важкими, 

шкідливими та небезпечними умовами 

праці (згідно з атестацією робочих місць, 

наприклад у навчальних закладах – це 

кухарі, кухонні робітники, машиністи з 

прання), затвердження графіка відпусток та 

внесення змін до нього; 

 

Надання відпусток для догляду за дитиною, 

відпусток без збереження заробітної плати; 

 

Довгострокові відрядження в межах 

України та за кордон; 

 

Відрядження для працівників з важкими, 

шкідливими та небезпечними умовами 

праці; 

 

Затвердження штатного розпису і внесення 

змін до нього ( у т.ч. у разі приведення 

штатного розпису у відповідність до 

Класифікатора професій); 

 

Встановлення та скасування режиму 

неповного робочого часу окремим 

працівникам. 

тимчасового 

строку 

зберігання 

Про короткострокові відрядження в межах 

України та за кордон; 

 

Дисциплінарні стягнення; 

 

Надання щорічних основних відпусток та 

5 р. к/тм 
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відпусток у зв’язку з навчанням, надання 

додаткових соціальних відпусток 

працівникам, які мають дітей, інших 

додаткових відпусток, затвердження 

графіку відпусток, внесення змін до нього 

(крім відпусток працівників з важкими, 

шкідливими та небезпечними умовами 

праці) 
 

   

 Формування справ з наказами 

          Накази формуються у справи залежно від того, до якої групи вони належать. Згідно з 

класифікацією наказів номенклатурою справ навчального закладу має бути передбачена 

відповідна кількість справ з наказами. В нашому випадку – це чотири (якщо не застосовується 

більш детальний розподіл наказів за питаннями всередині групи). Накази формуються у 

справи в межах діловодного року. Діловодний рік збігається з календарним і починається 1 

січня. Назва справи, внесена до номенклатури, переноситься на обкладинку справи і стає її 

заголовком. Заголовки справ не мають бути довгими і громіздкими.  

           У деяких випадках можливий, а інколи навіть доцільний, більш детальний розподіл 

наказів за питаннями всередині групи. Звісно, при цьому збільшиться кількість справ з 

наказами, але інформаційно-пошукова робота стане зручнішою. Особливо це стосується 

наказів з кадрових питань. 

Розподіл наказів з кадрових питань тривалого зберігання 

         Згідно з пунктом 3.2.5. Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, затверджених наказом 

Державного комітету архівів України від 16.03.2001 №16(зі змінами), будь-яка справа не 

повинна перевищувати 250 аркушів (30-40мм завтовшки). 

         Керівнику навчального закладу варто проаналізувати кількість наказів, сформованих у 

справи у поточному році і в разі необхідності зробити більш детальний розподіл наказів за 

питаннями всередині групи. 

  Як рекомендацію можна використовувати, наприклад, такий варіант: 

- Накази з кадрових питань; 

- Накази про встановлення рівня оплати праці; 

- Накази про надання відпусток, про дострокові відрядження. 

До першої справи – «Накази з кадрових питань» - можна формувати накази про: 
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- Прийняття на роботу; 

- Переміщення і переведення; 

- Звільнення з роботи; 

- Сумісництво та суміщення. 

А також накази про зміну біографічних даних; присвоєння звання, рангу, категорії, 

розряду тощо. 

До другої справи можна долучати накази про: 

- Оплату праці конкретних працівників (зокрема, про встановлення нових окладів); 

встановлення працівникам різних надбавок, доплат; 

- Заохочення; 

- Надання матеріальної допомоги. 

Заголовок третьої справи – «Накази про надання відпусток, про відрядження» - 

говорить сам за себе. До цієї групи наказів можна долучати накази про надання щорічних 

додаткових відпусток за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці, за особливий 

характер праці, у зв’язку з вагітністю та пологами, без збереження заробітної плати, про 

довгострокові відрядження в межах України та за кордон тощо. 

Розподіл наказів з кадрових питань тимчасового зберігання 

        За потреби накази з кадрових питань тимчасового зберігання можна розподілити, 

наприклад, таким чином: 

- Накази про короткострокові відрядження працівників та накладення стягнень; 

- Накази про надання працівникам щорічних основних відпусток працівникам, які 

мають дітей, та відпусток у зв’язку з навчанням. 

Реєстрація наказів 

         Залежно від того, до якої групи (підгрупи) належить наказ, він має реєструватися в своїй 

реєстраційній формі. Якщо номенклатурою справ навчального закладу на відповідний рік 

буде передбачено чотири справи з наказами, то, відповідно, має бути чотири журнали 

реєстрації наказів: 

- Журнал реєстрації наказів з основної діяльності; 

- Журнал реєстрації наказів з адміністративно-господарських питань; 

- Журнал реєстрації наказів з кадрових питань тривалого строку зберігання; 

- Журнал реєстрації наказів з кадрових питань тимчасового строку зберігання. 

Кожен журнал реєстрації слід внести до номенклатури справ як окрему справу. 
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Реєстрація наказів ведеться в межах діловодного року, з початку року нумерація має 

починатися з №1. 

         Типових форм журналів реєстрації наказів не затверджено. Можна 

рекомендувати таку форму: 

Журнал реєстрації наказів з кадрових питань тривалого строку зберігання 

 

 

№ 

з/п 

Дата Короткий зміст 
Кому 

оголошено 

Куди 

направлено 

копії (витягти) 

1 09.01.2014 Про прийняття на роботу за 

сумісництвом Петрова В.В. 

Петрову В.В. До особової 

справи; 

До бухгалтерії  

2 16.01.2014 Про заохочення працівників 

за результатами 

професійного конкурсу 

«Кращий педагог» 

Вороні М.Т. 

Корзун Д.О 

До особової 

справи; 

Оприлюднено 

на дошці 

оголошень 
 

 Визначення літерних індексів для різних груп наказів 

      Для забезпечення ефективної пошуково-інформаційної роботи з наказами, правильного їх 

формування у справи для кожної із груп, підгруп наказів необхідно визначити свій літерний 

індекс, що додаватиметься до порядкового номера наказу у межах групи (підгрупи) за 

відповідним журналом реєстрації. Якими будуть індекси, навчальний заклад визначає 

самостійно. Рекомендовані індекси наведено у Таблиці 1. 

        За усталеною практикою діловодства накази з основної діяльності не індексуються, 

тобто до порядкового номера такого наказу літерний індекс не додається. Отже керівник 

навчального закладу має забезпечити контроль за веденням документації відповідно до 

нормативно-правової бази. 
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Щоденник.ua» як сучасний електронний засіб 

усіх суб’єктів навчального процесу (учнів, батьків, викладачів) 

 

І.В.Куницька, 

методист НМЦ ПТО 

у Дніпропетровській області   
 

Останнім часом у професійно-технічній освіті 

впроваджено велику кількість інноваційних проектів, які 

спрямовані на оновлення підготовки кваліфікованих робітників 

відповідно до вимог часу, оскільки кадри мають відповідати 

характерові та сучасним потребам економічних реформ в Україні.  

Значного результату модернізація професійної підготовки досягла завдяки використанню 

сучасних інформаційних засобів, розробці нових методологічних підходів до використання 

інформаційних технологій у навчально-виховному процесі. Науковцями доведено, що сьогодні 

особлива увага має приділятися розробці і впровадженню мультимедійних технологій та 

дистанційного навчання, а також широкому впровадженню методів побудови оптимальної 

структури навчальної інформації, її комунікаційних складових і методам її виміру. Сучасні 

інформаційні технології для забезпечення різних суб’єктів навчально-виховного процесу 

інформацією мають бути засновані на використанні різних типів інформаційних процесів у рамках 

єдиного технічного комплексу на базі комп’ютерної техніки.  

В ПТО області ефективно вирішується питання інформатизації в навчальних закладах. 

Інформатизація – це організований соціально-економічний і науково-технічний процес створення 

оптимальних умов з метою забезпечення інформаційних потреб на основі формування і 

використання інформаційних ресурсів засобом впровадження сучасних інформаційних технологій 

і розвинутої інфраструктури.  

На прикладі педагогічної практики ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище з 

поліграфії та інформаційних технологій», який впровадив інформаційні технології 

«Щоденник.ua», можемо переконатися, що її використання дає змогу значно підвищити 

ефективність інших видів технологій: виробничих, організаційних, соціальних і виконує роль 

їхнього інтелектуального ядра, при цьому її використання скорочує витрати на інші види ресурсів 

для комунікації.  

«Щоденник.ua» – унікальний Інтернет-проект, метою якого є створення єдиної освітньої 

мережі для всіх учасників освітнього процесу. Це інструмент, який багато в чому робить процес 

управління освітою більш оперативним і зручним, даючи змогу швидко й одночасно інформувати 
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про поточні зміни в ПТНЗ всіх учасників освітнього процесу. Сайт максимально комфортний для 

будь-якого рівня Інтернет-користувачів. «Щоденник.ua» постійно удосконалюється і ним з 

вдячністю користуються усі суб’єкти. 

Доступ у систему здійснюється тільки за спеціальним кодом, отриманим в ПТНЗ. Зміст 

загальнодоступних розділів контролюється системним адміністратором, щоб уникнути появи 

небажаної інформації та реклами. 

 

 

 

Електронний щоденник – сайт для батьків, учнів і педпрацівників, який служить 

електронним аналогом обліку успішності учнів у навчальному закладі. Тут збираються і 

обробляються дані, які представлені в зручному для сприйняття вигляді й доступні у будь-якій 

точці, де є підключення до Інтернет. Робота із щоденником розпочинається з реєстрації в ньому: 
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Функції щоденника: 

1. Розклад уроків: 

а) для кожної групи; 

б) окремо для кожного викладача. 

2. Електронний журнал. 

3. Електронний щоденник можуть продивлятись як учні, так і їхні батьки. Для цього 

кожному учневі, батькам дається код доступу до щоденника, за допомогою якого вони здійснюють 

керування своїми сторінками. В щоденнику можна продивитися навчальні досягнення за поточний 

день, тиждень, конкретно за кожний предмет, семестрові бали та підсумкові оцінки 

4. У розділі «Бібліотека» багато цікавої інформації для себе знайдуть не тільки учні та 

викладачі, а й батьки. Основні підрозділи: література (містить велику кількість художньої 

літератури, біографії письменників), медіатека (фонд навчальних і методичних посібників, 

відеофільмів, звукозаписів, комп’ютерних презентацій), перекладач (переклад текстів з однієї 

мови на іншу) 

5. За допомогою щоденника можна здійснювати дистанційне навчання.  

Отже, в наш час інформація стає одним із найбільш цінних за змістом і масових за формою 

продуктів цивілізації, користувачем якого є все суспільство. Важлива роль інформаційних 

технологій у розвитку професійно-технічної освіти полягає в прискоренні процесів отримання, 

розповсюдження і використання її суб’єктами нових знань. Саме на цій підставі науковці та 
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працівники методичних служб повинні надалі спрямовувати свою роботу щодо підвищення якості 

інтелектуальних ресурсів освітнього середовища. Сучасне програмно-методичне забезпечення для 

ПТНЗ має відповідати вимогам науковості, технологічності, достатньої повноти та реальності 

реалізації. А практичне використання нових інформаційних технологій вимагає відповідної 

матеріально-технічної бази, тобто створення в кожному ПТНЗ умов для включення в загальну 

систему інформатизації регіону, держави.  

 

Авторська методика використання інноваційних виробничих технологій у навчально-

виробничому процесі ПТНЗ поліграфічного профілю 

 

Юденкова О.П., заступник директора з НМР міжрегіонального вищого 

училища з поліграфії та інформаційних технологій    

 

Динамічні зміни у змісті й характері праці кваліфікованих 

робітників видавничо-поліграфічної галузі вимагають оновлення їх 

професійної підготовки, а отже запровадження нових підходів до 

методики використання інноваційних виробничих технологій у процесі 

організації професійно спрямованого навчання. Методика використання 

інноваційних виробничих технологій у навчально-виховному процесі 

професійної підготовки друкарів офсетного плоского друку покликана допомогти учням ПТНЗ 

швидко і продуктивно реалізувати свої можливості, уникнути перешкод в опануванні обраної 

професії відповідно до вимог роботодавців. 

Поняття ―методика‖ визначено як педагогічну науку, яка досліджує закономірності 

навчання певного навчального предмета. Оскільки загальні закономірності навчання вивчаються 

дидактикою, то методику окремого навчального предмета правомірно розглядати як часткову 

дидактику.  

Методика конкретного навчального предмета – це галузь педагогічної науки, що 

досліджує зміст навчального предмета і характер навчального процесу, який сприяє засвоєнню 

учнями необхідного рівня знань, умінь і навичок, розвитку їхнього мислення, формування 

світогляду [c. 9–10]  

Методика навчання – це модель навчального процесу, яка інтегрує зміст навчання і 

навчальну технологію. Методика: спрямована на цілі навчання; ґрунтується на змісті навчання, 

який сформований для досягнення цілей даної навчальної одиниці; відбиває психолого-педагогічні 

методи навчання, які обрані для вкладання даної навчальної одиниці; визначає діяльність 

учасників навчального процесу, організацію їх взаємодії, характер і структуру використання ними 
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ресурсів (елементів) навчального середовища (засобів навчання), які застосовуються для 

забезпечення навчання. 

Методику використання інноваційних виробничих технологій у навчально-виробничому 

процесі професійної підготовки друкарів офсетного плоского друкування слід розглядати як галузь 

педагогічної науки, що ґрунтується на основах педагогіки, професійно спрямованих предметах, 

змісті інноваційних виробничих технологій галузі та розглядає раціональні способи і засоби 

керування процесом навчання і виховання учнів ПТНЗ з метою формування в них готовності 

використання інноваційних виробничих технологій у майбутній професійній діяльності. Методика 

викладання має: розкривати зміст інноваційних виробничих технологій поліграфічної галузі, 

зробити їх цікавими для вивчення, розкрити практичну значущість; забезпечити відповідне 

співвідношення між метою, методами, засобами, організаційними формами, які дозволять 

моделювати новий досвід учнів з опорою на попередній і таким чином полегшити їх професійну 

адаптацію в умовах сучасного виробництва. До завдань методики використання інноваційних 

виробничих технологій у підготовці кваліфікованих робітників поліграфічного профілю відносимо: 

ретельний добір нового змістового матеріалу (про властивості матеріалів, машин, механізмів і 

приладів, принципів побудови виробничих процесів, основ організаційно-управлінської діяльності 

тощо); визначення місця інтегрованого курсу ―Інноваційні виробничі технології на сучасному 

поліграфічному підприємстві‖ у загальній системі підготовки робітника щодо його майбутньої 

професійної діяльності; вибір і вдосконалення сучасних форм і методів навчання; визначення 

міжпредметних зв’язків при викладанні професійно спрямованих предметів; вивчення, узагальнення 

і впровадження передового педагогічного досвіду; встановлення взаємозв’язку між сторонами 

процесу навчання-викладання (учні, викладачі ПТНЗ, роботодавці); розроблення комплексу 

навчально-методичного забезпечення на основі ІВТ галузі тощо. 

Методика використання ІВТ у підготовці кваліфікованих робітників поліграфічного 

профілю має специфічні особливості, що ґрунтуються на результатах наукових досліджень, 

урахуванні специфіки практичної діяльності робітників поліграфічної галузі, які вимагають 

виокремлення характерних для цього принципів.  

Відповідність вимогам сучасного виробництва. Цей принцип означає, насамперед, 

необхідність всебічного підвищення науково-технічного рівня професійної підготовки учнів із 

врахуванням як сучасного рівня техніки та технологій, так і перспектив його розвитку. Базується 

принцип на динамічному розвитку видавничо-поліграфічної галузі, значний вплив на яку 

здійснюють інформаційна і телекомунікаційна техніка, що в свою чергу спричиняє виникнення в 

ній нових інфраструктур, нетрадиційних способів діяльності, що відповідно і ставить нові вимоги 
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до підготовки кваліфікованих робітників. Реалізація цього принципу вимагає не тільки 

відповідності змісту освіти сучасним вимогам, а й використання відповідних форм, методів, 

засобів навчання. Для оволодіння сучасною технікою і технологіями, перспективами їх розвитку 

учні мають володіти технічним і технологічним мисленням, здатністю приймати виважені рішення 

у виробничих ситуаціях, вільно розбиратись у складних технологічних схемах та будові і 

принципах роботи сучасного обладнання, володіти навичками технічної діагностики та 

налагодження складного обладнання. Все це визначає необхідність застосування у навчальному 

процесі проблемно-пошукових методів навчання, лабораторно-практичних робіт в умовах 

сучасного виробництва, виконання вправ творчого характеру, дослідницьких науково-практичних 

учнівських конференцій, використання сучасних технічних засобів навчання, а, найголовніше, 

готовності самих педагогічних працівників ПТНЗ до використання ІВТ у педагогічній діяльності.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зв’язок теорії і практики. Цей принцип знаходить відтворення як у змісті навчання (у 

навчальних планах і програмах, у підручниках та навчальних посібниках), так і безпосередньо у 

самому процесі навчання. Основними напрямами реалізації зв’язку теорії і практики є: понятійно-

змістовні зв’язки за змістом навчального матеріалу; поетапно-часові – зв’язки за часом та 

поетапністю вивчення взаємопов’язаного навчального матеріалу (теорія, як правило, випереджає 

практику); пізнавально-практичні – координація педагогічних засобів пізнавальної та предметно-

практичної, трудової, навчально-виробничої діяльності. В ПТНЗ поліграфічного профілю під час 

впровадження ІВТ використання принципу зв’язку теорії і практики є актуальним, для цього 
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необхідно застосовувати аналіз ситуацій і прикладів із організації виробничої діяльності 

поліграфічних підприємств, здійснювати організацію екскурсій, залучати учнів до виготовлення 

корисної продукції в майстернях ПТНЗ.  

 

 

 

Принцип свідомості й активності учнів ґрунтується на тому, що учень в сучасній 

педагогіці визначається як суб’єкт навчального процесу. За цим принципом учні ПТНЗ 

поліграфічного профілю мають усвідомлювати цілі учіння взагалі і значення вивчення ІВТ для 

забезпечення своєї конкурентоздатності в галузі та свого подальшого професійного росту. 

Пізнавальна діяльність виявляє активність учнів лише тоді, коли вони виконують її за власним 

бажанням, коли вона є принципово новою для учня ПТНЗ, коли вона організована свідомо і 

цілеспрямовано. Моніторингові дослідження доводять, що випускники навчального закладу 

швидше стають висококласними професіоналами, коли свідомо й самостійно приймають 

відповідальні рішення у професійній діяльності. Майбутній висококваліфікований робітник 

формується у професіонала не під тиском ―інформаційно-виховного впливу‖, а шляхом подолання 

труднощів, свідомого і самостійного вирішення проблем і завдань. Активна позиція та 
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усвідомлення учнем ПТНЗ поліграфічного профілю відповідальності за свої професійні дії, вчинки 

сприяє формуванню його професійної майстерності. 

Поряд з виокремленими принципами маємо враховувати наукові підходи, які в контексті 

нашого дослідження є також актуальними і на основі яких формується нова модель модернізації 

змісту освіти фахівців поліграфічного профілю, а саме: фундаментальність, наступність та 

інтеграція. 

Принцип фундаментальності ґрунтується на розумінні, що в сучасних умовах фахівці 

поліграфічного профілю мають володіти та широко використовувати фундаментальні фахові 

знання про нові матеріали, комп’ютерну техніку, інформаційні та сучасні поліграфічні технології, 

кольорознавство, типографіку, мистецтво друку з навчанням безпосередньо на робочому місці, що 

вимагає від адміністрації ПТНЗ систематичного оновлення матеріально-технічної бази.  

Основною умовою формування змісту навчання у процесі професійної освіти 

поліграфічного профілю є дотримання принципу наступності, що забезпечує можливість 

здійснення взаємозв’язку між фактами, поняттями, уміннями, навичками. Наступність сприяє 

осмисленню провідних ідей і принципів дисциплін, що вивчаються, дозволяє встановити 

міжпредметні зв’язки, які є необхідною умовою формування світогляду, усвідомлення 

необхідності вивчення інноваційних виробничих технологій та ефективного використання 

вивченого.  
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Підготовка кваліфікованих робітників поліграфічного профілю базується на принципі 

інтеграції, що спричинена широким упровадженням настільних видавничо-поліграфічних 

технологій. Побудова моделі інтегрованих професій робітника видавничо-поліграфічного профілю 

ґрунтується на: визначенні груп професій за виробничо-професійними характеристиками; 

наскрізних циклах професійно-орієнтованих предметів; профільному вивченні природничо-

математичних дисциплін.  

Використання принципу інтеграції за видами робіт під час використання ІВТ у професійній 

підготовці майбутніх кваліфікованих робітників поліграфічного профілю зумовлює учнів ПТНЗ 

поглиблювати знання з наукомістких предметів, працювати над забезпеченням високого рівня 

технічної грамотності, технологічного мислення, раціонального співвідношення теоретичного і 

практичного навчання, виховання відповідальності за виконану роботу. Механізм інтеграції видів 

видавничо-поліграфічних робіт під час вивчення, узагальнення та використання ІВТ у професійній 

підготовці майбутніх фахівців поліграфічної галузі здійснюється шляхом групування окремих 

видів робіт додрукарських процесів, друкарських процесів та оздоблювальних, післядрукарських 

процесів. 

У реальному процесі підготовки майбутніх кваліфікованих робітників поліграфічного 

профілю принципи виступають у взаємозалежності один з одним. Тільки комплексне 

використання виокремлених принципів забезпечує успішну реалізацію методики та дозволяє 
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результативно вирішувати завдання підготовки кваліфікованого робітника поліграфічного 

профілю у ринкових умовах. 

Основними структурними складовими методики використання інноваційних виробничих 

технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників поліграфічного 

профілю є відповідні компоненти моделі їх підготовки. Організація навчання за означеною 

методикою передбачає забезпечення трьох нерозривно пов’язаних між собою аспектів навчання: 

навчальний предмет (зміст освіти); діяльність педагогічного працівника – викладання; діяльність 

учнів ПТНЗ – навчання.  

Організаційним початком застосування методики використання ІВТ у навчально-

виховному процесі підготовки учнів ПТНЗ поліграфічного профілю є мета (цілі навчання). 

Розробляючи експериментальну програму використання ІВТ у професійній підготовці друкарів 

офсетного плоского друкування, ми враховували умову про те, щоб кожен учень ще на початку 

навчання усвідомив, якою діяльністю він повинен оволодіти на різних етапах навчання, щоб 

досягнути кінцевого результату – готовності використовувати інноваційні виробничі технології у 

професійній діяльності. Запропонована методика ґрунтувалась на чіткому визначенні цілі 

відповідно до поетапного формування знань і вмінь від головної цілі до підцілей. Субординація 

цілей ґрунтується на принципі наступності. Тобто знання і вміння, отримані на попередньому 

етапі, повинні формувати базовий рівень засвоєння для наступного етапу навчання. Після кожного 

етапу відбувається контроль рівня формування готовності учнів ПТНЗ поліграфічного профілю до 

використання інноваційних виробничих технологій у професійній діяльності за мотиваційним, 

когнітивним, операційно-діяльнісним, рефлексивним критеріями. При цьому необхідно 

враховувати, що кожен предмет навчального плану несе свою функцію для забезпечення певного 

напряму професійної підготовки друкаря.   

Змістова складова методики використання інноваційних виробничих технологій у 

професійній підготовці майбутніх поліграфістів передбачає реалізацію двох блоків: оновлення 

змісту професійно спрямованих предметів на основі виокремлених інноваційних виробничих 

технологій галузі та впровадження авторського інтегрованого курсу за вибором. 

Оновлений зміст першого блоку – оновлення змісту професійної підготовки - має 

здійснюватись з урахуванням техніко-технологічних змін поліграфічного виробництва. 

Результативність методики використання ІВТ при поданні навчального матеріалу професійно 

спрямованих предметів зумовлена також чіткістю сформованих цілей викладання кожного 

предмета (загальної поліграфії, спецтехнології, матеріалознавства, виробничого навчання та 

практики) і значною мірою залежить від рівня та якості міжпредметного узгодження навчальних 
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програм, методичної єдності. Впровадження ІВТ у зміст професійно спрямованих предметів, 

відповідно до методики, стало можливим за умови ущільнення і концентрації навчального 

матеріалу, усунення дублювання в їх викладанні.   

 

 

 

Другий блок змістового компоненту – авторський інтегрований курс ―Інноваційні 

виробничі технології на сучасному поліграфічному підприємстві‖ - доповнює спецпредмети, 

виробниче навчання й виробничу практику. Інтегрований курс розроблено на основі 

інтегративного підходу, що веде до інтеграції змісту освіти, тобто об’єднання його елементів у 

цілісність. Розроблена методика його викладання грунтується на адаптації основних положень 

діяльнісного підходу, теорії поетапного формування розумових дій, науково-обгрунтованій 

методиці навчання за модульною технологією та блочно-модульного навчання. 
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Відповідно до теорії П. Гальперіна чітко розділяються орієнтуюча частина дії та її 

виконавча частина: ―саме орієнтуюча частина в першу чергу відповідає за хід (процес) учіння та 

якість його результатів‖. Щоб сформувати в учня уявлення про те, що і в якій послідовності 

потрібно робити, необхідно спочатку побудувати певний ―алгоритм‖ виконання завдання, тобто 

схему орієнтуючої основи дії, та дати її учню у вигляді не тільки усних вказівок та пояснень, як це 

зазвичай буває, а у зовнішній, ―матеріалізованій‖ формі, наприклад, у вигляді картки, на якій все 

розписано. Методика використання ІВТ у навчальному процесі підготовки друкарів офсетного 

плоского друкування пов’язана перш за все з технологізацією освіти і має формувати новий 

понятійний апарат на основі вищезазначених концепцій. Сучасні технології навчання 

інноваційних виробничих технологій за галузевим спрямуванням пов’язані з такими термінами: 

технологічна карта тематичного та поурочного планування; технологічний прийом, етап 

технології; завдання та діагностика технологічного етапу тощо. 

Реалізація програми курсу здійснюється впродовж п’яти етапів. Для кожного етапу ми 

спроектували характерні свої конкретні цілі й завдання, а також дії викладача й учнів задля їх 

досягнення. Залежно від завдань і мети навчання, рівня сформованості готовності, якої потрібно 
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досягти на певному етапі, добиралися методи, засоби й форми навчання. Відповідно до принципу 

модульності, навчання має будуватись за окремими функціональними вузлами-модулями, 

призначеними для досягнення конкретних дидактичних цілей. Саме функціональні вузли-модулі 

структурують навчальний матеріал на елементи: модуль-вхід, модуль-узагальнення, теоретичний 

та практичний модуль, модуль генерації, модуль-вихід. Обрана нами блочно-модульна технологія 

навчання (модульна технологія), яка інтегрує основні методичні підходи до організації 

навчального процесу, що відображають новітні досягнення педагогіки та психології, є одним з 

різновидів особистісно зорієнтованих технологій. Такими підходами є: навчання з 

випереджальним вивченням теорії; вивчення навчального матеріалу блоками; науково-пошукова 

діяльність учнів; проблемне навчання; індивідуально-диференційований підхід до навчання; 

програмоване навчання.  

 

 

 

На мотиваційному етапі у процесі лекційного заняття ―Модуль 1. Вступ. Огляд 

інноваційних виробничих технологій на сучасних поліграфічних підприємствах регіону‖ 

здійснюється підвищення мотивації щодо вивчення ІВТ у поліграфічній галузі. Цей етап 

реалізується на основі модуля-входу, який виконує дидактичну функцію пропуску в модуль через 

актуалізацію тих опорних знань, умінь і навичок, що необхідні для його засвоєння. Вибір 

інтрукційно-технологічних карток, завдань, інструкцій має зосереджуватись на детальних 
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вказівках, які налаштовують свідомість учня на засвоєння навчального матеріалу, необхідного для 

складання тесту та працевлаштування в галузі. Модуль-вхід передбачає врахування попереднього 

навчального матеріалу з інших професійно спрямованих дисциплін.  

На етапі формування пізнавальної діяльності, яка базується на лекційних, семінарських та 

лабораторно-практичних заняттях з тем ―Модуль 2. Сучасні поліграфічні матеріали для 

друкування офсетним способом друку‖ та ―Модуль 3. Сучасні моделі аркушевих офсетних машин 

для друкування пакувань. Інноваційні технології управління поліграфічним процесом‖ навчальний 

матеріал реалізується через формування в учнів ПТНЗ орієнтовної основи діяльності щодо 

використання інноваційних виробничих технологій через модуль узагальнення, який виконує дві 

основні функції: визначення проблеми, на розв’язання якої і спрямовано цей модуль, та 

систематизації його структури. Цей модуль пропонується учням у різних інтерактивних формах. 

Найбільш поширеною формою є залучення учнів до самостійної роботи з поглиблення, 

практичного застосування та усвідомлення змісту основних теоретичних положень, що надалі 

знайдуть відображення в розробленому нами навчальному посібнику, сторінки якого під час 

лекцій подаються у вигляді опорних блок-схем, узагальнювальних таблиць, малюнків та інших 

методів, що розкривають структуру інноваційних виробничих технологій поліграфічної галузі й 

необхідність їх використання у професійній діяльності. Під час проведення лабораторно-

практичних занять найбільш актуальними є проведення майстер-класів на базі навчально-

демонстраційного центру в ПТНЗ або в умовах сучасного виробництва. У системі всього 

дидактичного циклу перша та останні теми модулів спрямовані на досягнення виховних цілей 

навчання в контексті нашого дослідження. 

На виконавчому етапі організація діяльності учнів із засвоєння теоретичного та 

лабораторно-практичного матеріалу з тем: ―Модуль 4. Типові дефекти та неполадки під час 

друкування паковань на офсетних аркушевих машинах і способи їх усунення‖, ―Модуль 5. 

Технологія обробки сировини‖, ―Модуль 6. Сучасні пристрої для контролю якості відбитків при 

друкуванні‖ полягає у формуванні вмінь і навичок в учнів ПТНЗ застосовувати знання у 

професійній діяльності відповідно до показників рівня сформованості операційно-діяльнісного 

компонента; здійснюється оцінювання, самооцінювання та коригування навчальної діяльності 

учнів в цілому та за окремі види дій. Навчальний матеріал цього етапу структурується на основі 

теоретичного та практичного модуля, який має свою логіку побудови та збігається зі схемою 

вирішення проблеми. Цей модуль є центральним для професійно спрямованих дисциплін і 

використовується з метою застосування здобутих знань на практиці та в професійній діяльності. 
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Призначення цього модуля – розвиток технічно-технологічної культури мислення, формування 

практичних навичок використання інноваційних виробничих технологій.  

На етапі репродуктивної діяльності у процесі занять з теми «Модуль 7. Організація 

роботи на дільниці. Загальні положення» здійснюється формування вмінь проектувати комплекс 

заходів: виконання планового та змінного виробничого завдання; порядок вирішення непланових 

ситуацій, проведення перезмін, перевірки роботи основних вузлів і механізмів сучасних 

друкарських машин. Формуються основні професійні обов’язки, які не передбачені 

кваліфікаційною характеристикою. Цей етап реалізується на основі модуля генерації, основною 

функцією якого є кінцеве узагальнення його змісту шляхом концентрації інформації та її 

викладання у зручному для усвідомлення вигляді. Цей модуль може реалізовуватись у тих самих 

методах і формах, що і модуль узагальнення. 

На етапі творчої діяльності у процесі учнівської науково-практичної конференції за 

темою «Модуль 8. Маркетингове дослідження внутрішнього середовища поліграфічних 

підприємств регіону» набуваються знання та уміння досліджувати та представляти технології 

використання ІВТ у майбутній професійній діяльності на основі сформованого рефлексивного 

компонента. Цей етап реалізується на основі модуля виходу, який виконує функції: навчання, 

творчого самовираження, потягу до засвоєння нових способів діяльності, контролю, зворотного 

зв’язку.  

Отже, використана нами блочно-модульна система структурування змісту навчального 

матеріалу з предмета ―Інноваційні виробничі технології на сучасному поліграфічному 

підприємстві‖ потребує перебудови всієї організації навчально-виховного процесу, а саме: 

переорієнтація від знаннєвого до особистісно-діяльнісного підходу. Реалізація виокремлених у 

ході дослідження педагогічних умов використання інноваційних виробничих технологій у 

підготовці кваліфікованих робітників поліграфічного профілю висуває необхідність застосування 

інтерактивних методів та нових організаційних форм навчання.  
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Портфоліо як інструмент якісної презентації роботи педагога 

 

Гришаєва О.В. 

методист НМЦ ПТО 

у Дніпропетровській області  

 

“Цель жизни - самовыражение. Проявить во всей полноте 

свою сущность - вот для чего мы живем”  О. Уайльд 

 

Сьогодні все частіше для презентації свого досвіду педагоги 

використовують портфоліо. Правильно сформоване портфоліо допомагає 

педагогам вигідно представити свій педагогічний досвід, неординарно розповісти про нього, 

налаштуватися на професійне зростання. 

       Існує багато визначень сутності цього поняття. Досить велика їх кількість належить до 

галузі освіти.  

Зміст цих дефініційможна звести до декількох варіантів, де портфоліо це: 

 засіб (інструмент, метод, форма) оцінювання ефективності (результативності) будь-якої 

достатньо тривалої участі та складної за змістом діяльності; 

 зібрання зразків робіт і документів, що підтверджують результати діяльності та ілюструють 

можливості й досягнення власника портфоліо; 

 комплект матеріалів, які відповідно до поставленої мети систематизують та ілюструють процес 

безперервної самооцінки і корекції результатів та досягнень; 

 технологія саморозвитку і самовдосконалення; 

 засіб мотивації і стимулювання творчої активності і самоосвіти; 

 засіб самопрезентації і кар’єрного зростання; 

 показ досягнень в управлінській і педагогічній діяльності;  

 засіб моніторингу й оцінювання професійного розвитку; 

 відповідним чином формалізований та спеціальним чином скомпонований комплекс 

документальних матеріалів (довідок, звітів, протоколів, публікацій, рефератів, курсових та 

дипломних робіт, дисертаційних робіт, нормативних документів, фото-, кіно-, відео-, аудіо 

матеріалів у паперовому та електронному вигляді). 

Головне призначення портфоліо – продемонструвати найбільш значущі результати 

практичної діяльності для оцінки своєї професійної компетентності. Презентація портфоліо 

кожним педагогом є мотиваційною основою його особистісного вдосконалення і фахового 

зростання. 
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Структура портфоліо: принципи формування 

Обсяг портфоліо педагога не повинен перевищувати 8-10 сторінок + додаток (за деякими 

рекомендаціями загальний обсяг сягає 70 стор.) 

Портфоліо педагога – це не втілення успіху, а матеріал, що відображає всі сторони його роботи. 

Експериментальна робота, навіть не зовсім вдала, може свідчити про дослідницьку натуру 

педагога.  

Організація інформації в портфоліо педагога підкоряється двом основним правилам: 

послідовність і ясність.  

Усі заявлені педагогічні вміння підтверджуються прикладами здійснених викладачем заходів.  

Грамотно складене портфоліо вчителя відповідає в першу чергу на питання «Як?», і тільки потім 

на питання «Що?». 

Немає загальноприйнятої моделі портфоліо. Портфоліо вчителя дуже індивідуальне. Окрім 

цього, велику роль у формуванні портфоліо відіграє специфіка навчальної дисципліни, в рамках 

якої воно створюється. Та все ж є загальні елементи, компоненти портфоліо, які можна 

прослідкувати в будь-яких дисциплінах. Ось вони:  

 Інформація «від себе» – формулювання педагогічної філософії, опис використовуваних 

методик, вказівка дисциплін, що розробляються, представлення освітніх цілей і завдань.  

 Інформація «від інших» – відгуки колег, учнів, батьків про курси, навчальні програми, тести, 

стиль проведення занять, позаурочну діяльність тощо. 

 Приклади навчальних заходів– досягнення учнів, результати дослідницької роботи, приклади 

есе і таке інше. 

 І ВАРІАНТ 

I розділ. Портрет (Паспорт. Візитна картка)  

Прізвище, ім'я, по батькові викладача 

Фотографія 

Предмет, що викладається 

Стаж роботи 

Категорія, розряд 

Педагогічне кредо 

Есе 

Назва навчального закладу 

 Система або технологія, в якій працює педагог 

II розділ. Колектор (освітня траєкторія розвитку) 
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У цьому розділі міститься інформація про освіту педагога і про курси підвищення кваліфікації: 

Назва навчального закладу, рік його закінчення, спеціальність 

Назва курсу, рік проходження курсової підготовки, установа 

Свідоцтва, сертифікати і дипломи, що підтверджують проходження курсової підготовки 

III розділ. Робочі матеріали (Дидактичні розробки)  

У цьому розділі можуть бути розміщені матеріали  за такими напрямами: 

 Авторські програми: з предмета, факультативів і гуртків, елективних курсів 

 Елементи педагогічних технологій 

 Конспекти відкритих уроків 

 Вправи і завдання, розроблені педагогом, які отримали суспільне визнання 

Досягнення  

IV розділ. Методична робота 

 У цьому розділі відбивається робота педагога в методичних комісіях, радах, проблемних творчих 

групах, співпраця з методичним центром, інститутами підвищення кваліфікації, внз та ін. 

V розділ. Позаурочна діяльність 

 У цьому розділі знайде віддзеркалення робота викладача з підготовки учнів до різних конкурсів, 

олімпіад, фестивалів, а також організація екскурсій, культпоходів та інших заходів, що 

підвищують інтерес учнів до предмета. 

VI розділ. Результативність участі педагога в професійних конкурсах 

 Рівень 

 Назва 

 Результат 

VII розділ. Винагороди і досягнення педагога 

ІІ варіант 

І розділ «Офіційні документи» розміщують інформацію про усі наявні у педагога документи, що 

підтверджують його індивідуальні досягнення, зокрема: урядові нагороди; грамоти; подяки; 

дипломи лауреата й учасника конкурсів; сертифікати. 

ІІ розділ «Відомості про підвищення кваліфікації та професійну підготовку» розміщують 

інформацію: 

 про проходження педагогом курсів підвищення кваліфікації за останні 5 років –  

o тема курсів; 

o повне найменування організації, що проводила курси; 

o місце проведення; 
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o номер і дата видачі посвідчення, сертифіката; 

 про професійну перепідготовку або одержання педагогом додаткової освіти; 

 про наявність у педагога почесних звань і ступенів, копії документів, що підтверджують їх. 

ІІІ розділ «Робота педагога з узагальнення і поширення власного педагогічного досвіду» 

розміщують інформацію: 

 про наявність власних методичних розробок, публікацій із проблем розвитку, виховання та 

навчання дітей (тема, назва і номер періодичного видання); 

 про участь у майстер-класах, круглих столах, конференціях, стажуваннях (із зазначенням 

теми та стислим змістом); 

 про розроблення і реалізацію авторських програм та проектів; 

 про участь в інноваційній діяльності (із зазначенням форми участі, змісту й 

результативності роботи). 

IVрозділ «Участь у професійних конкурсах» розміщують інформацію про участь педагога у 

районних, міських і професійних конкурсах із зазначенням: назви конкурсу; строків проведення; 

результату участі. 

Vрозділ «Використання сучасних педагогічних технологій в освітньому процесі» зазначають: 

назву технології, яку використовують; обґрунтування застосування; наявний або прогнозований 

результат. 

VIрозділ «Демонстрація позитивної динаміки досягнень учнів» вказують результати 

освітнього процесу за певний період: 

 порівняльний аналіз результатів діагностики рівня сформованості компетентності дітей у 

різних сферах життєдіяльності; 

 аналіз результативності роботи з батьками. 

VIIрозділ «Відгуки про  педагогічну діяльність педагога та її результати» розміщують: 

 характеристики адміністрації; 

 відгуки колег та батьків (законних представників) вихованців про роботу педагога; 

 методичні бюлетені за підсумками проведених педагогом відкритих заходів; 

 рецензії на статті педагога; 

 самоаналіз власної педагогічної діяльності. 

ІІІ варіант 

Розділ 1. «Загальні відомості про викладача» 

 Цей розділ вміщує матеріали, що відображають досягнення вчителя з різних напрямків: 

 прізвище, ім'я, по батькові, рік народження; 
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 освіта (що і коли закінчив, отримана спеціальність і кваліфікація за дипломом); 

 трудовий і педагогічний стаж, стаж роботи в цьому закладі; 

 підвищення кваліфікації (назва структури, де прослухані курси, рік, місяць, проблематика 

курсів); 

 копії документів, що підтверджують наявність учених й почесних звань і ступенів; 

 найбільш значущі урядові нагороди, грамоти, листи подяки; 

 дипломи різних конкурсів; 

 інші документи на розсуд автора.  

Розділ 2. «Результати педагогічної діяльності» 

 У цьому розділі розміщуються: 

 матеріали про результати якості навчання учнів відповідно до навчальних програм і 

сформованості в них ключових компетентностей з предмета, що викладається; 

 порівняльний аналіз діяльності педагога за 3 роки (у разі подачі атестаційного портфоліо, 

термін - міжатестаційний період) на підставі: контрольних зрізів знань; участі вихованців в 

училищних і обласних олімпіадах, конкурсах; 

 результати проміжної і підсумкової атестації учнів; наявність медалістів, учнів, які 

отримали дипломи з відзнакою; 

 вступ до внз за фахом і таке інше; 

 підсумки ЗНО (загальноосвітні предмети), ДКА; 

 довідка за підсумками проведення моніторингу освітніх результатів у групах педагога. 

Розділ 3. «Науково-методична діяльність» 

 У цьому розділі розміщаються методичні матеріали, що свідчать про професіоналізм педагога: 

 матеріали, в яких обґрунтовується вибір викладачем навчальної програми і комплекту 

навчально-методичної літератури; 

 матеріали, у яких обґрунтовується вибір використовуваних освітніх технологій; 

 матеріали, що містять обґрунтування вживання в педагогічній практиці тих або інших 

засобів педагогічної діагностики для оцінки освітніх результатів; 

 використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі тощо; 

 робота в методичній комісії ПТНЗ, співпраця з НМЦ ПТО, ДОІППО, ВНЗ й іншими 

установами; 

 участь у професійних і творчих педагогічних конкурсах; 

 участь у методичних та предметних тижнях; 

 організація і проведення семінарів, «круглих столів», майстер-класів і таке інше; 
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 проведення наукових досліджень; 

 розробка авторських програм; 

 написання рукопису кандидатської або докторської дисертації; 

 підготовка творчого звіту, реферату, доповіді, статті;  

 інші документи. 

Розділ 4. «Позаурочна діяльність з предмета» 

 Розділ містить документи: 

 список творчих робіт, рефератів, навчально-дослідницьких робіт, проектів, виконаних 

учнями з предмета; 

 відомості про переможців олімпіад, конкурсів, змагань, інтелектуальних марафонів тощо; 

 сценарії позаурочних заходів, фотографії, відеофільми із записом проведених заходів 

(виставки, заочні екскурсії, КВК, брейн-ринги і таке інше); 

 програми гуртків і факультативів;  

 інші документи. 

Розділ 5. Навчально-матеріальна база  

В цьому розділі розміщується витяг з паспорту навчального кабінету (майстерні, лабораторії) з 

обов'язковим висвітленням тенденції поповнення КМЗ уроків: 

 список словників та іншої довідкової літератури по предметах; 

 список наочних посібників (макети, таблиці, схеми, ілюстрації, портрети тощо);  

 наявність технічних засобів навчання; 

 наявність комп'ютера та комп'ютерних засобів навчання (програми віртуального 

експерименту, контролю знань тощо); 

 аудіо- і відео посібники; 

  наявність дидактичного матеріалу, збірників завдань, вправ, прикладів рефератів і творів 

тощо; 

  інші документи за бажанням педагога.  

З чого починати? 

 Якомога точніше сформулювати портфоліо, самокритично оцінивши свої можливості і 

здібності; 

 визначити вигляд і структуру портфоліо, види рефлексії і критерії оцінки; 

 зібрати наявні документи та матеріали і розташувати їх у певному порядку; скласти перелік; 

 усі документи мають бути датовані, у них мають бути вказані посади і звання рецензентів, 

авторів рекомендацій; 
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 вказати джерела використовуваної для роботи інформації, описувати засоби і методи 

роботи. 

 Надалі: 

 Важливо періодично поповнювати портфоліо відповідними документами і відстежувати 

результати роботи відповідно до поставлених цілей; 

 регулярно писати замітки, рефлексії. 

Форма надання матеріалів у розділах вільна, у цьому підході відбивається суб’єктний характер 

роботи з портфоліо. Кількість обов’язкових рубрик встановлюється окремо: вона повинна бути 

необхідною і достатньою для відображення особливостей портфоліо. 

До відома 

Максимально структурована та формалізована інформація у вигляді таблиць, графіків, схем 

тощо сприймається найбільш швидко та є найбільш зрозумілою для сприйняття, не вимагає 

додаткових пояснень від автора. 

Швидко зорієнтуватися у значній кількості неструктурованого тексту та зробити якісь 

висновки щодо якості виконаної роботи та рівня професіоналізму автора просто неможливо. 

Вивчення та аналіз таких "творів" вимагає певну кількість часу. 

Отже, основною метою складання портфоліо є аналіз своєї професійної діяльності, 

узагальнення і систематизація педагогічних досягнень, об’єктивна оцінка своїх можливостей і 

визначення способів переборення труднощів для досягнення більш високих результатів. 

Шановні колеги! В сьогоднішньому швидкоплинному світі викладач повинен мати 

можливість якісно презентувати всі свої перемоги на тернистому професійному шляху. Я думаю, 

що портфоліо стане саме таким засобом. І всі ваші професійні фарби допоможуть змалювати 

реальну картину. Запрошую на дистанційне навчання з цього питання, заявки направляйте на 

електронну адресу grishaeva_elena@i.ua 

 

Шляхи вирішення  завдань профорієнтаційної роботи при проведенні  масових заходів із 

позиціювання робітничих професій в ПТНЗ 

 

 Головченко С.В.,  

методист НМЦ ПТО 

 у Дніпропетровській області 

 

  У контексті нових викликів, що постали перед країною, з 

урахуванням методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки 

України з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 

mailto:grishaeva_elena@i.ua
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2014-2015 навчальному році, Концепції  національно-патріотичного виховання молоді 

профтехосвіта Дніпропетровщини розпочала 2014-2015 навчальний рік.  

Протягом минулого навчального року в профтехосвіті Дніпропетровської області 

запроваджувались нові та традиційні форми профорієнтаційної роботи. 

Головною особливістю, яку культивував НМЦ ПТО у минулому навчальному році своєю 

координаційною роллю, було поєднання зусиль навчальних закладів та роботодавців, активна 

участь у цьому процесі обласної служби зайнятості. 

Протягом минулого навчального року на обласному рівні  проведено 6 декад робітничих 

професій за галузями машинобудування, металургії та гірничодобування, залізничного та 

автомобільного транспорту, будівництва, харчування, торгівлі, поліграфії, легкої промисловості та 

служби побуту. 

Під час декад проведено: 

- відео-мости (спілкування) для школярів та їх батьків з питань профорієнтації, перспектив 

навчання робітничих професій у регіонах; 

- флешмоби  для випускників загальноосвітніх шкіл «Я – РОБІТНИК!»; 

- профорієнтаційні екскурсії в рамках  Програми розвитку промислового туризму Кривбасу 

тощо. 

- участь школярів у навчально-виробничому процесі під гаслом «Стань учнем ПТНЗ на 

годину»; 

- майстер-класи з професій від педпрацівників та учнів ПТНЗ; 

- зустрічі представників молодіжної ради професійно-технічних навчальних закладів, вищих 

навчальних закладів та молодих робітників підприємств з метою налагодження мостів співпраці 

між учнівською молоддю регіону з питань перспектив навчання, кар’єрного росту, волонтерства, 

змістовного дозвілля тощо; 

- консультації практичних психологів, спеціалістів навчальних закладів, центру зайнятості щодо 

вибору професій; 

- літературно-музичні презентації робітничих професій, профтехосвіти та галузі агітаційно-

просвітницькими гуртами закладів та козацьких гуртів. 

Аналіз стану справ свідчить, що не зважаючи на усі складнощі процесу формування 

державного замовлення, відзначалась активність випускників шкіл з повною загальною середньою 

освітою при виборі свого майбутнього саме в професійно-технічній освіті, зростання  лідерів у 

показниках серед тих, хто був активним провідником не агітації робітничих професій, а 

пропагував їх сучасними формами.  

http://osvita.ua/legislation/other/5397/
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2014-2015 навчальний рік є особливим з точки зору ведення як виховної роботи в цілому  

так і окремо за профорієнтаційним напрямком. Руйнується економіка України та інфраструктура 

регіонів, є діти, які загинули на Майдані, були поранені у збройних сутичках на Сході України, 

через соціально-політичну кризу батьки втратили роботу та житло, діти втратили місце навчання 

та звичний мікроклімат  учнівського колективу, дезорієнтовані в реальному аналізі подій та у 

визначенні пріоритетів державності.  

Події останніх місяців показали, що при проведенні виховної роботи, зокрема 

профорієнтаційного напрямку, виникає нагальна потреба залучати до цього процесу практичних 

психологів, соціальних педагогів, бібліотекарів, педагогів-організаторів, класних керівників, 

керівників фізвиховання, викладачів предмета «Захист Вітчизни», медичних працівників. Спектр 

їх діяльності має поширюватись як на окрему групу людей (учнів ЗСШ та ПТНЗ, педпрацівників, 

батьків учнів, ), так і цілі соціальні групи (учнів пільгових категорій, переселенців із зони АТО та 

Криму, із сімей, де батьки загинули під час дій в зоні АТО). 

Перед педпрацівниками професійно-технічних навчальних закладів постають завдання, які 

мають сприяти відновленню в державі та громадянському суспільстві миру та порядку, розвитку 

галузей економіки, вихованню міцних життєвих та професійних намірів учнівської молоді. 

На підставі вище викладеного і рекомендацій  попередніх років  навчально-методичний 

центр профтехосвіти у Дніпропетровській області у 2014-2015 навчальному році рекомендує: 

1. Проводити масові профорієнтаційні заходи, в тому числі декади робітничих 

професій та відзначення професійних свят під гаслом «Робітнича професія – платформа 

кар’єрного зростання». 

2. З метою посилення національно-патріотичного характеру в проведенні декад 

робітничих професій передбачити використання кращих трудових традицій і звичаїв українського 

народу, вшанування видатних українців – визначних діячів науки, мистецтва, промислового 

сектору за галузевим напрямком. 

3. Створити в музеях навчального закладу (різного формату) дієві експозиції з метою 

висвітлення сторінок історії галузі, видатних її представників не тільки на вітчизняному рівні,  але 

і тих, які набули світового визнання, не тільки минулих століть, але й сучасності. Пропонуємо 

використовувати календар професійних свят і видатних дат українського народу.  

4. Організувати в загальноосвітніх навчальних закладах, з якими укладено угоди про 

співпрацю, книжкові виставки, тематичні полички, куточки, дайджести за темами: «Ким бути?», 

«Подорож професіями від А до Я», «Календар професій», «Куди йти вчитися», «Ринок професій 
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нашого району», «Запрошуємо до нас на навчання», «Побут і господарство українців», «Громада 

та її звичаї в Україні», «Народні знання», «Світогляд та вірування українців», тощо. 

5. Взяти участь у спільних учнівських профорієнтаційних проектах учнів 

загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів та робітничої молодді. 

6. Організувати екскурсії на підприємства, фірми, організації, установи довузівської 

професійної освіти, в установи вищої освіти за темами «Вибір професії та ринок праці», «Ми – 

потомки Гефеста», «Твоє перше робоче місце», «Де у машини серце», «Обираємо вас – навчайте 

професії!»,  тощо.  

7. Провести конкурси: 

- альбому-досьє «Топ – 5 професій нашого регіону»; 

- волонтерів – профорієнтаторів; 

- комп’ютерних презентацій «Я обираю професію»; 

- рекламно-профорієнтаційної продукції; 

- бізнес-планів «Я відкриваю свою справу»; 

- учнівських проектів за темами «Моя професія - моя гордість», «Мої професійні плани», 

«Життєва позиція - Я робітник», «І в кого я такий?» (дослідження робітничої династії) тощо. 

- віртуальний конкурс фотографії серед учнів ПТНЗ «Я і моя професія», «Професія  в 

обличчях», «Моя трудова династія», «Професії нашого міста», «Шлях до професіоналізму» тощо. 

8. Провести відеомости співдружності  учнівської молоді загальноосвітніх, 

професійно-технічних, вищих навчальних закладів та робітничої молоді. 

9. Взяти участь у суспільнокорисній  діяльності як спробі сил у виборі майбутньої 

професії (виконання суспільно-громадських доручень: піклування про ветеранів, людей похилого 

віку, дітей інтернатних закладів та дитячих будинків тощо) та у спільних учнівських 

профорієнтаційних проектах між учнями ПТНЗ області.  

10. Відвідати місцеві та міжнародні виставки промислового комплексу за галузями. 

11. Провести  акцію «Соціологічне опитування» за участю психологів, соціальних 

педагогів, педпрацівників ПТНЗ, керівників фізвиховання. 

12. Провести семінари і тренінги для молоді, у тому числі з використанням сучасних 

методик саморегуляції, самонавчання та самовдосконалення, основ підприємництва, основ 

професійної мобільності, інших напрямів знань, що сприяють розв’язанню питань навчання, 

працевлаштування, кар’єрного росту та зайнятості молоді.  

13. Провести парад професій «Місто майстрів».  
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14. Запросити до участі видатних представників робітничих професій, вшанувати героїв 

і ветеранів праці.  

15. Залучити батьків учнів – представників різних професій до участі у проведенні 

екскурсій на підприємства за місцем їх роботи за темами «Вибір професій та ринок праці», 

«Перше робоче місце», «Росте моя зміна». 

Також необхідно посилити національно-патріотичний характер профорієнтаційної роботи, 

передбачаючи використання кращих трудових традицій і звичаїв українського народу, відзначення 

професійних свят, вшанування видатних українців -  визначних діячів політики, науки, культури, 

мистецтва та промислового сектору за галузевим напрямком.  

Координаційними центрами профорієнтаційної роботи мають стати музеї - кабінети, які 

рекомендується створити у кожному професійно-технічному навчальному  закладі. Відомі 

музеєзнавці Є.Л.Галкіна і Ю.Юхневич рекомендують створення таких музеїв: музей-експозиція 

(виставка), музей-майстерня (студія), музей-лабораторія, музей-клуб, музей-театр, музей-

екскурсійне бюро, музей-ярмарок та ін.  

Зміст діяльності музею ПТНЗ з профорієнтаційного напряму виражається в можливості 

учнів глибше ознайомитись зі сторінками нашої історії, відчути самобутність та неповторність 

культури представників усіх націй, що становлять українську політичну націю, вивчати невідомі 

історичні факти про видатних представників свого народу. Під час проведення профорієнтаційних  

заходів з учнівською молоддю доцільно використовувати дискусії, дебати, експрес-спілкування, 

що є важливим засобом розвитку в учнів критичного мислення та навичок аргументованого 

висловлювання. 

Враховуючи складну суспільно-політичну ситуацію в країні, з метою виховання високих 

моральних якостей, формування громадянина, здатного до свідомого суспільного та професійного 

вибору, збагачення інтелектуального, творчого, культурного та професійного потенціалу 

рекомендується використовувати календар знаменних подій та свят українського народу на 2014-

2015 навчальний рік. Календар складений з урахуванням привернення уваги молоді, 

педпрацівників, бібліотекарів, педагогів-організаторів і всіх зацікавлених до ювілеїв вітчизняних 

особистостей, а також значущих подій, що пов’язані в першу чергу з історією нашої країни і які 

набули світового визнання. В календарі відображено дати, що мають особливе значення для 

розвитку українського та світового суспільства, зокрема, перелік професійних свят. Календар 

допоможе в навчально-виховному процесі раціонально та ефективно спланувати цікаві, 

захоплюючі та інформаційно-насичені профорієнтаційні заходи, проекти, акції, волонтерський 

рух. 
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З метою швидкого реагування на зміни потреб ринку праці у кваліфікованих працівниках 

рекомендується оформити постійно діючий стенд "Професії, які нам пропонують на 

регіональному ринку праці" та розмістити його не тільки в своїх навчальних закладах, а  в першу 

чергу, в загальноосвітніх навчальних закладах.  

Доцільно поширювати рекламну агітацію навчальним закладом для різних категорій 

населення як за віком, так і за соціальним статусом, сприяти добровільній агітації учнями, що вже 

навчаються серед своїх близьких і знайомих. Необхідно використовувати Інтернет-середовище 

для розміщення рекламної інформації на сайтах ПТНЗ, загальноосвітніх навчальних закладів, 

надсилання вітань із професійними святами, ювілеями, визначними подіями. Створити дієві 

галереї на сайтах ПТНЗ, стендах, учнівських газетах (з фото) за темами  «Професія в обличчях», 

«Моя династія», «Успішні випускники нашого закладу», «Мої плани на майбутнє – я їх реалізую» 

тощо. Провести заходи за темами «Є професії важливі, є професії значні», «Сто доріг – одна твоя»,  

«Як  перетворити мрії  у реальність», «Чи легко бути молодим?‖,  ―До чого люди прагнуть у 

житті‖, «Створи роботу сам для себе», «Крок до мети», «Професійний вибір як чинник життєвого 

вибору»,  «Старт у професію», «Сходи кар'єри», «Моїй державі – мою конкурентоспроможність!»,  

«В твоїй професії – твоє майбутнє», «Йди до нас на майстер-клас!»,  «Мій бізнеспроект», тощо. 

Проведення цікавих інтерактивних профорієнтаційних заходів сприяє  моральному, 

духовному, життєвому  становленню молодої людини, а завдання профтехосвіти – створення 

системи профорієнтаційної роботи з використанням  інноваційних форм та методів роботи. 

 

Методологічні основи профорієнтаційної роботи методиста, класного керівника,   

педагога – організатора ПТНЗ  
Бабич Т.С. , 

методист КММЦ ПТО 

 

В нинішніх складних умовах соціально-економічного розвитку 

країни, реформування загальноосвітньої і професійної школи постає 

потреба в переосмисленні всієї системи професійної орієнтації, 

спрямованої  на всебічний і гармонійний розвиток особистості, її 

самореалізацію й самоствердження. 

Одна із   проблем на сьогодні, - це  профілізація шкіл, як умова 

формування професійної спрямованості учнів на робітничі професії . Якщо весь процес в школі 

буде розглядатися крізь призму трудової діяльності, потреба в пропаганді робітничих професій 

відпаде, а до ВНЗ вступатимуть, щоб продовжити освіту , а не лише для того, щоб отримати 

диплом про вищу освіту. 
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Найважливішим плацдармом профорієнтаційної роботи є школа, бо саме в ній 

здійснюється професійне самовизначення, реалізується виховний аспект професійної орієнтації. 

Учень повинен зрозуміти, що професійна підготовка йому обов'язково потрібна, як засіб 

професійної самореалізації в житті .  

Але при цьому багатьом учням властиве пасивне й навіть негативне ставлення до проблеми 

вибору професії. У більшості учнів немає досвіду вирішення складних життєвих проблем, вони ще 

не вміють передбачити особисті, соціальні й економічні наслідки прийнятого рішення, не впевнені 

у правильності свого вибору. 

Тому, мета професійної орієнтації - сприяти розвитку в молодих людей таких рис 

майбутнього працівника, як здатність до професійного вдосконалення,  готовність переключатися 

з одного виду діяльності на іншу; сприяти  трудовій та   інтелектуальній  незалежності., 

професійній  мобільності.    Молодь повинна не лише відмінно володіти професією, а й 

«передусім»  виховати в собі певні  навики та риси, а саме: 

1. інтегрованість і цілісність особистості; 

2. ерудованість і здатність швидко орієнтуватися в соціальній ситуації; 

3. самостійність і відповідальність за свій вибір;  

4. готовність навчатися протягом  життя. 

Потрібна систематична, послідовна і тривала робота, що враховує чинники, які впливають 

на вибір професії. Треба, щоб кожен випускник школи мав реальний план вибору професії і був 

готовий сповна реалізувати свій творчий потенціал. 

Під методологією професійної орієнтації розуміють основні положення і методи 

дослідження проблем профорієнтаційного самовизначення молоді в суспільстві   при  виборі 

професії. 

До числа найбільш важливих методологічних питань відносяться  питання визначення 

критеріїв ефективності профорієнтації.  

На ефективність профорієнтації впливає багато  різних  факторів це:  

1. Необхідність збалансування обсягів підготовки, зайнятості та попиту на  

                   робітничі спеціальності в розрізі міста, області, регіону; 

2. Демографічна ситуація; 

3. Низька популярність  окремих робітничих професій;  

4. Компетентність  та особисті якості профорієнтатора . 

       Підсумком   ефективної  профорієнтаційної роботи ПТНЗ та ЗОШ  буде кількість учнів, які 

обрали ту чи іншу професію. Добре якщо індивідуальний вибір професії  співпадає з 
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рекомендаціями  педагога, заснованих  на аналізі як особистих, так і суспільних потреб в 

робітничих кадрах.  Відповідно, чим більше число учнів, що обрали рекомендовані їм професії, 

тим вища дієвість профорієнтаційної роботи педпрацівників,  як ПТНЗ так і школи.  

Критерієм ефективності профорієнтаційної роботи служить ще і міра збалансованості 

потреб у кадрах і реальному виборі учнів, що  навчаються  в ПТНЗ, технікумах і ВНЗ з професій, 

які  відповідають актуальним потребам міста, регіону, суспільства. 

Як відомо, провідна роль у профорієнтаційній роботі належить педпрацівникам 

ПТНЗ:  методисту,  психологу, класному керівнику, педагогу - організатору,  майстру 

виробничого навчання тощо. Кожна із тих категорій педпрацівників виконує певну 

профорієнтаційну функцію. 

По перше, у них повинні бути розробленні на навчальний рік особисті плани з 

профорієнтаційної роботи зі школами, які включають  такі організаційні заходи: 

1. Вхідне діагностування;  

2. Профорієнтаційні бесіди; 

3. Розповіді про працю представників різних професій; 

4. Запрошення  на уроки виробничого навчання; 

5. Конкурси професійної майстерності; 

6. Професіографічні екскурсії на підприємства, зустрічі зі спеціалістами       різних 

галузей; 

7. Виставки під час масових заходів; 

8.  " Дні відкритих дверей"; 

9. Проведення тематичних, літературно - художніх вечорів; 

10. Участь в гуртках за інтересами; 

11. Оформлення стенду " Ринок праці" 

12.   Підготовка рефератів, альбомів тощо. 

По друге, у змісті роботи слід обов’язково   враховувати взаємодію та співпрацю з 

педагогами  ЗОШ, направлену  на виконання таких завдань: 

1. Спільна робота ПТНЗ з ЗОШ з питання формування пізнавальних інтересів учнів до 

свідомого вибору професії; 

2. Індивідуальна робота з учнями ( групою учнів) з питань вибору професії; 

3. Вивчення нахилів, професійних інтересів та прагнень учнів; 

4. Робота з батьками з питань вибору професії; 

5. Організація загальних профорієнтаційних заходів у навчальному закладі. 
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Провідна роль у цій роботі належить класному керівникові. Саме він протягом 

тривалого часу спостерігає за учнями, вивчає їхні індивідуальні особливості, інтереси, здібності і 

схильності, контактує з батьками, знає виховний потенціал кожної сімї. А це дає можливість  

організувати профорієнтаційну роботу на належному рівні.  

По  трете, профорієнтаційна робота  повинна мати системний характер з урахуванням :  

- Інтеграції з психологічними службами з питань: 

1. Психологічні властивості людини в контексті трудової діяльності; 

2. Психологія праці, яка включає: психологічну готовність, динаміку працездатності, 

формування професійної мотивації, психологія професійного навчання й виховання; 

3. Психологія управління.  

- Інтеграції зі службами зайнятості з питань: 

1. Трудовий потенціал і  вирішення проблем зайнятості молоді; 

2. Створення ефективної системи профорієнтаційної роботи; 

3. Підвищення престижу робітничих професій; 

4. Орієнтація молоді на професії, які є затребуваними на ринку праці. 

- Інтеграції з навчальними закладами  різних рівнів акредитації: 

1. Поширення  інформації про правила прийому до навчального закладу; 

2. Ознайомлення з спеціальностями, формами навчання; 

3. Працевлаштування випускників. 

- Інтеграції з учителями – предметниками: 

1. Профорієнтація учнів на факультативних курсах; 

2. Орієнтація старшокласників на конкретну професію й надання їм певного обсягу 

знань, умінь і навичок із цієї професії. 

Якщо всі ці  вимоги знайдуть відображення в плануванні профорієнтаційної роботи ПТНЗ, 

здійсненні заходів, індивідуальній роботі, то успіх неминуче  буде забезпечений. 

  «Ефективність уроку – стимул до успіху педагога і учня» (практичне заняття для 

педагогічних працівників) 

 

«Урок – це дзеркало загальної та педагогічнї культури вчителя, мірило 

його інтелектуального багатства, показник кругозору та ерудиції» 

В.Сухомлинський 

Сороквашин С.В., Кокалюк О.М., викладачі Дніпропетровського вищого 

професійного училища будівництва 

 

Мета: Здійснити осмислення поняття «Ефективність» і «ефективний 

урок», мотивувати діяльність викладачів до конструктування ефективного 

уроку. 
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Завдання: Визначити критерії ефективного уроку. З’ясувати форми організації ефективного 

уроку. Виявити і сформулювати прийоми, що сприяють проведенню ефективного уроку. 

ХІД ЗАНЯТТЯ:  

І. Стадія Виклику  

Згадайте ситуації, коли на вашому уроці чи на уроці ваших колег учні були активні, урок пройшов 

на одному диханні, дуже цікаво.  

1. Розділіться на групи, запишіть у себе ключові слова, які ви асоціюєте з темою 

«Ефективний урок». Кожен педагог працює самостійно. 

2. Обговоріть у групі ваші слова і залиште в загальногруповому списку тільки два 

слова, які на ваш погляд, є найважливішими, суттєвими.  

3. Кожна група розповідає, які слова вважає найважливішими і чому. Ведучий записує 

ці слова на дощці. Таким чином, з правового боку дошки виникає список ключових 

слів за темою: «Ефективність уроку».  

Завдяки цьому списку ми дізнаємося, що відомо педагогам з даної теми, якою 

інформацією вони володіють і як її оцінюють.  

4. З лівого боку дошки ведучий записує питальні слова.  

Кожному видається картка з варіантами можливих питань (типологія питань 

Бенджаміна Блума). (Додаток № 1).  

5. Використовуючи ключові слова з правого стовпчика і питальні з лівого, 

формулюються питання, відповіді на які педагогам було б цікаво почути. Питання 

мають безпосередньо стосуватися теми. Наприклад, «Як досягти ефективності 

уроку?».  

6. Всі питання обговорюються і відбирається декілька, найбільш цікавих і значущих. 

Завдяки цьому списку ми дізналися, побачили, що відомо педагогам з даної теми, 

якою інформацією вони володіють і як її оцінюють.  

ІІ Стадія Змісту.   

7. Ведучий пропонує педагогам пошукати відповіді на свої питання. Викладачі 

заслуховують інформацію ведучого за темою «Ефективність уроку - стимул до 

успіху педагога і учня». Після чого кожен член групи отримує свою картку (додаток 

№ 2). Всі учасники самостійно вивчають свій текст. Виписують з нього 

найважливіше, істотне у вигляді ключових слів, словосполучень або тез. Продумати 

презентаційну схему розповіді, спираючись на повідомлення ведучого та 

інформацію у картці.  

8. Усі учасники по черзі розповідають про те, що прочитали на картках і почули від 

ведучого. На цьому етапі ведучий забирає у всіх картки з текстами. Залишаються 

тільки свої записи.  

9. Група повертається до питань, записаних на дошці, і обговорює можливі відповіді з 

урахуванням тієї інформації, яка обговорювалася.  

Висновок робиться після закінчення заняття ведучим, проводиться анкетування за 

результатами заняття (Додаток №3). 

Повідомлення ведучого (супроводжується презентацією). 

Що таке «ефективність уроку»? Слово «ефективність» у перекладі з латинської - 

«еффектос» означає результат, внаслідок виконання якихось дій. ефективність уроку - ступінь 

досягнення заданої мети педагогічної діяльності з урахуванням оптимальності (необхідності і 

достатності) витрачених зусиль, коштів і часу. 

Ознаки сучасного уроку: 

1. Головна мета уроку - розвиток особистості учня в процесі навчання і виховання. 

2. Особистісно-орієнтований підхід.  

3. Компетентнісний підхід. 
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4. Організація уроку динамічна і варіативна.  

5. Використання сучасних педагогічних 

технологій. 

Алгоритм підготовки викладача до сучасного уроку: 

1. Визначення передбачуваних освітніх 

результатів учнів. 

2. Актуалізація ресурсу учнів у свідомості 

викладача (способи).  

3. Ціннісна орієнтація педагога до проблематики 

теми уроку.  

4. Визначення сенсу уроку.  

5. Розробка ідеї уроку.  

6. Формулювання завдань.  

7. Співвіднесення результатів учнів з необхідними.  

8. Формулювання цілей уроку.  

9. Розробка структури уроку.  

10. Написання конспекту уроку. 

Завданням традиційної дидактики є надання учням  змістовних знань. У цьому випадку 

діяльність педагога відокремлена від діяльності учнів. Нова дидактика передбачає спільний 

пошук істини викладача і учнів у співробітництві і партнерстві. 

Вона спрямована на розвиток особистості учня на основі засвоєння способів діяльності. 

Важливим є не надати знання, а навчити учнів, як їх здобути.  

Коли урок роблять разом викладач і учень, коли до нього готові і викладач, і учні, можна 

говорити про його ефективність.  Для реалізації поставлених педагогом  завдань,  гарантій 

позитивних результатів і досягнення ефективності діяльності він має правильно обрати і 

грамотно застосувати сукупність методів, форм, прийомів навчання.  

Існує така формула: С-З-К-П (складне має бути звичним, звичне має бути корисним, а 

корисне має бути приємним). 

Критерії ефективності сучасного уроку: 
• Активна розумова діяльність кожного учня протягом усього уроку. 

• Забезпечення емоційної співпричетності учня до власної діяльності та діяльності інших. 

• Мотивація пізнавальної діяльності на уроці. 

• Забезпечення рефлексії та самоконтролю учнів у процесі діяльності протягом всього уроку. 

• Наявність самостійної роботи або творчого завдання на уроці з наступною самоперевіркою 

або взаємоперевіркою.  

• Досягнення цілей уроку.  

Від чого залежить ефективність уроку? Під час підготовки викладача до уроку він 

обов’язково враховує:  

 

1. Особливості групи: 

* рівень успішності, 

* ставлення до предмета, 

* темп роботи, 

* підготовленість учнів, 

* ставлення до дисципліни, 

* індивідуальні особливості 

2. Свої особливості: 



Методичний вісник 

 

Сторінка 58 
 

 

 

настрій, тип нервової діяльності, комунікативність, емоційність, впевненість у своїх 

знаннях, професійна компетентність, вміння організувати, вміння вибрати методи, форми 

навчання, підібрати засоби. 

Правила, що забезпечують успішне проведення уроку: 
* визначити місце уроку в темі, теми в річному курсі; 

* виділити загальне завдання уроку; 

* проаналізувати навчальну програму, навчальну літературу; 

* відновити в пам'яті матеріал підручника; 

* відібрати опорні знання; 

* виділити головну ідею уроку; 

* відібрати зміст уроку, методи, способи вивчення, закріплення матеріалу; 

* чітко і ясно ставити завдання перед учнями; 

* стежити за відгуком учнів на розповідь, завдання, вимогу; 

* економити час; 

* підтримувати темп, посильний для більшості. 

У кожного педагога є свої методичні підходи, методичні прийоми, які дозволяють 

успішно проводити уроки. Розглянемо деякі типові форми і прийоми організації 

ефективного уроку.  

Форми організації ефективногоуроку: 

- урок-вікторина  

- урок-пошук  

- проектний урок  

- урок-екскурсія  

- урок-експедиція  

- урок без викладача 

- урок прес-конференція  

- уроквзаємонавчання 

- урок-гра (ділові, рольові ситуаційні ігри)  

- інтегровані уроки  

- урок-фантазія  

- урок-казка  

- урок-вистава  

- урок-лекція, тощо. 

Прийоми ефективного уроку 

• «Кошик ідей»  

•  складання кластера 

•  «Позначки на полях»  

•  складання маркувальної таблиці ЗУХ 

•  написання сінквейна 

•  написання есе  

• «Лекція із зупинками» 

Зупинимося на кожному з них докладніше. 

Прийом «Кошик ідей, понять, імен...» 

Це прийом організації індивідуальної та групової роботи учнів на початковій стадії уроку, 

коли йде актуалізація наявного у них досвіду і знань. Він дозволяє з'ясувати все, що знають або 

думають, що знають учні з обговорюваної теми уроку. На дошці можна намалювати значок 

кошика, в якому умовно буде зібрано все те, що всі учні разом знають про досліджувану тему.  

Прийом “Складання маркувальної таблиці "ЗУХ" 
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Однією з можливих форм контролю ефективності навчання є складання маркувальної 

таблиці. У ній три колонки: знаю нове, умію, хочу дізнатися докладніше, що, відповідає 

абревіатурі ЗУХ.  

У кожну з колонок необхідно рознести отриману в ході уроку інформацію. 

Особлива вимога - записувати відомості, поняття або факти слід тільки своїми словами, не 

цитуючи підручник чи інший текст, з яким працювали. 

Гра «Асоціація» 

Підберіть асоціації зі словосполученням «Ефективний урок». Всі слова повинні починатися з 

літери, наявної в слові КОМФОРТНІСТЬ. 

    К - компетентність,  

    О - обізнаність і таке інше). 

Прийом «Написання сінквейна» 

У перекладі з французької слово "сінквейн" означає вірш, що складаєтьсяз п'ятирядків, яке 

пишеться за певними правилами.У чому сенс цього методичного прийому? Складання сінквейна 

вимагає від учня в коротких висловах резюмувати навчальний матеріал, інформацію, що дозволяє 

рефлексувати з якого-небудь приводу. Це форма вільної творчості, але за певними правилами. 

Правила написання сінквейна: 

• 1 рядок - одне слово - іменник.  

     Це і є тема сінквейна. 

• 2 рядок - два прикметники, що розкривають тему сінквейна. 

• 3 рядок - три дієслова, що описують дії, які стосуються теми сінквейна. 

4 рядок - фраза, пропозиція, що складається з декількох слів, за допомогою якого учень 

висловлює своє ставлення до теми. 

• 5 рядок - слово (словосполучення) резюме, яке дає інтерпретацію теми, дозволяє 

висловити до неї особисте ставлення. 

Приклад з математики: 

1. Прямі.  

2. Пересічні, паралельні.  

3. Будуємо, проектуємо, поєднуємо.  

4. Усі прямі не мають ні початку, ні кінця.  

5. Нескінченність!  

Прийом “Написання есе” 

Сенс цього прийому можна виразити такими словами: "Я пишу для того, щоб зрозуміти, 

що я думаю”.  

 Це вільний лист на задану тему, в якому цінується самостійність, прояв індивідуальності, 

дискусійність, оригінальність вирішення проблеми, аргументації. Зазвичай есе пишеться прямо в 

аудиторії після обговорення проблеми і за часом займає не більше 5 хвилин. 

Прийом “Лекція із зупинками” 

Лекція - добре знайомий і часто використовуваний педагогічний прийом.  

Особливості її використання в технології критичного мислення полягають у тому, що вона 

читається дозовано. Після кожної смислової частини обов'язково робиться зупинка. Під час 

―зупинки" йде обговорення проблемного питання чи колективний пошук відповіді на основне 

питання теми, або дається якесь завдання, яке виконується в групах або індивідуально. 

Прийом «ІНСЕРТ». 

Ця технологія проста і доступна, а користь величезна: ця методика ефективна для розвитку 

критичного мислення.  Під час читання тексту необхідно робити на полях позначки, а після 

прочитання тексту заповнити таблицю, де значки стануть заголовками граф таблиці: «V» - вже 

знав; «+» - нове; «-» - думав інакше; «?» - не зрозумів, є питання. У таблицю коротко заносяться 

відомості з тексту. 
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Таблиця «Інсерт» 

«V» 

поставте «v» (так) на 

полях, якщо те, що 

ви читаєте, 

відповідає тому, що 

ви знаєте, чи 

думали, що знаєте; 

«+» 

  поставте «+» 

(плюс) на полях, 

якщо те, що ви 

читаєте, є для вас 

новим; 

«-» 

поставте «-» (мінус), 

на полях, якщо те, 

що ви читаєте, 

суперечить тому, що 

ви вже знали, або 

думали, що знаєте; 

«?»  

поставте «?» на 

полях, якщо те, що 

ви читаєте, 

незрозуміло, або ж 

ви хотіли б отримати 

більш докладні 

відомості з даного 

питання. 

 

Цей прийом працює і на стадії осмислення. Для заповнення таблиці знадобиться знову 

повернутися до тексту, таким чином, забезпечується вдумливе, уважне читання. Технологічний 

прийом «Інсерт» і таблиця «Інсерт» зроблять зримими процес накопичення інформації, шлях від 

«старого» знання до «нового». Важливим етапом роботи стане обговорення. 

Прийом  "Складання кластера" 
"Кластер" - це інструмент, створений для того, щоб ефективно мислити. Сенс цього 

прийому полягає в спробі систематизувати наявні знання з тієї чи іншої проблеми.  

 Кластер - це графічна організація матеріалу, що показує смислові поля того чи іншого 

поняття. 
Складання кластера дозволяє учням вільно і відкрито думати з приводу якоїсь теми. Учень записує 

в центрі аркуша ключове поняття , а від нього малює стрілки - промені в різні боки, які з'єднують 

це слово з іншими, від яких у свою чергу промені розходяться далі і далі. Кластер може бути 

використаний на різних стадіях уроку. 

Шляхи та засоби підвищення ефективності уроку  
1. Пошук нових підходів до управління розвитком особистості. 

2. Проведення моніторингу якості знань. 

3. Використання особистісно орієнтованого підходу. 

4. Організація уроку при дотриманні правил: 

• визначення цілей уроку, виду уроку; 

• вибір методів, прийомів і засобів навчання; 

• визначення структури 

5. Раціональна організація режиму роботи, забезпечення життєдіяльності, рівень соціально-

психологічної допомоги. 

6. Робота з учнями, що мають високий рівень навчально-пізнавальної діяльності та з учнями з 

низькою навчальною мотивацією. 

Використання нових освітніх технологій. 

Додаток №1 

Питання Бенджаміна Блума 

 1. Прості (фактичні) питання (Що ...? Хто ...? Коли ...?) 

2. Уточнюючі запитання (Чи правильно я зрозумів, що ...? Чи можна сказати, що ...?) 

3. Інтерпретаційні (питання, що пояснюють) (Чому ...?, У чому причина ...?) 

4. Оціночні (В чому відмінність ...? У чому сильні і слабкі сторони ...?) 

5. Творчі (аналітико-синтетичні) (А що було б ...? Як зміниться ..., якщо ...?) 

6. Практичні (застосування) (Як зробити так, щоб ...? Як застосувати в житті ...?) 

 

Додаток № 3  
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АНКЕТА  

Шановний учасник! Просимо вас оцінити нашу роботу за 5-бальною шкалою  

(обвести або підкреслити) 

1. Практичність 1 2 3 4 5 

2. Доступність 1 2 3 4 5 

3. Науковість 1 2 3 4 5 

4. Актуальність 1 2 3 4 5 

5. Насиченість і глибина змісту 1 2 3 4 5 

6. Активізація уваги 1 2 3 4 5 

7. Оцінка організаторам 1 2 3 4 5 

 

Атестація бібліотекарів ПТНЗ 

 

Подчезерцева Л.І.,  

методист НМЦ ПТО 

у Дніпропетровській області 

 

Атестація бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів 

здійснюється відповідно до Положення про атестацію працівників 

підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури, 

затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від 16 

липня 2007 року№ 44. За наслідками атестації атестаційна комісія дає оцінку професійної 

кваліфікації бібліотекаря і визначає відповідність чи невідповідність займаній посаді або 

відповідність за умови виконання рекомендацій атестаційної комісії з повторною атестацією через 

рік (на відміну від атестації педпрацівників, яким за її наслідками присвоюються відповідні 

кваліфікаційні категорії і педагогічні звання). 

Про це повідомляється також у листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 24.10.2011р. № 1/12-5765 «Щодо оплати праці та встановлення розряду працівникам бібліотеки 

загальноосвітнього навчального закладу». 

Під час встановлення розрядів (категорій) бібліотечним працівникам застосовуються такі 

кваліфікаційні вимоги, наведені у Довіднику кваліфікаційних характеристик, затвердженому 

наказом Міністерства культури і мистецтв України від 14.04.2000р. № 168: 

- провідний бібліотекар: повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, 

спеціаліст), стаж роботи за професією бібліотекаря І категорії не менше 2 років; 

- бібліотекар І категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, 

спеціаліст), стаж роботи за професією бібліотекаря ІІ категорії не менше  2 років, для магістра – 

без вимог до стажу роботи; 
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- бібліотекар ІІ категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст), 

стаж роботи за професією бібліотекаря не менше 1 року; 

- бібліотекар: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до 

стажу роботи. 

Відповідно до п.11 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, 

затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 14.04.2000р. №168 особи, 

які не мають відповідної освіти або стажу роботи, установлених кваліфікаційними вимогами, але 

мають достатній практичний досвід і успішно виконують у повному обсязі покладені на них 

завдання та обов’язки, можуть бути як виняток залишені на займаній посаді або призначені на 

відповідні посади за рекомендацією атестаційної комісії, а також набути право обійняти посаду за 

більш високою категорією. 

У п.4.6. Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу зазначено, що 

бібліотечний працівник повинен мати спеціальну бібліотечну або педагогічну освіту. Тому 

Міністерство освіти і науки України вважає, що для бібліотекарів навчальних закладів вищу 

педагогічну освіту можна зараховувати як освіту, яка відповідає вимогам. 

За умови повної вищої спеціальної освіти, якісного виконання обов’язків за посадою не 

менш як 5 років працівникові може бути встановлено кваліфікаційну категорію «провідний 

бібліотекар». Проте рівень кваліфікаційної категорії не завжди впливає на величину тарифного 

розряду і на розмір посадового окладу. 

Право встановлювати посадові оклади і тарифні розряди бібліотекарям надано керівникам 

навчальних закладів у межах фонду заробітної плати: провідний – 9-12 тарифний розряд, І 

категорії – 8-11, ІІ категорії – 8-10, бібліотекар – 8-9 згідно з п.7 наказу Міністерства культури і 

туризму України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної 

тарифної сітки» від 18 жовтня 2005 року № 745 (зі змінами).  

Бібліотекар підпорядковується директору, є членом педагогічного колективу і входить до 

складу педагогічної ради ПТНЗ. 

Чергова атестація бібліотекарів проводиться один раз на 5 років, яка є обов’язковою. 

Позачергова атестація проводиться не раніше як через рік від дня попередньої лише для 

працівників, які повинні пройти повторну атестацію після ухвалення рішення попередньою 

атестаційною комісією про відповідність займаній посаді за умови виконання рекомендацій щодо 

підвищення кваліфікації певного фахового напряму. 

Чергову атестацію (як і позачергову) проводить атестаційна комісія ПТНЗ, яка може 

залучати до свого складу методистів бібліотечних фондів районних (міських) методкабінетів. 
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Порядок її проведення відповідає схемі проведення атестації педагогічних працівників (заява, 

характеристика, попередній атестаційний лист, посвідчення про підвищення кваліфікації, 

матеріали, що  засвідчують зростання фахового і кваліфікаційного рівня). Ефективним засобом 

узагальнення матеріалів до атестації може бути формування бібліотекарем особистого портфоліо 

досягнень, вивчення системи і досвіду роботи згідно із затвердженим планом-графіком. 

Атестаційна комісія може вносити пропозиції керівнику ПТНЗ щодо заохочення окремих 

працівників за досягнуті успіхи в роботі. 

 

Участь бібліотеки в інформаційному забезпеченні навчально-виховного процесу ПТНЗ 

 

Олійник Л.О.,  

методист НМЦ ПТО 

у Дніпропетровській області  

 

           Усю свою роботу бібліотекар спрямовує на забезпечення 

навчально-виховного процесу всіма формами і методами 

бібліотечного та інформаційного обслуговування. 

            У Положенні про бібліотеку ПТНЗ зазначено, що бібліотека 

організовує свою діяльність спільно з педагогічним колективом 

відповідно до плану роботи, в якому переплітаються розділи плану 

роботи бібліотеки і планів виховної роботи класних керівників, майстрів виробничого навчання, 

вихователя з метою проведення спільних заходів. 

        Вимоги часу потребують виховання справжніх фахівців робітничих професій: 

компетентних, ініціативних, творчо розвинених, освічених, національно свідомих. Такі завдання 

стоять перед колективом училища, а також перед скарбницею духовності — бібліотекою, яка 

повинна допомагати в опануванні джерел знань, сприяти розширенню світогляду учнів, 

вихованню справжньої людини. Основні завдання, що стоять перед бібліотекою: 

    1.Формування бібліотечного фонду. 

    2.Інформаційно-бібліографічна робота. 

    3.Профорієнтаційна та профадаптаційна робота, виховання фахової майстерності. 

    4.Етнографічно-пошукова робота, що сприяє розвитку національної самосвідомості «Знай і 

вивчай рідний край». 

   5. Морально-правове та духовне становлення особистості (співпраця з психологом). 

  Виконання цих завдань можливе лише в тісній співпраці бібліотеки з усім педагогічним 

колективом училища та психологічною службою. 
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   Робота бібліотеки починається з якісного формування книжкового фонду. Разом з фахівцями 

закладу замовляються необхідні книжки, а якщо їх кількість недостатня, викладачами 

створюються електронні посібники, що використовуються для опанування професійних знань.   

    Накопичення електронних засобів навчання, використання інтернет-ресурсів, обробка 

тематичних планів видавництв, співпраця з ними, передплата найрізноманітніших періодичних 

видань сприяє створенню якісного фонду бібліотеки. 

        Бібліотека має значний педагогічний потенціал: книжкові фонди, орієнтовані на навчальні 

потреби, довідково-бібліографічний апарат, який сприяє самоосвіті, приміщення й обладнання, 

призначені для індивідуальної та групової освітньої роботи, можливість постійного партнерства 

педпрацівників і бібліотекарів з метою вдосконалення навчання, – і здатна проводити достатньо 

ефективну педагогічну діяльність. Для використання педагогічного потенціалу бібліотеки 

визначаються конкретні цілі, а також форми і методи їх досягнення. 

        Інформування саме педколективу – пріоритет у діяльності бібліотеки. Для диференційованого 

обслуговування виділено такі категорії споживачів інформації: адміністрація, викладачі-

предметники, майстри виробничого навчання, вихователі, психологи, учні, інші працівники 

закладу. 

   Уся інформаційна робота бібліотеки спрямована на розширення фахових знань педагогічних 

працівників. На Днях повідомлень, педрадах, методичних комісіях, «круглих столах» бібліотекар 

має систематично ознайомлювати членів педколективу з новими документами у галузі освіти, з 

матеріалами викладання окремих предметів, з новими підручниками, отриманими бібліотекою. 

Оформлені тематичні полички «На допомогу майстру», «Нові надходження педагогічної 

літератури», «Інноваційні навчальні технології та їх застосування», інформаційні бюлетені 

допомагають педпрацівникам підвищити свою професійну майстерность. Для ефективного 

здійснення навчально-виховного процесу викладачу необхідно ознайомитися з передовим 

педагогічним досвідом, із сучасними технологіями, методичними розробками. Значну частину  

цих питань рекомендуємо бібліотекарю вирішувати за допомогою використання сайту НМЦ ПТО , 

інтернет-ресурсів та передплачених періодичних видань, зокрема серії «Шкільний світ» з усіх 

загальноосвітніх предметів та журналу «Профтехосвіта», де викладачі можуть знайти і програми, і 

методичні розробки, і сценарії, і необхідну інформацію з предмета. 

У співпраці з викладачами-предметниками бібліотекарю рекомендовано застосовувати такі 

форми роботи: міні-виставки і презентації книг і творів, складання списків рекомендованої 

літератури та цікавих фахових картотек, зустрічі з творчими людьми, слайдофільми, віртуальні 

подорожі, бінарні уроки, показ репродукцій картин, виставки творчих робіт учнів та інші. 
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      Інноваційні форми співпраці бібліотекаря з майстрами виробничого навчання сприяють 

розвитку професійної майстерності учнів, їхній профадаптації, розвитку здібностей. Форми цієї 

роботи дуже різноманітні: конкурси майстерності, брейн-ринги, КВК, змагання умілих і творчих. 

Конкурси можуть проводитись між учнями однієї або ж різних професій. 

        Підготовка заходів для учнів певних професій вимагає опрацювання фахової та спеціальної 

літератури, вивчення історії професії та її розвитку. 

       Презентації фахових видань, сучасних журналів мод та книг з нових надходжень із різних 

галузевих питань допомагають в оволодінні професій, ознайомлюють із новими досягненнями. 

Також бібліотекар надає майстрам рекомендаційні списки статей періодичних видань, які можна 

використовувати за різними цілями. 

       Співпраця з класними керівниками сприяє ефективній реалізації завдань з питань 

патріотичного виховання та духовного становлення особистості, які були ухвалені колегією МОН 

22.08.2014 року: «у виховній роботі: упровадження нової моделі виховної роботи, що 

базуватиметься на формуванні патріотизму, готовності на ділі стати на захист і оборону України 

від зовнішньої агресії, на громадянських, державницьких та військово-патріотичних аспектах». 

       В організації виховної роботи у групі бібліотекар – кращий помічник класного керівника. 

Разом вони організують у групах виховні години, тематичні вечори, зустрічі з цікавими людьми, 

бібліотечні уроки, різноманітні акції, волонтерські заходи та інші. Рзноманітність виховних 

заходів залежить від креативності і бібліотекаря, і класного керівника, а також пропозицій учнів. 

Робота клубів та гуртків при бібліотеці сприяє вихованню культурних, освічених людей з 

широким світоглядом, залучає учнів до краси та мистецтва. 

   З практичним психологом  навчального закладу співпраця проходить, зазвичай, за окремим 

планом. Такі форми роботи співпраці бібліотекаря та практичного психолога застосовуються в 

навчальних закладах області: 

- проводиться ряд діагностик на виявлення вживання учнівською молоддю наркотичних 

речовин, алкоголю, тютюнопаління; 

- психологом створюється банк даних, а в бібліотеці — картотека учнів, схильних до 

правопорушень. З ними проводиться індивідуальна корекційна робота;  

 - щотижня психологом, бібліотекарем та вихователями в гуртожитку проводяться заняття 

Школи етичної грамоти, де розглядаються питання етики поведінки в громадських місцях, зустрічі 

з представниками правоохоронних органів та медпрацівниками; 
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- використовуються сучасні мультимедійні технології, організовуються книжкові виставки та 

огляди літератури з пропагування актуальних тем: здоровий спосіб життя, права та обв’язки учнів, 

моральні цінності сучасної людини; 

- проводяться яскраві змістовні акції «Право на життя», «Мої права та обов'язки», «Завтра 

починається сьогодні», «Любов — найвище людське почуття», «Жити в світі, де є ВІЛ», «Вибирай 

життя». 

Зазначені форми роботи пропоновано як приклад, орієнтир для проведення спільних заходів з 

виховної роботи. 

Значну допомогу бібліотека повинна надавати з проведення профорієнтаційної та 

профадаптаційної роботи.  

При проведенні днів відкритих дверей, декад робітничої професії за галузями, які відбуваються 

щорічно в навчальних закладах, оформлюються яскраві виставки літератури за фахом, надаються 

спеціальні списки рекомендованої  літератури, розробляються сценарії заходів з профорієнтацї 

(наприклад, тематичні вечори з демонстрацією моделей одягу та кулінарних блюд, виготовлених 

учнями, кулінарні калейдоскопи, бесіди про відомих кутюр’є, відомих у рідному краї фахівців 

своєї справи, підбираються вірші та репродукції картин з професій, інші матеріали, які створюють 

імідж певної професії.  

Співпраця з органами учнівського самоврядування. З органами учнівського самоврядування 

визначаються конкретні справи щодо спільної роботи з бібліотекою: 

- рейди з перевірки збереження підручників; 

- організація вікторин, конкурсу «Кращий читач»; 

- проведення усних журналів, ділових ігр, аукціону ідей; 

- створення клубів за інтересами; 

- участь у роботі бібліотечного гуртка. 

     Учні-гуртківці допомагають у перегляді періодичних видань, сортують інформацію за 

тематикою, поповнюють папки цікавим фотографічним матеріалом, допомагають робити 

книжкові виставки, допомагають у роботі з фондом і беруть участь у санітарних днях. 

     Використовуючи всі доступні форми і методи бібліотечної роботи, враховуючи специфіку 

контингенту учнів, профіль навчання, вікові особливості учнів, кожна бібліотека ПТНЗ має знайти 

саме ту технологію або методику проведення культурно-просвітницьких заходів, які є найбільш 

ефективними за економією часу та результативністю роботи у досягненні поставлених цілей.  
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        Лише у співпраці, спільними зусиллями всього педколективу, бібліотеки, соціально-

психологічної служби навчального закладу ПТНЗ, застосовуючи інноваційні технології, можна 

досягти успіху у реалізації головних цілей навчального закладу: 

- виховання гідного громадянина України; 

- сприяння розвитку і становленню учнів; 

- формування у них громадянських та родинних засад; 

- оптимізація процесу оволодіння робітничих професій та розуміння життя; 

- виховання високих моральних якостей. 

      Творча розробка інноваційних форм популяризації літератури сприяє виконанню цих завдань. 

      Безумовно, що всі бібліотекарі керуються одними й тими нормативно-правовими актами, 

законами у своїй роботі, але навіть ті обов’язкові форми роботи дають широкий простір у творчій 

діяльності бібліотеки. 

Методичні поради  щодо підготовки матеріалів  

та їх представлення на освітянських виставках, ярмарках 

 

Кичук С.Є. , 

методист КММЦ ПТО 

 

Виставка – публічна демонстрація досягнень в галузі 

економіки, науки, техніки, культури, мистецтва та інших галузях 

суспільного життя. 

Виставки прийнято класифікувати за територіальною, 

галузевою та тематичним ознаками.  

Класифікація виставок за територіальною ознакою: 

 міжнародні - за участю представників з різних країн; 

 міжрегіональні (Всеукраїнські)- за участю представників з різних регіонів всередині 

однієї країни; 

 регіональні - з участю представників з різних міст одного регіону.  

Міжнародні виставки можуть бути всесвітніми (ЕКСПО), універсальними, тематичними, 

спеціалізованими або галузевими. 

Класифікація виставок в цілому покликана лише допомогти зорієнтуватися в світі ярмарків і 

виставок і свідчить про те, що вони дуже й дуже неоднорідні.  

Цінність освітянської виставки полягає у тому, що її програмою передбачено проведення 

семінарів та «круглих столів» з проблем міжнародного співробітництва в галузі освіти та 

впровадження сучасних технологій, презентації вітчизняних та закордонних навчальних закладів, 
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молодіжних програм, програм обміну студентами та учнями, вивчення досвіду співпраці з 

європейськими країнами у галузі освіти та працевлаштування молоді. 

Ярмарок (з нім. Jahrmarkt — річний ринок) — це тимчасовий періодичний захід в рамках 

якого освітяни демонструють та продають свої методичні напрацювання відвідувачам. 

З метою якісної підготовки до участі у виставці (ярмарку) в навчальному закладі 

створюється творча група  з числа досвідчених педагогічних працівників. Одночасно із 

зазначенням відповідальних виконавців з окремих робіт необхідно мати менеджера (методист 

ПТНЗ), відповідального за підготовку в цілому до участі в роботі даної виставки.  

У результаті виконання всього комплексу робіт, обумовленого підготовкою до участі, 

забезпечується вирішення наступних завдань:  

 визначається спосіб участі у виставці;  

 визначається перелік експонатів і необхідна для їх подання площа; 

 обґрунтовується вибір стенду і його конструкція; 

 підбирається персонал і проводиться його навчання . Персонал повинен добре знати 

матеріал, вміти його презентувати, а також пояснити його основні функції та переваги;  

 готуються необхідні матеріали для каталогу виставки; 

 складається план і відповідно до нього організуються транспортування,  

зберігання експонатів;  

 організовується рекламна кампанія, покликана привернути увагу потенційних 

відвідувачів виставки;  

 створюються і виготовляються відповідні інформаційні матеріали;  

 узгоджуються всі організаційні питання з оргкомітетом ярмарку або виставки. 

 

Вимоги до оформлення матеріалів, що виставляються 

Необхідно скласти детальний перелік матеріалів, які будуть представлені на 

виставці. Наявність даного документа впорядковує зберігання та облік речей, полегшує їх пошук, 

визначає відсутні предмети. 

Подані матеріали оформлюються відповідно вимог:  текст має бути надруковано у  форматі 

А4, шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5, усі поля по 2 см.  

На початку тексту, зліва аркуша, вказується індекс УДК, у наступному рядку (посередині 

аркуша), необхідно вказати ініціали та прізвище автора (-ів), нижче – курсивом – назву 

навчального закладу. Через інтервал жирним шрифтом, великими капітелями подається назва 

публікації. Через інтервал після назви з абзацу розміщується анотація доповіді (3-5 рядків, 12 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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кегль, напівжирний). З наступного рядка, з абзацного відступу починається основний текст. 

Список джерел та літератури («Бібліографічні посилання») подається в кінці в алфавітному 

порядку (12 кегль). Посилання у тексті повинні мати вигляд [7, с. 16], де перше число – 

порядковий номер позиції у списку джерел та літератури, а друге – номер сторінки чи архівного 

аркуша. Рукописи мають бути ретельно відредаговані відповідно до вимог державного стандарту, 

а посилання – відповідно до нових вимог бібліографічного опису (Бюлетень ВАК України, №5, 

2009 рік). Ілюстративні матеріали (рисунки, схеми) додатково надаються окремими файлами у 

форматі .tiff, .jpeg, .psd. 

Матеріали подаються в електронному варіанті (на CD-диску або електронною поштою) у 

вигляді файлу в текстовому редакторі MS Word, де назвою файлу є прізвище автора. До 

електронного варіанту додається роздрукований варіант на папері формату А4, підписаний 

автором. Матеріали мають бути ретельно відредагованими,  розглянуті на засіданні методкомісій 

ПТНЗ, а також на засіданні навчально-методичної ради НМЦ ПТО у Дніпропетровській області. 

Складання плану виставкового стенду 

Виставковий стенд - це обличчя навчального закладу, його оформлення  має бути 

витримано в єдиному стилі і концентрувати увагу на експонатах.  

Кожен експонент повинен прагнути розташувати стенд:  

- навпроти і праворуч від головного входу,  

- на центральних внутрішніх проходах,  

- в кутах,  

- поблизу від «активних» експонентів і спеціалізованих приміщень для проведення різних заходів.  

І, навпаки, слід уникати розміщення стенду:  

- далеко від виходів і центральних проходів,  

- в задній частині залу,  

- позаду великих колон, сходів,  

- особою в протилежну сторону від місця, де відбуваються різні заходи.  

Перше питання, яке виникає перед навчальним закладом після прийняття рішення про 

участь у виставці (ярмарку): якого розміру необхідний стенд. Але найголовнішим є вміння 

оригінально оформити стенд, зробити його цікавим для відвідувача.  

Привабливість стенду завжди досягається помітною частиною експозиції, яка звертала б на 

себе увагу відвідувачів виставки ще на дальніх підступах до стенду. Для цього в оформленні 

стенду використовують плакати, діаграми, фотографії. Але їх кількість не повинна бути 

http://ua-referat.com/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
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надмірною. Велика кількість текстової інформації, малюнків, розміщене по всьому виставкового 

стенду, перестає сприйматися і не засвоюється відвідувачами.  

Маючи експонати, слід звернути увагу на наступне: 

 напрям руху основного потоку відвідувачів; 

 пояснювальні написи або плакати слід розміщувати поруч або над експонатом. 

На стенді необхідно передбачити наявність наступних зон: місце для інформаційних 

матеріалів, переговорів учасників заходу, складу, одягу, відпочинку, місце для рекламних 

матеріалів.  

Реклама для роздачі відвідувачам може складатися з рекламних листівок, буклетів, 

проспектів, каталогів, сувенірних виробів. Її мета - залишити у відвідувачів матеріал для 

подальшого більш детального ознайомлення. Це і найбільш вдалий варіант передачі адреси 

і телефону фірми потенційним клієнтам.  

Підготовка учасників виставки (ярмарку) 

Виступ представника відповідного стенду (павільйону) на виставці  (ярмарку) ретельно 

готується. Ним може бути і не керівник навчального закладу, але досвідчений педагог, що  володіє 

такими якостями: бажання і вміння спілкуватися з людьми; знанням матеріалів, напрямків 

діяльності; витривалістю; привабливою зовнішністю. 

У текст виступу включаються цифри і факти, здатні зацікавити аудиторію; 

усна презентація супроводжується мультимедійними матеріалами або слайдами, а також відео-, 

теле-та кінофільмами.  

На період проведення заходу необхідно розписати розпорядок кожного дня. Стенд повинен 

функціонувати безперервно. Треба мати на увазі, що необхідно виділити людей для відвідування 

семінарів або просто сусідніх стендів для збору інформації. 

Роль викладача  у формуванні правової культури учня на  уроках  та позаурочний час 

Вареник Н.П., викладач  

правових дисциплін  НЦПО 

 

Проблема виховання і розвитку особистості підлітка на 

сучасному етапі актуальна, як ніколи: тривають кардинальні 

зміни в українській  спільноті. Нові правові цінності ще тільки 

починають заявляти про себе, при цьому електоральна роль  

молоді останнім часом різко зросла. Саме сьогоднішні підлітки 

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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будуть брати участь в обранні органів державної влади і згодом визначати політику, економіку і 

соціальні ініціативи. Правильне виховання кожної окремої особистості веде до створення 

культурного, соціально активного і законослухняного суспільства. Правове виховання набуває 

нових якостей, де в центрі уваги – права людини та їх захист.  Показники правової вихованості 

громадян безпосередньо впливають на розвиток громади, країни. Я вважаю, що виховувати і вчити 

треба в дусі часу. Новим  напрямком роботи для викладача правових дисциплін є співпраця 

України і ЄС з прав людини . Тому засобами педагогічного впливу виховую  своїх учнів  з  

акцентом  на  розвиток європейських  правових цінностей, свобод і демократії. У кожної епохи 

своє виховання, своя моральна основа, своя віра, своє слово. Але є поняття, ідеали, 

загальнолюдські цінності, на всі часи пов’язані з правами людини, її толерантністю. В позаурочній 

роботі з учнями  започаткувала напрямок інтеграції української народної педагогіки, європейської 

толерантності та виховання правової культури. Завдання викладача права полягає у вихованні 

людини нової епохи ХХІст., громадянина, соціально-активної особистості,  яка вважає себе 

рівноправним членом суспільства, знає свої права і свободи,  вміє ними користуватися і захищати 

їх, поважаючи закон і правопорядок у суспільстві. Основний напрямок у моїй навчальній та 

виховній діяльності - це нетрадиційні уроки,  позаурочніні заходи, правовий гурток. 

Використовую партнерство і співпрацю з різними правозахисними організаціями. Часто, 

вибудовуючи навчально-виховний процес, я згадую результати цікавого соціологічного 

дослідження, яке було проведено  за минуле десятиріччя у 

22-х пілотних загальноосвітніх навчальних закладах України. Результати цього дослідження такі: 

40% учнів відчувають нестачу правових знань у житті, 28% - відчувають потребу в пораді, 

консультації з правових питань, 16% учнів зверталися за юридичною допомогою до викладача 

права. 63% педагогів надають правову допомогу в педагогічному колективі. До 37% викладачів за 

такою допомогою зверталися батьки учнів. Я також проводжу деякі дослідження, діагностування 

учнів  правовиховного характеру  в нашому навчальному закладі.  Ситуація типова і для нас. 

Наведені приклади говорять про те, що викладач відіграє роль свого роду «громадського 

юрисконсульта». Головне завдання викладача правових дисциплін - сформувати в учневі  правову 

культуру, основою якої є правова обізнаність, розвиток навичок правильної орієнтації в правовому 

полі; поведінка в рамках закону і загальноприйнятих правил; повага прав і свобод інших людей.  

Мій педагогічний вплив заснований на таких принципах:  

1) Науковість - виклад матеріалу з точки зору сучасної правової науки.  

2) Системність - матеріал викладається з урахуванням цілісності всього курсу.  
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3) Багатофункціональність - реалізуються всі можливі цілі предмета: пізнавальна, 

розвивальна,  виховна . 

4) Практичність - навчання підлітка правилам дії в конкретних життєвих і правових 

ситуаціях.  

5) Інтеграція загальних правових знань з галузевим правом (в галузі освіти,економіки,інш.) 

6) Професійна спрямованість викладання правових дисциплін. 

У зв'язку з цим я хотіла б зупинитися на головних напрямках своєї роботи: уроки 

правознавства формують в учнів активну громадянську позицію, тому в цьому напрямку мною 

було проведено цикл уроків - лекцій: «Законодавча, виконавча і судова влада України». Як логічне 

завершення – інноваційний  відкритий урок демократії. У нашому Центрі розроблено спеціальну 

методику колективної творчої діяльності. Вона дозволяє реалізовувати особисті права і свободи у 

співробітництві викладача і учня: участь  у покращенні життя рідного міста, виявляти 

індивідуальні, творчі здібності. Традиційними і улюбленими стали: День самоврядування, День 

знань, Посвята в студенти. Проводяться щорічно тематичні тижні: у вересні- до Дня європейських 

мов, місцевої європейської демократії, в листопаді до Міжнародного дня толерантності, в грудні – 

Всеукраїнський тиждень прав людини. 

Особливу роль у формуванні правової культури, правосвідомості учня відіграє позаурочна 

робота. У зв'язку з цим, вперше в жовтні 2011 в НЦПО пройшли Парламентські ігри, мета яких 

полягає в організації учнів для спільної творчої, інтелектуально-пізнавальної, інформаційної та 

правової діяльності в рамках учнівського самоврядування. Основні завдання викладача як 

ініціатора парламентських ігор у правовому полі - це: розвивати навички публічних виступів, 

вибрати  актив, сформувати нові колективні традиції і створити умови для подальшого розвитку 

учнівського самоврядування на основі існуючого законодавства,нові форми спілкування в межах 

правових фукцій. Підсумком цього є утворення Комітету захисту прав людини, в ході роботи 

якого розглядаються цікаві питання: вивчення Конвенції про права дитини, виховання культури 

спілкування, шанобливого ставлення до закону і правопорядку в суспільстві, обговорення питання 

про збереження навчального майна.  Традиційно  проходить правовий турнір «Дух демократії». 

Гра проводиться за всіма правилами командних змагань. Тут і розминка, і конкурс на знання дат, і 

конкурс «Цінності демократії» і, нарешті, найцікавіший етап гри - це конкурс  «Юридична 

консультація».   

Однією з ефективних форм залучення  учнів до правової культури, стимулювання їх 

пізнавально-творчої діяльності та становлення активної громадянської позиції є клуби 

інтелектуального розвитку. На відміну від гуртків (їх діяльність охоплює не більше 15 чоловік), 
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клуб здатний охопити своєю діяльністю більшість учнів навчального закладу, а це означає - 

долучити їх до правової культури, прищепити навички правомірної поведінки, правового 

самовиховання. Як сказав Л.С. Виготський, "вчитель з наукової точки зору - лише організатор 

соціального виховного середовища, регулятор і контролер його взаємодії з кожним учнем". У 

нашому закладі  з 1998 року діє інтелектуальний клуб з правознавства  «Закон і ти». 

Основна мета діяльності інтелектуального клубу «Закон і ти» - створення учнівського 

колективу (команди), що залучає учня до інтелектуально-творчого процесу, результат якого буде 

цікавим не тільки самому  підлітку, а й оточуючим, виховання  потреби і звички до самовіддачі, 

суспільно-корисної роботи, насиченого духовного життя; залучення до правової та політичної 

культури, з орієнтуванням особистості на засвоєння 4-х її складових - знань, умінь, досвіду 

творчої діяльності, а також досвіду емоційно-ціннісного ставлення.  

Завдання: сформувати в учнів знання і дати їм систему уявлення про правовий і політичний 

устрій суспільства, заклавши основи правової і політичної свідомості особистості; навчити учнів 

прийомів безпечної і відповідальної поведінки, сформувати вміння користуватися своїми правами, 

особистими свободами і дотримуватися своїх обов'язків, навчити  аналізувати політичну ситуацію; 

сформувати емоційно цілісне ставлення до закону, норм і цінностей демократичного суспільства, 

законослухняної поведінки, почуття громадянськості і позитивного ставлення до майбутнього 

своєї Батьківщини, сформувати толерантність і емпатію.  

Засоби і форми. Зміна управлінської парадигми відносно співробітництва викладача з 

учнями; подолання авторитарних методів у педагогічній взаємодії з учнем; технологія педагогіки 

ненасильства; створення в освітній установі атмосфери, що сприяє вільній дискусії; формування 

громадянської позиції; формування високої комунікативної культури, яка передбачає залучення як 

у систему життєвих відносин (соціальна діяльність), так і участь у моделюванні освітнього 

процесу.  

Основні форми організації навчально-пізнавального процесу. Членом клубу може бути будь-

який учень, що виявляє інтерес до вивчення права. Навчальні заняття проводяться, як правило, 

невеликими групами (6-8 чоловік). Під час загальних заходів залучається більша частина учнів, що 

навчаються на різних курсах.  Пріоритетні види діяльності. Робота юридичної консультації 

«Закон і право». Участь в олімпіадах з правознавства, щорічній міській правовій грі «Підліток і 

закон», міських творчих конкурсах з права. Організація та проведення загальних заходів: 

інтелектуальні конкурси та ігри, змагання, диспути, конференції, правові лабіринти з темами: 

«Суспільство і підліток», «Що означає бути громадянином», «Право в нашому житті», «Підліток і 

закон», театралізовані вистави з правової тематики. Робота з педагогічно запущеними учнями та 
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сім'ями групи ризику, проектна діяльність, конференції, клубні вечори відпочинку, щорічні 

тематичні тижні «Права людини» та «Толерантність у моєму житті». Взагалі позаурочна робота з 

правознавства, частиною якої є Тиждень правознавства, вимагає від викладача постійної роботи 

над собою, постійного поповнення, збагачення своїх знань, підвищення загальнотеоретичного, 

методичного та загальнопедагогічного рівня. Водночас ця робота дає педагогу широкий простір 

для прояву ініціативи і творчості та допомагає стати справжнім майстром своєї справи. 

Тематичний тиждень права  як активна форма роботи з учнями сприяє формуванню  самостійної, 

творчої, дослідницької роботи учнів. Вони  вчаться знаходити потрібну книгу в бібліотеці, 

складати бібліографію за темою, користуватися довідковою літературою, знаходити і 

опрацьовувати матеріал з Internet, готувати реферати за кількома джерелами, виступати з 

доповідями, повідомленнями перед аудиторією , проводити дослідницьку роботу (збір матеріалів 

різних юридичних ,правових ситуацій за заданою темою та їх обговорення ).Перегляд 

документальних та навчальних фільмів з акцентом на права людини та їх захист. Всеукраїнський 

тиждень прав людини в начальному закладі вносить неоціненний вклад у позаурочну роботу з 

учнями: проводиться засідання предметного гуртка, активізується робота напрямку – право на 

кожний день , організовуються тематичні вечори, конференції , «круглі столи», усні журнали, 

бесіди: « Увага - нова інформація про права неповнолітніх», « Мої права »   та інше. 

 Критерії сформованостіправової культури: наявність в учнів правової інформованості, 

морально-правової (відповідальної, безпечної поведінки), потреби  участі у суспільному житті, 

вміння користуватися правами  громадянина України, а також почуття громадянськості. 

Створення правового інтелектуального клубу «Закон і ти» - запорука максимального прояву  

правових знань та правової культури, здібностей творчо обдарованих підлітків, сприяють 

правовому вихованню особистості.  

Я хочу, щоб у майбутньому виросла людина - творець, здатна до реальних дій і вчинків, 

людина, що поважає своїх батьків, любить свій будинок, свою Батьківщину. І тут неоціненна моя 

роль як класного керівника і тому мною була створена виховна система групи, яка активно 

реалізується через різноманітні форми і методи виховної роботи з правового напрямку: серія 

виховних годин «Я - громадянин України», ділові практикуми (заповіді самозахисту  підлітків), 

ситуативно-правовий практикум «Молодь, наркотики і закон», цикл бесід «Адміністративна та 

кримінальна відповідальність неповнолітніх» та «Цивільні правовідносини молоді» (як 

влаштуватися на тимчасову роботу, як самостійно укласти яку-небудь угоду) - все це важливо 

знати підлітку.  Велика роль викладача права в роботі з виховання дбайливого ставлення до 

власності-державної та муніципальної. У зв'язку з цим ми проводимо акції щодо реалізації 
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екологічного права :  «Наш двір», відправляємо екологічний десант в парк Металургів, беремо 

участь у захисті  та втіленні проектів «Екологія нашого міста», у такий спосіб реалізуючи своє 

право на чисте довкілля. 

 Все частіше ми стикаємося з тим, що певна частина  підростаючого покоління негативно 

ставиться до загальновизнаних норм і цінностей. Збільшення числа таких підлітків викликає 

тривогу, оскільки це свідчить про те, що  близькі,  сім'я, друзі,оточуючі люди часто бувають 

негативним прикладом . Педагоги не досить якісно виконують свої функції педагогічними 

засобами  формування знань, уявлень і переконань про права людини. Як наслідок у молодих 

людей формується часто хибна, примітивна  правова позиція. У викладача ще не вичерпано 

арсенал педагогічного впливу. Необхідно застосовувати ефективні прийоми, методи моделювання 

найбільш поширених  життєвих ситуацій щодо правопорушень учнів-однолітків, які б сформували 

стійке розуміння невідворотності відповідальності за порушення законності. Необхідно, щоб 

кожен учень став замислюватися над тим, що відбувається, а як правило, якщо він буде 

роздумувати  вірно, і за допомогою педагога сприймати те що відбувається, то йому ж, буде 

простіше надалі прийняти правильне рішення у будь-якій ситуації. Дуже важливими є 

психологічна атмосфера і відносини, які складаються між викладачем правознавства  і учнями. 

Необхідно, щоб учні повірили своєму наставнику, і надалі не розчарувалися в ньому. Це 

призводить до думки про необхідність дотримання педагогом-правознавцем не тільки професійної 

етики викладача, але і професійної етики юриста . Викладачі права повинні бути готовими до 

роботи в сучасних умовах, до самоосвіти, соціального спілкування, оскільки сьогодні суспільство і 

держава зацікавлені у вихованні  молодих громадян, які не повторюють помилки минулих 

поколінь та поважають закон. Реалізацію цього завдання  забезпечує правове виховання . Тому для 

того, щоб підвищити правову свідомість учнів, потрібно не тільки добре знати закони і правила 

поведінки, але й вміти знайти спільну мову з учнями.  

 На мій погляд, викладач права повинен не тільки допомогти оволодіти знаннями, вміннями 

і навичками, а й розвивати особистість, яка усвідомлює себе повноправним членом суспільства, 

носієм прав та обов'язків. Виховувати в учня необхідність діяти тільки в правовому полі. 

Формувати розуміння його цінностей,  основи правової компетентності і громадянської 

відповідальності.  
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Впровадження сучасних будівельних технологій у підготовці 

 кваліфікованих робітників-опоряджувальників  

(З досвіду роботи Дніпродзержинського  центру підготовки і перепідготовки робітничих 

кадрів будівництва та автотранспорту) 

 

Закремська Л. І., викладач  

вищої категорії ДЦППРКБА 

 

  Життя висуває все більш жорсткі вимоги до професійного, освітнього 

та культурного рівня всіх трудівників суспільства. Молодь, що освоює 

сьогодні професійну майстерність, буде трудитися в умовах більш високого 

рівня розвитку техніки і технологій. Все це зажадає постійного зростання 

професійної майстерності.  

     Сучасний робітник-будівельник повинен бути добре обізнаним із завданнями, 

поставленими перед будівництвом як галуззю, чітко уявляти науково-технічний рівень сучасного 

будівництва, його основне спрямування і шляхи розвитку на найближчу перспективу.  

    Працюючи понад 20 років викладачем спецдисциплін будівельного напрямку, прагну, щоб 

мій випускник мав досконалі знання з професії, умів їх ефективно застосовувати на практиці, мав 

творче мислення та активну життєву позицію, постійно прагнув до поповнення своїх знань. Моє 

завдання допомогти учневі не тільки здобути знання з  професії, а й полюбити свою професію.   

Постійно вивчаю та впроваджую в навчальний процес нові педагогічні та будівельні 

технології  через використання інноваційних технологій за допомогою стандартних 

інформаційних технологій на уроках спецтехнології.  

       Активне відвідування тренінгів, семінарів, виставок, які проводять будівельні маркетингові 

кампанії, будівельні організації, спілкування з фахівцями-будівельниками, колегами-педагогами, 

використання профільних сайтів, професійної літератури допомагає мені в підвищенні 

компетентності як педагога та у здійсненні головного завдання – підготовці 

конкурентоспроможних робітників. 

Головним завданням на уроці вважаю залучення до роботи навіть найбільш слабкого учня, а для 

цього намагаюся досягти того, щоб навчання стало особистою потребою і метою кожного учня. 

Вважаю, що знання учні мають отримувати в дискусіях, суперечках, самостійною працею, а також у 

співпраці з викладачем на уроці. Прагну використовувати методи і засоби, що включають учнів в розумову 

діяльність, наприклад, виробничу гру, мозковий штурм, тематичну дискусію, проблемні ситуації та 

інше. 

Ефективність активних методів навчання, вважаю, забезпечується не стільки оригінальністю, 

скільки умінням включати їх в цілісну методичну систему викладача. 
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Думаю, що найбільш характерною рисою моєї активізації навчання є високий рівень співпраці з 

учнями. 

Великий педагогічний досвід роботи з учнями дає мені можливість організовувати на уроках 

обговорення різних виробничих, нестандартних ситуацій. Це забезпечує не тільки набуття певних 

виробничих навичок, але й навчає учнів спілкуванню з оточуючими, формує їх активну життєву 

позицію. 

Для активізації опорних знань використовую метод: робота в парах і групах. Об’єднання 

навчальної групи в пари або групи дає учням більше можливостей для участі в співпраці, для колективного 

вирішення проблеми. Кожна група має прозвітувати про свою роботу. Така форма роботи корисна 

ще й тим, що дає можливість покращити методику групової роботи.  

Уроки веду в логічній послідовності. Цінним є те, що вивчення нового матеріалу тісно 

пов'язую з попереднім. Метод асоціативного зв'язку дає найкращі результати на першому етапі роботи 

над темою. Виявляю, наскільки учні обізнані з даною темою і в кінці вивчення теми встановлюю, що 

саме вони засвоїли. 

  Намагаюсь на початку уроку назвати ключове слово теми, що буде вивчатися і підводить учнів 

до вивчення нового матеріалу шляхом бесіди. Під час бесіди учні безпосередньо беруть участь у вивченні 

нового матеріалу, виявляю і використовую їх знання і досвід. Стараюся, щоб на уроках відслідковувався 

зв'язок між тим, що учні вже знають і тим, що вони повинні взнати. 

  Практикую ставити учням запитання під час подачі нового матеріалу. Позитивним при цьому є 

те,  що слідкую, як учні засвоюють матеріал, тобто якоюсь мірою здійснюється  "зворотний зв'язок",  і в той 

же час це учнів заставляє уважно слухати, не відволікатися від уроку. 

Колективна співбесіда створює зацікавленість всієї групи, активізує розумову діяльність 

учнів. Учні висловлюють іноді хибкі думки, помилкові судження, але вмілими запитаннями я 

підводжу групу до потрібного результату.  

Особливе значення для успіху уроку має налагодження довірливих та справедливих 

відносин між учителем і учнями. 

В останній час працюю над методичною проблемою: «Впровадження нових будівельних 

технологій, матеріалів та інструментів». 

        При вивченні технологічних процесів тих чи інших видів робіт: 

- налагоджую взаємодопомогу сильніших учнів слабшим; 

- тримаю весь час у полі зору найслабших учнів; 

- надаю адресну допомогу у складанні інструкційно-технологічних карт; 
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- пропоную обговорення та захист своїх думок щодо послідовності виконання робочих 

операцій. 

Працюючи над проектом «Сучасні технології в лицювальних роботах», націлюю  учнів на 

активну дослідницьку діяльність. Кабінет спецтехнології має доступ до Інтернету. Учні, вивчаючи 

інформатику, в процесі роботи зібрали та класифікували інформацію про різновиди та переваги 

облицювальних плиток у сучасному будівництві, дослідили ринок плиток в нашому місті, провели 

моніторинг серед населення. Кінцевим результатом роботи стали яскраві і змістовні 

мультимедійні презентації (виконані за допомогою програми Power Point). 

Систематичне використання комп’ютера, зокрема  мультимедійних презентацій на уроці, на 

мою думку, сприяє: 

•  підвищенню якісного рівня використання наочності на уроці; 

•  зростанню продуктивності уроку; 

•   реалізації міжпредметних зв’язків; 

•  логізації й структуруванню навчального матеріалу, що значно підвищує рівень знань учнів; 

•   зміні ставлення учнів до комп’ютера: вони починають сприймати його не як сучасну іграшку, а 

як  універсальний інструмент для ефективної роботи в будь-якій галузі  людської діяльності.  

   Працюю над створенням методичного збірника  відкритих уроків та презентаційних 

матеріалів з тем програми професійно-теоретичної підготовки за професіями «Штукатур», 

«Маляр», «Лицювальник-плиточник». Він   містить презентаційні матеріали з впровадження нових 

будівельних матеріалів, інструментів, сучасних технологій. 

Створено електронні презентації за допомогою Microsoft Power Point з таких тем програм: 

з професії «Штукатур» за темами: 

- Накидання розчинних сумішей ковшем. 

- Використання металевої сітки для підготовки поверхні до штукатурення. 

- Підготовка кам'яних, бетонних та гіпсокартонних поверхонь під лицювання плиткою 

- Технологія виконання «камінцевих» декоративних штукатурок. 

- Оздоблення поверхонь СТ 225 тм «Ceresit». 

- Фактурне опорядження поверхонь. 

  з професії «Лицювальник-плиточник» за темами: 

- Підготовка кам'яних, бетонних та гіпсокартонних поверхонь під лицювання плиткою. 

- Техніка безпеки під час виконання облицювальних робіт. 

- Облицювання вертикальних поверхонь із ГКЛ глазурованою плиткою способом «шов в 

шов». 
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- Лицювання вертикальних поверхонь глазурованою плиткою способом «по діагоналі». 

- Лицювальні роботи -  комбінований урок. 

- Облицювальні роботи. 

 з професії «Маляр»  за темами: 

- урок систематизації знань зі «Спеціальної технології» та «Матеріалознавства»  з професії 

«Маляр». 

- інструкції з наклеювання покриття Lincrusta. 

- види шпалер та області їх застосування.  

        Посібник «Інноваційні технології в лицюванні вертикальних поверхонь способом «шов 

в шов» 

Посібник «Інноваційні технології в лицюванні вертикальних поверхонь способом «шов в 

шов» створений для оволодіння навичками укладання облицювальних плиток на вертикальні 

поверхні способом «шов в шов». В ньому визначені інструменти та матеріали щодо використання 

під час виконання робіт, послідовність виконання, правила безпечного виконання робіт. 

 

Сила слова профорієнтатора 

(з досвіду роботи методиста Межівського професійно-технічного училища) 

 

 

Якщо ви вдало виберете працю 

й вкладете в неї свою душу, 

то щастя саме вас знайде 

К.Ушинський 

 

Філіп’єва В.І.,  

методист МПТУ 

 

 

       Вибір професії – чи не найголовніший чинник того, як складеться  подальше життя  дитини та 

як вона в ньому буде себе почувати. Адже всім хочеться не лише заробляти гроші, але й 

реалізувати свій потенціал та отримувати справжнє задоволення від своєї діяльності. 

       Вибір професії – це справа не одного дня. Рішення про вибір професії повинно бути свідомим, 

вільним і прийматися самостійно. Але це не означає, що в процесі вибору професії не потрібно 

зважати на поради старших і більш досвідчених людей (викладача, класного керівника, батьків, 

необхідно прислухатися до профорієнтаторів). Адже завдання вибору професії набагато складніше 

за будь-яке навчальне завдання, тому що для його вирішення необхідно враховувати багато 

складових, про які учень навіть не підозрює. Справа ще й в тому, що вирішення проблеми вибору 

професії ніде не "підглянути", як це можна зробити при виконанні навчального завдання. У 
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правильності вибору професії переконуються через місяці, а іноді роки, а це дуже дорога ціна за 

поспішне рішення. 

       Вибір професії базується на трьох «китах»: ХОЧУ!  МОЖУ!  ТРЕБА!  Мрія й реальність – як 

їх поєднати? Як не помилитись у виборі своєї дороги, щоб бути щасливим у праці? У кожної 

людини є свобода вибору. Вибір існує щоденно, щохвилини. Різний за своєю серйозністю. 

Неоднаковий за своїми наслідками. І тому ми, педагоги профтехосвіти, профорієнтатори, повинні 

направити дитину вірним шляхом, підставити плече, підтримати, допомогти визначитися у 

складному виборі, показати переваги тієї чи іншої професії. Слово профорієнтатора є силою, якщо 

воно не пусте. Слова можуть втрачати свою цінність,  якщо  говорити їх занадто багато або не за 

темою розмови, а також не підкріплюється  реальними справами.Тож необхідно   користуватися 

словом обережно та влучно, бо воно є великою силою та цінністю! І тільки від  профорієнтатора 

залежить, як використати цю силу:  чи почують їх діти, чи прийдуть вони до  навчальних закладів. 

       У світі існує близько 50 тисяч професій. Деякі з них – лікар, учитель, продавець – знайомі 

всім, деякі існують тільки у великих містах; а представників інших дуже мало (наприклад, 

суфлерів). Кожна професія унікальна по-своєму. Слід зазначити, що кількість професій швидко 

змінюється. Вважається, що протягом 10 років зникає близько 5000 професій і майже стільки ж 

виникає нових.   

        Вибір професії, вступ до самостійного трудового життя іноді недаремно називають другим 

народженням. Адже від того, наскільки правильно зроблено вибір професії, залежить суспільна 

цінність людини, її місце серед людей, задоволеність професійною діяльністю, фізичне і 

психологічне здоров'я і, на кінець, радість і щастя. Займатися ж не своєю справою важко. 

Втрачається інтерес, людина перевтомлюється, перенапружується, рахує кожну хвилину, коли 

закінчиться робочий день. 

Мета  роботи профорієнтаторів - впровадження практичного аспекту профорієнтаційної 

діяльності, використання різних форм і методів у зональній профорієнтації  та використання 

інформаційно-комунікативних технологій у представленні робітничих професій, які користуються 

особливим попитом на селі. 

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ: 

- співпрацюйте з кожним класним керівником, учителем, директором школи, дільничним 

інспектором, сільськими і  селищними  радами; 

- пам’ятайте, що Ви - фахівець своєї справи і від вашого слова, від вашого вміння буде 

залежати наповнюваність груп вашого  навчального закладу; 
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- систематично поповнюйте свої  знання, адже Ви працюєте з молоддю, застосовуйте 

особистісно орієнтовані технології  роботи з кожним учнем, підлітком; 

- проводьте цікаві заходи, активно залучайте учнів,  їхніх  друзів, родичів, знайомих до 

співпраці з профорієнтаторами в позаурочний час; 

- займайтесь самопізнанням та самоосвітою, розвивайте свою комунікабельність, займайтеся 

риторикою, йдучи на зустріч, проговоріть перед дзеркалом текст Вашого виступу, спробуйте 

використовувати паузи, різну тональність голосу тощо; 

- проаналізуйте попередні зустрічі, врахуйте помилки. 

Пам’ятайте, що мета Вашої роботи: 

- розвивати інтерес до  професій, які надають ваші навчальні заклади; 

- забезпечити певний рівень  знань дітей про ту чи іншу професію;  

- пропагувати аксіому «ПТУ – своєрідний і неповторний світ, де тебе чекають з нетерпінням»; 

- сформувати  у дітей прагнення до здобуття самостійності у житті через свою майбутню 

професію; 

- сприяти  усвідомленому вибору професії молоді;  

- формувати громадянську та національну самосвідомість; 

-  віднайти для кожної професії вашого навчального закладу свою «перлинку»; 

- стати  провідником у новий світ знань для молоді. 

ОБЕРІТЬ АКТИВ  ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ АГІТБРИГАДИ 

При розробці виступів враховується: 

- школа,  клас (9,11), кількість  дівчат і хлопців; 

- актуальність та освітня значущість виступів, бо в школах з професійним навчанням водія 

вантажного автомобіля, для дітей 11 класу наші виступи не є актуальні; 

- комунікабельність кожного з агітбригади  та майстерність спілкування; 

- реальність реалізації завдання, оптимальний обсяг роботи; 

- техніка виконання практичної частин; 

- етапи проведення (знайомство з аудиторією, виступ, показ слайдів, фото- і відеоматеріалів, 

роздача друкованої продукції, обговорення,запитання, наголошення на тому, що агітбригада 

завітає через певний час ще раз, акцентування уваги на тому, що необхідно переговорити з 

батьками чи опікунами про прийняте рішення). 

Для цього необхідно вирішити такі завдання: 

- розробити рекомендації для профорієнтаційної агітбригади; 

- розробити маршрути зональних агітбригад; 
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- удосконалити Пам’ятку для профорієнтаційної агітбригади; 

- сформувати агітбригади за принципом: викладач, майстер виробничого навчання, молодий 

спеціаліст; 

- систематизувати досвід роботи попередньої вступної кампанії; 

-  розробити алгоритм виступу агітбригади, враховуючи потреби сьогодення; 

- надати  інформацію про відомих людей району, передовиків виробництва, трудові династії. 

Тільки у творчому тандемі  агітбригади можна досягти результативності, де кожен із членів 

може легко замінити один одного, чи плавно продовжити розповідь попередника, використовуючи 

ІКТ.  

Ніколи не можна протиставляти, що одна професія хороша, інша погана. Кожна унікальна і 

неповторна, і обов’язково всі вони пов’язані між собою. 

Необхідно пам’ятати, що ми працюємо з учнями різних категорій, де необхідно 

застосовувати індивідуальний підхід. 

ПТНЗ  - це та відправна точка , яка не дасть загубитися дітям у  вирі  сучасного  життя  з  

його  складнощами  та  протиріччями. 

Здобуття професії - важливий етап у житті кожної людини. Знайти своє місце в сучасному 

бурхливому сьогоденні і не помилитись у виборі - таке завдання стоїть перед кожним 

випускником. Працюючи в Петропавлівському районі, ми дійшли  висновку, що найкраще 

проводити профорієнтацію зонально. За кожною  з них закріплені  педагоги, невеличкі 

агітбригади. Зазвичай в такому складі: викладач, майстер виробничого навчання і молодий 

спеціаліст. В роботі використовуємо переваги системності, послідовності, території з активним 

залученням сімейних династій.  

У ДПТНЗ «МПТУ» розроблені рекомендації для профорієнтаційної агітбригади, зібрані 

народні прикмети, яких дотримувалися селяни під час сівби, прислів’я, приказки і загадки  про 

професії, систематизовані  цікаві історичні довідки про професії, які надає училище. 

Особливість географічного розташування училища - Петропавлівський район 

розташований на межі декількох областей (межує з Близнюківським районом Харківської області 

та Олександрівським районом Донецької області), тому необхідно докласти максимум зусиль, щоб 

випускники шкіл прийшли саме до нашого ПТУ. Педагог профтехосвіти повинен створити таке 

середовище, в якому дитина могла б найповніше розкрити свій внутрішній потенціал у процесі 

виборі майбутньої професії. 
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Раніше, проводячи профорієнтацію, кожен рік  профорієнтатори відвідували іншу школу, і 

склад агітбригади постійно змінювався. Але останнім часом ми відмовилися від такої практики, і 

маємо суттєві переваги: 

1. Відвідуючи із року в рік в одну й ту саму школу, зустрічаємося з адміністрацією школи, 

не витрачаємо час на  представлення. 

2.  Ми вже знаємо контингент учнів шкіл, їхні особливості. 

3.  Відвідуючи школу, ми записуємо в нотатники усіх, хто не має першої робітничої 

професії, розпитуючи про них у вчителів школи. Ці записи зберігаються у кожного з членів 

агітбригади. І якщо особа не була залучена з якихось об’єктивних причин до навчання у минулому 

році, то ми обов’язково завітаємо наступного року і проведемо бесіду як з дитиною, так з 

батьками, чи вже чоловіками та дружинами.  

4. Відвідуючи населені пункти з року в рік, ми вже знаємо, де найчастіше збирається 

найбільша кількість людей, де можна було б повісити оголошення про набір учнів  до училища, і 

щоб з цією інформацією ознайомилася якнайбільша кількість людей. 

5. Ми вже добре орієнтуємося територіально, якщо треба проїхати на ту чи іншу вулицю, то 

вже можемо без сторонньої допомоги знайти потрібну вулицю чи провулок. 

6.  Їдучи  на профорієнтацію, ми намагаємося зробити буклети, візитки училища, відео - 

саме з фото тих дітей, які родом із цих населених пунктів, і навчаються чи навчалися у нас. І 

повірте – це найкращий аргумент.           

7. Намагаємося віднайти інформацію про батьків, якщо вони навчалися у нас і розповісти 

про це учням. 

8. Ми завжди дослухаємося до пропозицій класних керівників, вчителів, директорів шкіл. 

Вони  наші активні помічники. 

9. У нашому творчому тандемі  агітбригади, ми завжди підстраховуємо один одного. 

Виступ зазвичай розпочинає хтось один, а продовжує інший. Хтось розповідає про училищне 

життя, інший   про виробництво, дітям так цікавіше сприймати інформацію 

Результативність: запроваджено систему зональної профорієнтації; 

 -  підвищується якість профорієнтаційної роботи;  

- охоплюється більше учнів школи і більша кількість населення; 

- вивчаються психологічні особливості дітей шкіл, населеного пункту, регіону; 

- розроблено спільно з ЗСШ, вчителями, класними керівниками  програми 

профорієнтаційної роботи; 

- використовується ІКТ у профорієнтаційній роботі; 
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- розроблені слайди презентації, із врахуванням потреби сьогодення. 

Саме  від профорієнтації залежить, чи прийдуть саме  до нас випускники 9 і 11 класів. 

Завдання педагога полягає насамперед у наданні дитині повної інформації.  

Час не стоїть на місці. Це спонукає  шукати нові методи та форми роботи. У 2014-2015 році 

заплановано: 

- створити фонд інформаційно-профорієнтаційних матеріалів у різноманітних форматах; 

- ефективне використання соціальних мереж, сайтів шкіл району, Будинків творчості з 

метою позиціюванння робітничих професій до потреб регіону; 

- створити віртуальну сторінку профорієнтатора для неформального спілкування між 

учнями та викладачами, де б учасники групи мали можливість залишати свої запитання, 

повідомлення та коментарі на сторінці. 

Додаток №1 

ПАМ'ЯТКА ДЛЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ АГІТБРИГАДИ 

 Йдучи на зустріч з дітьми,  візьміть з собою позитивний настрій 

 Створіть   емоційний фон доброзичливості 

 Збираючись на зустріч, потренуйся , склади алгоритм виступу 

 Проаналізуй ситуацію, будь готовий до незвичних питань 

 Виступаючи, не ховай свій погляд, дивись прямо 

 Ніколи не тисни на дітей. Свій вибір вони повинні зробити свідомо 

 Виступ має бути логічно побудований 

 Пам’ятай  про культуру мовлення, усмішку 

 Не переобтяжуй виступ незрозумілими словами і термінами 

 Пам’ятай , що йдеш до  дітей 

 Візьми завчасно надруковані оголошення, буклети, фотопродукцію 

 Не залишай поза увагою жодного питання від дітей 

 Обов’язково залиш контактний телефон, візитку, можливо, після зустрічі у когось з дітей 

виникнуть питання 

 Переступаючи поріг класу, спробуй оцінити психологічний клімат дитячого колективу, 

інколи деякі діти бояться висловити свої думки в оточенні однокласників 

 Обов’язково заведи нотатник, де, можливо, будуть записи про тих осіб, які не навчаються у 

школі на даний момент, але  не мають першої робітничої професії, і з ними необхідно зустрітися 

 Після зустрічі обов’язково зроби самоаналіз, чи вдалося досягти своєї мети, чи повною 

мірою була донесена інформація. 
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 Попрацюй над помилками, врахуй на майбутнє. 

 Будьте терплячими. 

 

Методологічні основи  

профорієнтаційної роботи в Криворізькому навчально-виробничому центрі  

 

 

Швець В.А., 

 методист КНВЦ 

 

 КНВЦ цього року виповнилося 40 років. На сьогодні це флагман 

освіти в галузі легкої промисловості та сфери обслуговування м. Кривого 

Рогу. Навчально-виробничий процес з підготовки кваліфікованих кадрів 

забезпечують викладачі та майстри виробничого навчання, які мають 

певний досвід навчально-методичної та виховної роботи з учнями. В КНВЦ 

створені всі необхідні умови для повноцінного навчально-виробничого процесу. Ми розвиваємо 

творчі здібності учнів і допомагаємо їм самореалізуватися у подальшому житті. 

 Методичні знання в зарубіжній педагогіці ототожнюють з методологічними знаннями. 

Одним із механізмів удосконалення методичної діяльності в режимі інноваційності є проектна 

технологія, основною метою якої є розвиток творчого потенціалу педагогічних кадрів.  

Результатом методичного проекту є інноваційний інтелектуальний продукт будь-якої діяльності 

(управлінської, методичної, педагогічної, учнівської). Якщо розглядати методичний проект як 

процес, то це система взаємодіючих ресурсів, результатом якої є розвиток професійних, 

особистісних якостей освітян. Проектна технологія є одним із інноваційних підходів до організації 

методичної роботи з педкадрами.  

 Члени нашого педколективу розробили такі методичні проекти з профорієнтаційної роботи, 

як «Моя професія – моя гордість» (2010 рік – ІІ місце), «Ваш вибір – крок до майбутнього» (2011 

рік – ІІ місце), «Енциклопедія робітничих професій» (2012 рік – ІІ місце на Всеукраїнському 

огляді-конкурсі), взяли участь в обласному конкурсі «Профорієнтатор року» (2014 рік у трьох 

номінаціях: 1 – методична розробка заходу, 2 – система профорієнтаційної роботи, 3 – проектна 

профорієнтаційна діяльність – диплом І ступеня). Взяли участь в обласній практичній конференції 

в 2012 році «Інноваційні підходи до організації профільного навчання і допрофільної підготовки 

за технологічним профілем старшокласників». Виступали на заняттях обласної та міської школи 

молодого профорієнтатора в 2013 році.  

 З якою метою ми робили ці проекти? 
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- З метою аналізу набутого досвіду і окреслення перспектив впровадження і розвитку програми 

проведення колективної профорієнтації молоді на робітничі професії. 

 Актуальність  проектів полягає в збалансуванні інноваційних форм і методів у правильному 

виборі професії, пропозицій послуг, в розкритті методичної бази профорієнтаційної роботи та 

практики профорієнтації. 

 В чому ж її інноваційний підхід? 

- У можливості здійснення систематизації матеріалів з профорієнтації, зближення теорії і практики 

в профорієнтації на робітничі професії, створення позитивної мотивації слухачів, орієнтація їх на 

правильний вибір професій, можливість самореалізації та самодостатності особистості. 

 Який їх короткий зміст? 

- Він полягає в забезпеченні педагогічних працівників необхідною інформацією для створення 

умов підвищення ефективності проведення профорієнтаційної роботи з учнями загальноосвітніх 

шкіл, підняття іміджу КНВЦ завдяки формуванню та забезпеченню пакетом відповідної 

документації (реклама, фото, відеоматеріали, інформаційні листівки та звітна документація). 

Всі ці проекти мають велику практичну цінність, яка полягає в тому: 

1. Що впроваджуються сучасні профорієнтаційні технології. 

2. Здійснюється допрофільне та профільне навчання. 

3. Проводиться діагностування та оцінка професійних намірів старшокласників, що бажають 

вступити на навчання до КНВЦ. 

4. Впроваджується інтеграція змісту профорієнтації. 

5. Здійснюється оволодіння профорієнтаційними технологіями. 

6. Всі вони сприяли виконанню держзамовлення нашого навчального закладу. 

На основі розробленої Криворізьким міським методичним центром профтехосвіти 

циклограми ми щорічно плануємо свою профорієнтаційну роботу. Потрібно зауважити, що 

поряд з індивідуальною роботою одним із перших наш навчальний заклад почав проводити 

масові заходи під гаслом «Зроби свій вибір» в Тернівському та Жовтневому районах при 

палацах культури, дні відкритих дверей, що прямо впливало на покращення іміджу 

навчального закладу. 

Не секрет, що абітурієнти обирають не тільки навчальний заклад, але й особисто майстра 

виробничого навчання, який повинен викликати перш за все в них довіру. Не може відповідати 

цим критеріям людина, котра тільки закінчила навчальний заклад і не має власного досвіду 

роботи за фахом. Тільки вміле поєднання досвідчених і молодих спеціалістів здатне вплинути 

позитивно на результат цієї роботи. На часі формування професійно-педагогічних умінь 
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інноваційної діяльності, яке враховує категорію, стаж роботи, кваліфікацію педагога, який 

займається вирішенням цієї проблеми. В світі є понад сорок тисяч спеціальностей і понад 

двадцять тисяч професій. Світ професій безмежний, а обирати потрібно свою. До послуг 

абітурієнтів відповідний розділ на вебсайті, широке використання електронної техніки – 

ноутбуків, планшетів, комп’ютерних класів, мультимедійних установок та різні інтерактивні 

форми роботи (дискусії, конкурси, рольові ігри).  

 Координатором цієї роботи в навчальному закладі є директор та його заступник з 

навчальної роботи. Були часи, коли ми могли собі дозволити мати педагога-організатора з 

профорієнтаційної роботи і, повірте, що це мало свої позитивні результати.  

 Найбільше впливають на вибір абітурієнтів такі складові, як матеріально-технічна 

база і профільність навчального закладу, стабільний педколектив, прозора робота приймальної 

комісії та обрана система профорієнтаційної роботи, активне використання в цій роботі 

потенціалу методичних комісій та різнорідної наочної агітації. 

 Проблеми, які впливають на розвиток навчання старшокласників на базі КНВЦ: 

- відсутність системи управління процесом профільного навчання учнів старшої школи на 

рівні регіонів та області; 

- неврегулювання правової бази щодо здійснення профільного навчання учнів старшої 

школи на базі ПТНЗ; 

- недостатній рівень наукового супроводу цього напрямку діяльності і закладів ПТО; 

- пропонуємо: департаменту освіти і науки облдержадміністрації сприяти поширенню участі 

ПТНЗ в охопленні учнів ЗСШ профільним та допрофільним навчанням на базі ПТНЗ 

області; 

- підготувати методичні рекомендації для ПТНЗ з організації профільного і допрофільного 

навчання старшокласників; 

- практикувати створення експериментальних педагогічних майданчиків з цього питання; 

- адаптувати профорієнтаційну роботу навчальних закладів до завдань підтримки 

самовизначення учнів допрофільних класів, орієнтуючи її на структури економіки регіонів. 

Які ж перспективи цієї роботи в КНВЦ? 

- Комісія спецдисциплін працює над створенням власних сайтів з професій за участю класних 

керівників і батьківської ради центру, а рада з профорієнтації працює над створенням у найближчі 

місяці профорієнтаційного кабінету при КНВЦ. 
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 На жаль, профорієнтаційна робота на сьогодні залишається одним із проблемних питань, 

оскільки вона є не тільки педагогічною, але і соціальною, від вирішення якої залежить розвиток 

нашого суспільства. 

 Бажаю всім терпіння і наснаги, взаєморозуміння у роботі з вашими соціальними 

партнерами та удачі у проведенні профорієнтаційної роботи. 

 

Відродження сільського господарства  поверне молодь у село 

 

Пікуль В.О., 

 заступник директора з НВЧ  

ордена «Знак Пошани» ВПУ-75 

 

   

 Сьогодні ми можемо спостерігати, як сільські мешканці у 

пошуку кращого життя виїжджають до міст, не розуміючи, що навіть у 

сільській місцевості можна створити комфортні економічні та соціальні 

умови проживання. 

Життя на селі може докорінно змінити проста, але ефективна 

програма зі створення робочих місць. Саме проблема працевлаштування є причиною занепаду 

сільських регіонів. Нема заробітку – люди їдуть в інші місця, а в спустошених селах закривають 

лікарні, школи, не ремонтують дороги, приходить запустіння. 

Успішне вирішення завдань ефективного функціонування і подальшого розвитку 

сільськогосподарського виробництва першочергово залежить від формування справжнього 

господаря на українській землі, раціонального розподілу і використання трудових ресурсів, серед 

яких чільне місце займає сільська молодь. Лише високий рівень її трудової активності і 

зацікавленості в результатах своєї праці забезпечить відродження аграрного сектору економіки, 

сприятиме підвищенню ефективності виробництва сільськогосподарської продукції і загальному 

розвитку держави. 

Важливі зміни характеру і змісту праці, що відбуваються нині в сільському господарстві, 

висувають підвищені вимоги до професійних здібностей молоді. Тому провідними напрямами 

діяльності суспільства повинні бути не тільки підготовка підростаючого покоління до праці, 

залучення його до сільськогосподарського виробництва, але й досягнення високого рівня 

закріплення молодих кадрів на селі, створення таких умов, які б сприяли високопродуктивній 

праці молоді з високою професійною майстерністю, новаторською жилкою. 

На Дніпропетровщині проблемами забезпечення професійними сільськогосподарськими 

кадрами для регіону займається одне з найстаріших в Україні ордена «Знак Пошани»  вище 
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професійне училище №75, якому виповнилося 131 рік. Педагогічний колектив навчального 

закладу завжди працював на перспективу. Разом з районним центром зайнятості, місцевими 

роботодавцями, органами місцевого самоврядування було проведено моніторинг 

працевлаштування випускників училища, аналіз закріплення молоді на робочому місці, зроблено 

прогноз про можливість створення нових робочих місць шляхом співпраці сільськогосподарських 

товариств, фермерських господарств з інвесторами, благодійними організаціями. 

На Покровщині відбулося урочисте відкриття демонстраційної навчальної ферми в  

с. Олександрівка. Будівництво та відкриття такої ферми в Покровському районі – перший 

грандіозний проект в Україні, в якому взяли участь  компанії кількох держав – Канади, Франції, 

США, а також міжнародні благодійні організації. Основною метою проекту є розбудова, 

становлення та інструкційна підтримка кооперативної навчальної ферми для демонстрації 

передового досвіду в галузі тваринництва і найкращих методів виробництва високоякісного 

молока, а також навчання членів кооперативного об’єднання. Засновником СП «Молочарське» є 

Дніпропетровське кооперативне об’єднання «Господар», яке, закумулювавши кошти і досвід 

Міжнародної благодійної організації «Добробут громад», канадської програми «Сокодеві», 

французької корпорації «Екосистем фонд», а також залучивши кредитні ресурси, розгорнуло таке 

будівництво.   

Адміністрація училища під час спільної роботи з представниками та інвесторами цього 

проекту визначили спільні шляхи співпраці: можливість створення на базі училища в майбутньому  

необхідної матеріальної бази з навчання за окремими блоками програми вузькопрофільних 

спеціалістів з видачею відповідних сертифікатів, які б дозволили брати  участь у роботі на 

об’єктах такого рівня. Учні, які здобувають в училищі основну професію, паралельно 

освоюватимуть відповідний навчальний блок програми тваринницького напрямку за передовими 

технологіями фірм-інвесторів. Передбачається стажування викладачів та майстрів виробничого 

навчання з набуттям вмінь  і навичок й отриманням відповідних дозволів для ведення навчальної 

діяльності. Учні після вивчення відповідного модуля дисциплін отримають сертифікат 

відповідності даній кваліфікації в галузі тваринництва.  

Передбачається, що впродовж п’яти років у Покровському районі буде збудовано та 

реконструйовано вісім молочнотоварних ферм різної потужності. 

Активну участь в урочистостях з нагоди відкриття демонстраційної міні-ферми  взяли учні 

та педагоги  ВПУ №75. Почесним гостям  учні училища вручили  символ гостинності – запашні 

короваї. Разом з зарубіжними гостями учні групи ТМ-10-1  посадили деревця черемшини перед 

головним входом на ферму. 
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Якщо будуть створені робочі місця на селі -  почнуть поповнюватися сільські бюджети, 

розвиватиметься інфраструктура села. Відродження сільського господарства  поверне молодь до 

села. 

 

Планування виробничої діяльності 
(з досвіду роботи Дніпропетровського регіонального центру ПТО ) 

 

Іволжатова Н.С.,   

заступник директора ДРЦПТО з НВЧ 

 

Професійно-технічна освіта є однією з важливих освітніх систем, 

що відіграє ключову роль у підготовці висококваліфікованого 

робітника для виробництва та сфери послуг відповідно до вимог ринку 

праці. Підвищити якість професійної підготовки навчальні заклади 

можуть: змінивши освітнє середовище шляхом розвитку професійно-

педагогічної компетентності працівників; сформувавши професійні 

компетенції в тісній співпраці з роботодавцями; оновивши матеріально-

технічну базу; впровадивши нові форми співпраці з роботодавцями. 

Складовою навчально-виробничого процесу у Дніпропетровському РЦПТО є виробниче 

навчання і виробнича практика учнів, які організовуються і проводяться відповідно до Порядку 

надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних 

закладів виробничого навчання та виробничої практики, (затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 07.06.99 № 992 зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 770   від 

27.08.2010), Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці (затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 № 442), Положення про організацію 

навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах (затверджене 

наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.06 № 419), Положення про навчання 

неповнолітніх професій, пов’язаних з важкими роботами і роботами зі шкідливими або 

небезпечними умовами праці (затверджене наказом Державного комітету України по нагляду за 

охороною праці від 30.12.94 № 130) та інших нормативних документів системи професійно-

технічної освіти. 

Виробниче навчання – основний різновид педагогічної діяльності, у ході якої на основі 

поєднання навчання з продуктивною працею, виховання стійкої потреби до праці і розвитку 

творчої активності в учнів формуються знання, уміння і навички, що забезпечують здатність і 

готовність до здійснення конкретної професійної діяльності певного рівня кваліфікації. У 
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виробничому навчанні конкретизуються й на практиці реалізуються всі знання, уміння і навички, 

отримані учнями при вивченні інших навчальних предметів, що визначає особливе місце і роль 

виробничого навчання в структурі навчально-виховного процесу професійно-технічних 

навчальних закладів. 

Процес виробничого навчання в ПТНЗ спрямовується на забезпечення своєчасного і 

повного виконання навчальних планів і програм.  

Основними документами планування процесу виробничого навчання є:  

1. Перелік навчально-виробничих робіт; 

2. План виробничого навчання групи;  

3. План роботи  майстра виробничого навчання; 

4. План навчально-виробничої діяльності.  

Планування процесу виробничого навчання забезпечує умови для його раціональної 

організації, своєчасного та повного виконання навчальних планів і програм, вимагає завчасної і 

ретельної підготовки майстра до проведення кожного заняття.  

Планування виробничого навчання здійснюється майстром виробничого навчання кожної 

навчальної  групи під керівництвом старшого майстра. 

Перелік навчально-виробничих робіт з професії є основним плануючим документом  

виробничого навчання. У переліку визначаються роботи, які виконують учні з метою оволодіння 

професійними знаннями, вміннями та навичками, передбаченими робочою навчальною програмою 

професійно-практичної підготовки. 

Перелік навчально-виробничих робіт з професії складається на семестр або курс підготовки 

майстром виробничого навчання та погоджується зі старшим майстром. Перелік розглядається і 

схвалюється на засіданні методичної комісії та затверджується заступником директора з 

навчально-виробничої роботи.  

До всіх навчально-виробничих робіт, що внесені в перелік, повинна бути розроблена 

технологічна документація: креслення, технічні вимоги згідно з чинними нормативними 

документами, інструкційні та технологічні картки. Документація розробляється відповідними 

методичними комісіями. 

Загальні вимоги до підбору навчально-виробничих робіт можна сформулювати таким 

чином: 

– роботи  повинні  бути максимально наближені до виробничих умов; 

– складність робіт повинна бути типовою для тих професій, яких навчають  у навчальному 

закладі; 
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– роботи треба підбирати, виходячи з можливостей матеріально-технічної бази навчального 

закладу. 

При виборі робіт для вивчення прийомів виконання операцій насамперед потрібно, щоб 

робота мала виробниче значення. 

Головна вимога до навчальних робіт: уміння та навички, що набуваються, повинні бути 

максимально наближені до трудових дій в реальних виробничих умовах. 

При проведенні виробничого навчання безпосередньо на виробництві чи у сфері послуг у 

переліку робіт зазначається загальна характеристика робочих місць або найменування робіт, які 

учні повинні виконувати з кожної теми навчальної програми.     

План виробничого навчання групи встановлює конкретний зміст, послідовність та 

організацію виконання навчально-виробничих завдань для групи учнів. Складається майстром 

виробничого навчання на місяць на основі робочих навчальних програм виробничого навчання, 

переліку навчально-виробничих робіт для навчальної групи та фонду відведеного часу на 

виробничу діяльність. 

Обсяг виробничої діяльності визначається в тих професійно-технічних навчальних закладах, 

де в процесі виробничого навчання учні виконують виробничі завдання та виготовляють 

продукцію. 

Для деяких професій змістом виробничого навчання за певний період не передбачено 

виконання готового виробу, а в переліку навчально-виробничих робіт зазначаються певні 

навчально-виробничі вправи. У цьому випадку майстру виробничого навчання необхідно чітко 

визначити, який саме виріб може бути виготовлений учнем за певний період часу за умов 

обов’язкового виконання вправ, зазначених у переліку. 

Норми часу, тарифні ставки і розцінки визначаються  майстром виробничого навчання 

спільно з роботодавцями, які надають робочі місця у себе на підприємствах для проходження 

учнями виробничого навчання та виробничої практики, розглядаються на засіданнях методичних 

комісій і погоджуються з керівником базового підприємства. 

Загальний фонд навчального часу на виробничу діяльність групи (Тв.д),  розраховують за 

формулою: 

ТВД  =  ( ТВН – Ті – ТТ   ) * N ,   

де Твн – загальна кількість часу на виробниче навчання за даний період відповідно до 

навчальної програми; 

Ті – час, необхідний для проведення вступних та заключних інструктажів; 

Твп – час для виконання тренувальних вправ;  
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N –кількість учнів у групі. 

При складанні плану виробничого навчання необхідно визначити норму часу для учнів на 

одиницю робіт, які внесені до плану. Учнівська норма часу визначається за формулою: 

Туч = Тшт * К, 

де,  Тшт – норма штучного часу (береться розрахункова норма на виконання одиниці роботи 

або норма часу, прийнята на базовому підприємстві);   

К – перевідний коефіцієнт, який визначається за спеціальними таблицями перевідних 

коефіцієнтів.    

Таблиця перевідних коефіцієнтів для професії розглядається на засіданні методичної комісії 

та затверджується заступником директора з НВР або використовуються таблиці, запропоновані 

методичним центром (Набоков М.Ф.) у 2010 році (рекомендую при розрахунку перевідних 

коефіцієнтів користуватися таблицями перевідних коефіцієнтів автора Скакун В.А. Преподавание 

курса «Организация и методика производственного обучения». – М.: Высшая школа, 1990.-С.88). 

Наведемо  зразок планування виробничої діяльності на прикладі навчальної групи учнів  

ІІІ курсу за професією «Штукатур, Маляр. Лицювальник-плиточник» (складової «Лицювальник-

плиточник»).  

В основі розрахунку лежить визначення фонду навчального часу на виконання навчально-

виробничих завдань для одного учня: 

Твд = Тв – Т1 – Твп 

Твд = 14х(6+6+6)-14х(1+1+1)-14х(4+4+4) = 252-42-168 = 42 години  

де 18 (6+6+6) – кількість годин виробничого навчання на тиждень; 

14 - кількість тижнів, визначених для проведення уроків виробничого навчання в зазначений 

термін відповідно до робочого плану; 

1 год. - час проведення вступного та заключного інструктажів на одне виробниче навчання; 

4 год. - час для виконання тренувальних вправ. 

Розрахунок обсягів навчально-виробничої діяльності здійснюється на основі норми часу для 

учнів на одиницю робіт, що відображає поправки з огляду на рівноцінний час з точки зору 

продуктивності праці у конкретний період навчання 

Туч = 1,5 х 1,6 = 2,4 год., 

де 1,5 – робоча норма часу; 

1,6 – перевідний коефіцієнт  
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Фонд часу на  виробничу діяльність одного учня  - 42 години, учнівська норма часу на 

виготовлення виробу – 2,4 годин. Таким чином, за запланований період 1 учень на уроках 

виробничого навчання повинен облицювати  17,5 м².   

Вартість 1м²  (договірна)  80-100 грн. 

Розраховуємо виробничу діяльність групи  (25 осіб)  за запланований період 17,5х25х80 = 

35000 грн. 

Перевідний коефіцієнт – це число, що показує, у скільки разів потрібно збільшити норму 

часу для виконання учнями виробничого завдання порівняно з нормою часу, встановленою для 

такої ж роботи відповідної професії і відповідного рівня кваліфікації. У зв’язку з відсутністю будь-

яких методичних рекомендацій щодо розробки перевідних коефіцієнтів, це питання розглядається 

на засіданнях методичних комісій і встановлюються перевідні коефіцієнти на кожну професію 

залежно від її складності, відповідного рівня кваліфікації (розряду, класу, категорії). Рішення 

методичних комісій оформлено протоколом і затверджено заступником директора з навчально-

виробничої роботи. Аналіз програм виробничого навчання з різних професій показує, що в 

основному виробнича діяльність з виготовлення продукції на замовлення підприємств, організацій 

чи фізичних осіб можлива після відпрацювання учнями відповідних вправ, передбачених 

програмою. 

   У той же час для того, щоб визначити перевідний коефіцієнт та з’ясувати фонд часу, 

необхідного для виготовлення деталей, готових виробів, блюд тощо, у робочих норма-годинах 

рекомендовано в переліку навчально-виробничих робіт нормувати навчально-тренувальні роботи 

(вправи) при виконанні учнями будь-яких вправ. Якщо виконання навчально-виробничих вправ, 

або окремих операцій здійснюється відповідно до інструкційно-технологічних карт, то у них, як 

правило, на кожну із операцій визначена робоча норма часу. При проходженні учнями 

виробничого навчання в навчальних майстернях рекомендовано взяти перевідні коефіцієнти від 

2,0 до 5,0 залежно від складності робіт, що виконуються: 

- 2-й розряд – від 5,0 до 2,5; 

- 3-й розряд – від 4,5 до 2,2; 

- 4-розряд – від 4,0 до 2,0; 

   Пропонуємо вашій увазі приклад розрахунку плану навчально-виробничої діяльності для 

навчальних груп, які навчаються відповідної професії з рівнем кваліфікації – 3 розряду.  
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Календар професійних свят у 2015 році 

нд 25 січня День студента (Тетянин день) 

Так сталося, що саме в Тетянин день, 12 січня 1755, імператриця 

Єлизавета Петрівна підписала указ «Про заснування 

Московського університету» і 12 (25) січня стало офіційним 

університетським днем. 

пн 26 січня Міжнародний день митника 

Саме 26 січня було вирішено відзначати це свято, тому що в цей 

день в 1957 році в столиці Бельгії місті Брюсселі розпочала свою 

роботу перша сесія Ради митного співробітництва. 

пн 26 січня День працівника контрольно-ревізійної служби України 

26 січня 1993 був підписаний Закон «Про державну контрольно-

ревізійну службу в Україні». З тих пір 26 січня святкується як 

«День працівника контрольно-ревізійної служби України». 

чт 29 січня День працівників пожежної охорони 

Професію пожежних можна назвати по-справжньому героїчною, 

адже пожежники щодня рятують життя людей і не тільки з вогню. 
сб 31 січня Міжнародний день ювеліра 

Професія ювеліра — одна з найдавніших, адже прикрашати себе 

люди любили завжди. 
пт 6 лютого Міжнародний день бармена 

День бармена відзначається 6 лютого в день святого Аманда і 

став в багатьох країнах професійним святом барменів і 

рестораторів. 

пн 9 лютого Міжнародний день стоматолога 

Відзначання Дня стоматолога 9 лютого, в день Святої Аполлонії 

має вагомі причини, перша серед яких - це дивно привабливий 

образ Аполлонії, що дійшов до нас через століття. 

сб 14 лютого День комп'ютерника 

14 лютого - День комп'ютерника. Саме в цей день в 1946 році був 

запущений перший реально працюючий електронний комп'ютер 

ENIAC. 

вт 3 березня Всесвітній день письменника 

Всесвітній день письменника відзначається за рішенням 48-

го конгресу Міжнародного ПЕН-клубу, що відбувся 12-18 січня 

1986 року. ПЕН-клуббув заснований в 1921 році. . 

пн 9 березня Міжнародний день ді-джея (World DJ Day) 

World DJ Day - це не тільки офіційне свято, але і важлива 

благодійна подія, яка проводиться від імені міжнародної клубної 

індустрії з 2002 року. 

сб 14 березня День землевпорядника 

Друга субота березня 

Розвиток суспільства в усі часи був пов'язан із землею, яка і тепер 

залишається основним засобом для існування людства і 

джерелом суспільного багатства. 

нд 15 березня День працівників ЖЕК 

Третя неділя березня 

Наше сьогоднішнє життя важко уявити без стабільної цілодобової 

роботи цих багатофункціональних служб. 

  День планетаріїв 

Найближча неділя до дня весняного рівнодення 

Це свято має європейські «коріння», вперше воно було 

проведено в Італії в 1990 році з ініціативи Асоціації італійських 

планетаріїв. 

ср 18 березня День працівника податкової та митної служби України 

Президент України 11.10.2013 підписав Указ «Про День 

працівника податкової та митної служби України», згідно з яким 

професійне свято в Україні відзначається щорічно 18 березня. 

сб 21 березня Міжнародний день лялькаря 

Ідея відзначати у всьому світі Міжнародний день лялькаря 

прийшла відомому діячеві лялькового театру Джівада 

Золфагаріхо (Іран). 

  Всесвітній день поезії 

У 1999 році на 30-й сесії генеральної конференції ЮНЕСКО було 

вирішено відзначати Всесвітній день поезії 21 березня. 
нд 22 березня День таксиста 

22 березня таксисти всіх країн святкують своє професійне свято - 

День таксиста. 
пн 23 березня Всесвітній день метеорології 

Кожен рік, 23 березня, під егідою ООН проходить Всесвітній день 

метеорології. У 1950 році саме в цей день набрала чинності 

Конвенція Всесвітньої метеорологічної організації. 

ср 25 березня День служби безпеки України 

25 березня 1992 Верховна Рада України прийняла Закон «Про 

Службу безпеки України», цей день з 2001 року згідно з Указом 

Президента № 193/2001 відзначається як День служби безпеки 

України (СБУ). 

чт 26 березня День внутрішніх військ МВС України 

День внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України 

відзначається щорічно 26 березня - в день ухвалення Верховною 

Радою України в 1992 році Закону «Про внутрішні війська 

Міністерства внутрішніх справ України». 

пт 27 березня Міжнародний день театру 

Міжнародний день театру встановлений в 1961 році IX конгресом 

Міжнародного інституту театру (МІТ). 

http://www.work.ua/ua/holidays/152/
http://www.work.ua/ua/holidays/57/
http://www.work.ua/ua/holidays/196/
http://www.work.ua/ua/holidays/58/
http://www.work.ua/ua/holidays/205/
http://www.work.ua/ua/holidays/27/
http://www.work.ua/ua/holidays/59/
http://www.work.ua/ua/holidays/198/
http://www.work.ua/ua/holidays/60/
http://www.work.ua/ua/holidays/29/
http://www.work.ua/ua/holidays/61/
http://www.work.ua/ua/holidays/47/
http://www.work.ua/ua/holidays/142/
http://www.work.ua/ua/holidays/76/
http://www.work.ua/ua/holidays/38/
http://www.work.ua/ua/holidays/39/
http://www.work.ua/ua/holidays/200/
http://www.work.ua/ua/holidays/62/
http://www.work.ua/ua/holidays/103/
http://www.work.ua/ua/holidays/104/
http://www.work.ua/ua/holidays/93/
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сб 4 квітня Міжнародний день Інтернету 

Міжнародний день Інтернету в деякому роді - свято для всіх нас. 

Більш того, вже одинадцятий рік день Інтернету святкується в 

багатьох країнах після того, як Папа Іван Павло II дав свою 

санкцію. 

сб 4 квітня День веб-майстра 

4 квітня відзначають своє професійне свято всю розробники, 

верстальники, веб-дизайнери та інші фахівці, так чи інакше 

пов'язані з веб-розробкою. Веб-майстер - це сполучна ланка між 

високими технологіями і бізнесом. 

нд 5 квітня День геолога 

Перша неділя квітня 

Указом Президента України від 07.02.1995 № 110/95 в Україні 

встановлено професійне свято працівників геології, геодезії та 

картографії - День геолога, який відзначається щорічно у першу 

неділю квітня. 

нд 12 квітня День працівників ракетно-космічної галузі України 

12 квітня - день початку епохи пілотованих космічних польотів - 

спільне свято, що з'єднує минуле, сьогодення і майбутнє людей 

Землі. 

  Всесвітній день авіації і космонавтики 

За рішенням Міжнародної авіаційної федерації (ФАІ) 12 квітня 

відзначається як «Всесвітній день авіації та космонавтики». 
вт 14 квітня День ДАІ МВС України 

14 квітня 1997 Кабінет Міністрів затвердив Положення про 

Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ. 
ср 15 квітня День співробітників карного розшуку України 

15 квітня 1919 Декретом Раднаркому України була утворена 

секція судово-кримінального розшуку. 
сб 18 квітня День навколишнього середовища 

Третя субота квітня 

День навколишнього середовища відзначається в Україні 

щорічно в третю суботу квітня з 1998 року згідно з Указом 

Президента України «Про День навколишнього середовища» № 

855/98. 

сб 18 квітня Міжнародний день пам'ятників і історичних місць 

Цей День встановлений у 1983 році Асамблеєю Міжнародної 

ради з питань охорони пам'яток і визначних місць (ІКОМОС), 

створеною при ЮНЕСКО. Відзначається з 18 квітня 1984 року. 

ср 22 квітня Міжнародний день секретаря 

Остання середа повного тижня квітня 

Міжнародний день секретаря (Formerly Secretaries Day) почали 

відзначати з 1952 року в США. Цей день проходить у рамках 

тижня професійних адміністративних працівників (Administrative 

Professionals Week), що став традиційним у США. 

чт 23 квітня Міжнародний день астрономії 

День, коли Місяць має фазу поблизу 1-й чверті, що припадає на 

інтервал з середини квітня до середини травня 

Це свято народилося в Америці в 1973 році і об'єднало всіх 

справжніх любителів астрономії під девізом «Несучі Астрономію 

людям». 

чт 23 квітня Всеукраїнський день психолога 

Часто говорять, що психологія - це наука про душу, з якої 

виключено дослідження душі. Психологія відповідає на питання 

про те, чому людина поводиться так чи інакше. 

вт 28 квітня Всесвітній день охорони праці 

Міжнародна організація праці (МОП) оголосила 28 квітня 

Всесвітнім днем охорони праці з тим, щоб привернути увагу 

світової громадськості до масштабів проблеми, а також до того, 

яким чином створення і просування культури охорони праці 

може сприяти зниженню щорічної смертності на робочому місці. 

Вперше він відзначався у 2003 році. 

ср 29 квітня Міжнародний день танцю 

Міжнародний день танцю відзначається з 1982 року за рішенням 

ЮНЕСКО в день народження французького балетмейстера Жана 

Жоржа Новера. 

нд 3 травня Всесвітній день свободи друку 

«Свобода слова недосяжна без свободи духу», - вважав 

революціонер і письменник Олександр Іванович Герцен (1812-

1870). 

чт 7 травня День радіо 

7 травня - професійне свято працівників всіх галузей зв'язку. За 

радянських часів це неофіційне свято відзначалося на високому 

рівні. 

вт 12 травня Всесвітній день медичних сестер 

12 травня відзначається Всесвітній день медичної сестри. Хоча 

фактично святу вже більше ста років, офіційно він був заснований 

тільки в 1971 році. 

сб 16 травня День науки 

Третя субота травня 

У третю суботу травня в Україні відзначається професійне свято 

працівників науки - День науки. Він встановлений Указом 

Президента від 14.02.1997 № 145/97. 

нд 17 травня Всеукраїнський день працівників культури 

Третя неділю травня 

Українська культура, одна з небагатьох, якій вдалося вистояти під 

могутнім натиском чужих агресивних впливів, зберегти свою 

самобутність, первозданну чистоту і незамутненiсть. 

нд 17 травня Всесвітній день інформаційного співтовариства 

27 березня 2006 Генеральна Асамблея ООН прийняла Резолюцію, 

в якій проголосила 17 травня - Всесвітнім Днем інформаційного 

суспільства. 

пн 18 травня Міжнародний день музеїв 

18 травня музейні працівники всього світу відзначають своє 

професійне свято. 
ср 20 травня День банківських працівників 

Цим святом держава підкреслює важливу роль банківської 

системи і значний внесок банківських працівників у розвиток 

економіки України та забезпечення її фінансової стабільності. 
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ср 20 травня Всесвітній день метролога 

Всесвітній день метрології (World Metrology Day) щорічно 

відзначається 20 травня. День обраний в ознаменування 

підписання 20 травня 1875 року в Парижі, на міжнародній 

дипломатичній конференції, знаменитої «Метричної Конвенції». 

нд 24 травня День кадровика 

У будь-якій, навіть найменшої компанії, є працівник, 

відповідальний за роботу з персоналом, а у великих структурах - 

це цілі відділи, що налічують десяток, а то й більше, людей. 

пн 25 травня День філолога 

Філологія - область знання, що вивчає письмові тексти і на основі 

їх змістовного, мовного і стилістичного аналізу - історію і сутність 

духовної культури даного суспільства. 

чт 28 травня День прикордонника 

«Встановити професійне свято - День прикордонника, яке 

відзначатиметься щорічно 28 травня» (Указ Президента № 431 

від 21.05.2003). 

пт 29 травня Міжнародний день миротворців 

У 2002 році Генеральна Асамблея оголосила 29 травня 

Міжнародним днем миротворців. Цей день покликаний віддати 

належне самопожертві і самовідданої відданості миротворців, які 

несуть службу по всьому світу. 

сб 30 травня День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження 

Остання субота травня 

День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження 

відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№ 563/99, 

від 25.05.99 р.) щорічно в останню суботу травня. 

нд 31 травня День хіміка 

Остання неділя травня 

Професійне свято працівників хімічної та нафтохімічної 

промисловості - День хіміка встановлений Указом Президента 

України № 219/940 від 07.05.1994. Він відзначається щорічно в 

останню неділю травня. 

чт 4 червня День господарських судів України 

4 червня 1991 Верховною Радою України був прийнятий Закон № 

1142-XII «Про арбітражний суд» (а 6 листопада 1991 - 

Арбітражний процесуальний кодекс України, який набув чинності 

з 1 березня 1992 року). З тих пор 4 червня і вважається днем 

створення господарських (арбітражних) судів України. 

пт 5 червня Всесвітній день охорони навколишнього середовища 

Цей день є для Організації Об'єднаних Націй одним з основних 

способів привернути увагу світової громадськості до проблем 

навколишнього середовища, а також стимулювати політичний 

інтерес і дії. 

сб 6 червня День журналіста України 

День журналіста щорічно відзначається в Україні 6 червня - у день 

прийняття Спілки журналістів України в 1992 році в Міжнародну 

федерацію журналістів. (Указ Президента України від 25.05.1994 

№ 251/94). 

нд 7 червня День працівників водного господарства України 

Перша неділя червня 

Указом Президента України від 18 березня 2003 року в Україні 

встановлено професійне свято - День працівників водного 

господарства, який відзначається щорічно у першу неділю 

червня. 

нд 7 червня День працівників місцевої промисловості 

Перша неділя червня 

День працівників місцевої промисловості відзначається в Україні 

згідно з Указом Президента (№ 726/2002, від 20.08.02 р.) щорічно 

в першу неділю червня. 

пт 12 червня День працівника фондового ринку 

Віктор Ющенко з метою прискорення проведення економічних 

реформ і створення реальної ринкової економіки на Україні 

оголосив 12 червня Днем працівника фондового ринку. 

нд 14 червня День працівників легкої промисловості 

Друга неділя червня 

Це свято, що існує вже більше 25 років, був установлений Указом 

Президії Верховної Ради СРСР від 01.10.80 р. «Про святкові і 

пам'ятні дні». 

чт 18 червня День дільничного інспектора міліції 

У 2004 році наказом Міністра внутрішніх справ України день 18 

червня був офіційно затверджений Днем дільничного інспектора 

міліції. 

нд 21 червня День медичного працівника 

Третя неділя червня 

Святкування Дня медичного працівника у третю неділю червня 

закріплено Указом Президента України № 281/94 від 03.06.1994. 

вт 23 червня День державної служби 

День державної служби відзначається в Україні щорічно з 2003 

року в День державної служби Організації Об'єднаних Націй, 

згідно з Указом Президента № 291/2003. 

сб 27 червня Всесвітній день рибальства 

Всесвітній день рибальства відзначається щорічно з 1985 року. 

Свято встановлено рішенням Міжнародної конференції з 

регулювання і розвитку рибальства, що відбулася в липні 1984 р. 

в Римі. 

ср 1 липня День архітектора України 

В указі Президента України № 456/95 від 17.06.1995 сказано: 

«Встановити День архітектури України, який відзначати щорічно 1 

липня, - у Всесвітній день архітектури». 

ср 1 липня День слідчого 

Цього дня своє професійне свято відзначають усі слідчі України. чт 2 липня Міжнародний день спортивного журналіста 

Спорт у всі часи був і залишається тією об'єднуючою силою, яка 

згуртовує не тільки окремих людей, але й цілі країни та 

континенти. 

сб 4 липня День судового експерта 

Президент Віктор Ющенко 10 червня 2009 року підписав указ про 

введення в Україні нового професійного свята - Дня судового 

експерта. 
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нд 5 липня День Військ Протиповітряної оборони України 

Перша неділя липня 

Це свято було встановлено Указом Президента України № 602/97 

за заслуги Військ ППО у забезпеченні обороноздатності держави. 

нд 5 липня День флоту України 

Перша неділя липня 

У президентському указі № 259 від 18.11.2008 говориться: 

«Установити в Україні професійне свято працівників морського і 

річкового флоту та військовослужбовців Військово-Морських Сил 

Збройних Сил України — День флоту України, який відзначати 

щорічно у першу неділю липня». З тієї пори цивільний і 

військовий флот знову стали відзначати свої професійні свята 

разом. 

нд 12 липня День рибалки 

Друга неділя липня 

В Україні професійне свято працівників рибного господарства - 

День рибалки відзначається щорічно у другу неділю липня згідно 

з Указом Президента № 464/95 від 22.06.1995. 

нд 12 липня День фотографа 

День фотографа за традицією відзначається 12 липня - це день 

святої Вероніки, яка вважається покровителькою фотографії. 
нд 12 липня День стюарда 

12 липня – міжнародний День стюарда. На борту літака перша 

стюардеса з'явилася в 1930 році. Це була американка Еллен Черч, 

котра виконувала в основному обов'язки медсестри. 

чт 16 липня День бухгалтера України 

Дата свята вибрана не випадково - цього дня в 1999 році був 

прийнятий Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні». 

пт 17 липня День етнографа 

Професійне свято представників різних етнографічних шкіл, 

введений в честь дня народження етнографа і мандрівника М.М. 

Миклухо-Маклая. 

нд 19 липня День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості 

Третя неділя липня 

В Україні День металурга наголошується як професійне свято 

працівників металургійної та гірничодобувної промисловості. 

пн 20 липня Міжнародний день шахіста 

Вже багато років, починаючи з 1966 року, у всьому світі 20 липня 

відзначають Міжнародний день шахів. Це свято проводиться за 

рішенням ФІДЕ - Всесвітньої шахової федерації (заснована в 

1924). 

нд 26 липня День працівників торгівлі 

Остання неділя липня 

Це професійне свято стосується тих, хто безпосередньо зайнятий 

у сфері торгівлі та ресторанного господарства. 

нд 26 липня День парашутиста 

26 липня 1930 група радянських льотчиків-парашутистів на чолі з 

Б. Мухортовим вперше здійснила під Воронежем серію стрибків з 

літаків. Ця подія поклала початок масовому розвитку 

парашутизму в СРСР. 

вт 28 липня День PR-спеціаліста 

Зовсім недавно державне визнання вивело зв'язок з 

громадськістю з розряду тіньових професій. «Піар» набув статусу 

такого ж необхідного інструменту, як маркетинг, реклама й інші 

напрямки діяльності організації, що сприяють розвитку бізнесу. 

пт 31 липня День системного адміністратора 

Остання п'ятниця липня 

У останню п'ятницю липня адміністратори корпоративних і 

домашніх мереж, баз даних, поштових систем, програмних 

комплексів і інші «бійці невидимого фронту» відзначають своє 

професійне свято. 

сб 1 серпня День інкасатора 

Інкасатори відзначають сьогодні своє професійне свято. Від цих 

людей багато в чому залежить надійність і безпека грошових 

коштів і матеріальних цінностей. 

нд 2 серпня День аеромобільних військ України 

2 серпня в Україні відзначається День аеромобільних військ. 

Свято було встановлено Указом Президента України № 937/99 в 

1999 році. 

сб 8 серпня День військ зв'язку України 

День військ зв'язку щорічно відзначається в Україні 8 серпня 

згідно з Указом Президента від 01.02.2000 № 154/2000. 
нд 9 серпня День працівників ветеринарної медицини 

Друга неділя серпня 

Складність і багатогранність завдань сучасної ветеринарії полягає 

в необхідності захисту тварин від різних хвороб. 

нд 9 серпня День будівельника 

Друга неділя серпня 

У цей день відзначається професійне свято працівників 

будівництва і промисловості будівельних матеріалів. 

сб 15 серпня День археолога 

Слово «археологія» вперше вжито Платоном в значенні «історія 

минулих часів». 
ср 19 серпня День пасічника 

День пасічника - професійне свято бджолярів - в Україні почали 

відзначати з 1997 року. 
сб 29 серпня День авіації України 

Остання субота серпня 

Професійне свято військових і цивільних авіаторів і працівників 

авіаційної промисловості і транспорту - День авіації святкується в 

останню суботу серпня. 

сб 29 серпня День Далекобійника 

Остання субота серпня 

Щорічно в останню суботу серпня тисячі водіїв відзначають своє 

професійне свято - свято підкорювачів доріг. 
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нд 30 серпня День шахтаря 

Остання неділя серпня 

В останню неділю серпня відзначається професійне свято 

шахтарів - найнебезпечнішої «мирної» професії. 

ср 2 вересня День нотаріату 

День нотаріату відзначається в Україні щорічно 2 вересня. 

Професійне свято нотаріусів встановлено указом президента 

Віктора Ющенка в 2010 році на підтримку ініціативи Міністерства 

юстиції та Української нотаріальної палати. 

нд 6 вересня День підприємця 

Перша неділя вересня 

У першу неділю вересня в Україні відзначається День підприємця. 

пн 7 вересня День військового розвідника 

У міністерстві оборони України 7 вересня щорічно відзначається 

День воєнної розвідки України. 
вт 8 вересня Міжнародний день солідарності журналістів 

Міжнародний день солідарності журналістів (International Day of 

Journalists 'Solidarity) був заснований у 1958 році в Бухаресті, на 4 

конгресі міжнародної організації журналістів. 

ср 9 вересня День тестувальника 

9 вересня 1945, вченими Гарвардського університету, офіційно 

був зареєстрований перший в історії баг. 
ср 9 вересня День дизайнера-графіка 

9 вересня в СНД - День дизайнера-графіка. Свято заснували в 

2005 році - в п'ятдесятирічний ювілей Володимира Чайки - 

найтитулованішого російськомовного дизайнера-графіка, 

лауреата десятків міжнародних і вітчизняних конкурсів. 

сб 12 вересня День фізичної культури і спорту 

Друга субота вересня 

Святкування Дня фізичної культури і спорту в Україні припадає на 

другу суботу вересня (Указ Президента від 29 червня 1994 року 

№ 340/94). 

сб 12 вересня День українського кіно 

Друга субота вересня 

Професійне свято працівників кінематографії - День українського 

кіно - встановлений Указом Президента від 12.01.1996 № 52/96 і 

відзначається щорічно в другу суботу вересня. 

нд 13 вересня День танкіста 

Друга неділя вересня 

Дане професійне свято є одним з найбільш шанованих святкових 

днів у військах. 

нд 13 вересня День програміста 

256-й день року 

Програмування поєднує в собі елементи мистецтва, науки, 

математики та інженерії. У більш широкому сенсі, програмування 

- процес створення програм, тобто розробка програмного 

забезпечення. 

нд 13 вересня День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості 

Друга неділя вересня 

День працівників нафтової, газової та нафтопереробної 

промисловості відзначається в Україні щорічно у другу неділю 

вересня, згідно з Указом Президента від 12.08.1993 № 302/93. 

ср 16 вересня День HR-менеджера 

Третя середа вересня 

День HR-менеджера святкується всіма професіоналами в області 

управління персоналу і відзначається в країнах СНД в третю 

середу вересня. 

чт 17 вересня День рятівника України 

Професiйне свято усiх спiвробiтникiв Міністерства надзвичайних 

ситуацій України. 
сб 19 вересня День винахідника і раціоналізатора 

Третя субота вересня 

Щорічно, у третю суботу вересня в Україні відзначають День 

винахідника і раціоналізатора, відповідно до Указу Президента 

№ 443/94 від 16 серпня 1994 року. 

сб 19 вересня День фармацевтичного працівника 

Третя субота вересня 

День фармацевтичного працівника встановлений Указом 

Президента України № 1128/99 від 07.09.1999. 

нд 20 вересня День працівника лісу 

Третя неділя вересня 

День працівника лісу - професійне свято працівників лісового 

господарства, лісової, деревообробної та целюлозно-

паперовоїпромисловості. 

нд 20 вересня День рекрутера 

20 вересня 2001 кілька кадрових агентств з Білорусії, Грузії, Росії, 

Киргизстану, Казахстану і України заснували і вперше відзначили 

День рекрутера. 

нд 27 вересня Всесвітній день туризму 

Всесвітній день туризму заснований Генеральною асамблеєю 

Всесвітньої туристської організації в 1979 році. 
нд 27 вересня День вихователя і всіх дошкільних працівників 

Ідея цього нового загальнонаціонального свята - допомогти 

суспільству звернути більше уваги на дитячий сад і на дошкільне 

дитинство в цілому. 

нд 27 вересня День машинобудівника 

Четверта неділя вересня 

Дата професійного свята працівників машинобудування і 

приладобудування закріплена Указом Президента України № 

361/93 від 08.09.1993. 

ср 30 вересня Міжнародний день перекладача 

У 1991 році Міжнародна Федерація Перекладачів (FIT) 

проголосила День святого Ієроніма, що традиційно вважається 

покровителем перекладачів - Міжнародним днем перекладачів. 
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  Всеукраїнський день бібліотек 

Всеукраїнський День бібліотек відзначається 30 вересня згідно з 

Указом Президента України від 14 травня 1998 № 471/98. 
чт 1 жовтня Міжнародний день музики 

Міжнародний день музики заснований 1 жовтня 1975 за 

рішенням ЮНЕСКО. Одним з ініціаторів установи Міжнародного 

дня музики є композитор Дмитро Шостакович. 

чт 1 жовтня День ветерана 

За ініціативою ООН 1 жовтня в усьому світі відзначається як 

Міжнародний день осіб похилого віку, а в Україні також і День 

ветерана. 

сб 3 жовтня Створення всесвітньої федерації профспілок 

Всесвітня Федерація Профспілок (ВФП). Заснована в 1945. 

Об'єднує національні профцентр 81 країни, загальна чисельність 

понад 213 млн. чоловік (1992). 

нд 4 жовтня День вчителя 

Перша неділя жовтня 

Професійне свято всіх працівників сфери освіти. 

пн 5 жовтня Міжнародний день лікаря 

Перший понедiлок жовтня 

Професійний день працівників охорони здоров'я відзначається по 

першим понеділкам жовтня за ініціативою ВООЗ ООН як день 

солідарності і активних дій лікарів всього світу. 

пн 5 жовтня Всесвітній День архітектора 

Перший понеділок жовтня 

Свято було засновано Міжнародним союзом архітекторів (МСА). 

У 1985 році на зборах МСА було вирішено щорічно святкувати 

всесвітній день архітектури в перший понеділок липня. 

чт 8 жовтня День юриста України 

День юриста з'явився в календарі України за Указом Президента 

№ 1022/97 від 16.09.1997 р. Це свято, яке об'єднує юристів різних 

сфер діяльності, що стоять на захисті прав і свобод українців. 

пт 9 жовтня Всесвітній день пошти 

Всесвітній день пошти - один з міжнародних днів, що 

відзначаються в системі Організації Об'єднаних Націй. 

Проводиться за рішенням XIV конгресу Всесвітнього союзу 

поштовиків у день створення союзу в 1974 р. 

пт 9 жовтня День ріелтора 

День ріелтора щорічно, починаючи з 2000 року, відзначається 9 

жовтня. Професія рієлтора в Україні все ще відноситься до 

розряду кілька екзотичних. 

сб 10 жовтня День працівників стандартизації та метрології 

День працівників стандартизації та метрології в Україні на підставі 

Указу Президента № 910/2002 від 08.10.2002 наголошується 

щорічно 10 жовтня. 

нд 11 жовтня День художника 

Друга недiля вересня 

День художника відзначається в Україні щорічно у другу неділю 

жовтня згідно з Указом Президента № 1132/98 від 9 жовтня 1998 

року. 

нд 11 жовтня День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби 

Друга неділя жовтня 

Указом Президента від 5 жовтня 2004 року (№ 1178/2004) в 

Україні встановлено професійне свято - День працівників 

державної санітарно-епідеміологічної служби. 

пн 12 жовтня День кадрового працівника 

Цього дня в 1918 році рішенням Народного комісаріату юстиції 

була прийнята Інструкція «Про організацію радянської робітничо-

селянської міліції». 

ср 14 жовтня День українського козацтва 

Зародження і формування української народності відбулося в XII-

XV ст. на основі південно-західної частини східнослов'янського 

населення, яке раніше входило до складу Київської Русі (IX-XII ст.). 

чт 15 жовтня Міжнародний день кредитних спілок 

Третiй четвер жовтня 

Міжнародний день кредитних спілок відзначається щорічно з 

1948 року кожен третій четвер жовтня. 

пт 16 жовтня День Шефа (День Боса) 

У 1958 році американська секретарка Патріція Хароскі 

запропонувала нове свято - День Шефа. 
пт 16 жовтня Всесвітній день анестезіолога 

Анестезія - втрата чутливості нервів. Штучна анестезія 

застосовується для знеболювання при хірургічних операціях. 

Розрізняють загальну, місцеву та спинномозкову анестезію. 

сб 17 жовтня День працівників целюлозно-паперової промисловостi 

Третя субота жовтня 

День працівників целюлозно-паперової промисловості нове 

свято, затверджене Віктором Ющенком у жовтні 2008 року. Свято 

відзначається щорічно у третю суботу жовтня. 

нд 18 жовтня День працівників харчової промисловості 

Третя неділя жовтня 

День працівників харчової промисловості відзначається щорічно 

у третю неділю жовтня відповідно до Указу Президента України 

від 08.08.1995 № 714/95. 

вт 20 жовтня Міжнародний день авіадиспетчера 

20 жовтня 1961 в Амстердамі була створена Міжнародна 

федерація асоціацій авіаційних диспетчерів. Ця подія явилась 

значущою віхою в історії розвитку повітряного транспорту, що 

стало підставою для виникнення нового професійного свята, 

приуроченого до його дати - Міжнародного дня авіадиспетчера. 

пт 23 жовтня День працівників реклами (День рекламіста) 

«Реклама — двигун прогресу», — так говорив незабутній Остап 

Бендер. А значить, 23 жовтня — професійне свято самих 

прогресивних людей! 
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нд 25 жовтня День автомобіліста 

Остання неділя жовтня 

З 1993 року відповідно до Указу Президента № 452/93 в Україні 

почали відзначати День автомобіліста і дорожника, а не просто 

День водія. 

нд 25 жовтня День маркетолога 

Престижна й варта того, щоб пишатися їй, професія, доля тих, без 

кого в наш час не може працювати жодна серйозна компанія. 

Звичайно ж, мова йде про маркетологов. 

чт 29 жовтня День працівників служби позавідомчої охорони 

29 жовтня 1952 Рада Міністрів СРСР прийняла Постанову «Про 

використання в промисловості, будівництві та інших галузях 

народного господарства працівників, які вивільняються з 

охорони, та заходи щодо поліпшення справи організації охорони 

господарських об'єктів міністерств і відомств». 

нд 1 листопада День працівника соціальної сфери 

Перша недiля листопада 

У першу неділю листопада на Україні, згідно з Указом Президента 

України від 13.04.1999 № 374/99 відзначають День працівника 

соціальної сфери. 

  Міжнародний день проектного менеджера 

Професійне свято цього дня відзначається проектними 

менеджерами, головним завданням яких є послідовно і надійно 

вибудувати процес організації робіт з виконання конкретного 

проекту. 

вт 3 листопада День ракетних військ і артилерії 

3 листопада в Україні відзначається День ракетних військ і 

артилерії, що входять до складу Сухопутних військ Збройних Сил 

України. Це професійне свято встановлене Указом Президента від 

31.10.1997. 

вт 3 листопада День інженерних військ 

3 листопада в Україні відзначається День інженерних військ. Він 

затверджений Указом Президента 27 жовтня 1999 року в знак 

видатних заслуг саперів, ветеранів та воїнів-інженерів України. 

ср 4 листопада День залізничника 

4 листопада працівники залізничного транспорту України 

відзначають своє професійне свято. 
нд 8 листопада Міжнародний день КВК 

У 2001 році 8 листопада країна вперше в історії зазначила 

міжнародний день КВК. Ідея свята була запропонована 

президентом міжнародного клубу КВК Олександром 

Масляковим. 

пн 9 листопада День української писемності та мови 

Це свято було встановлене указом президента України в 1997 

році і відзначається щороку на честь українського літописця 

Нестора - послідовника творців слов'янської писемності Кирила і 

Мефодія. 

пн 9 листопада День працівників культури і майстрів народного мистецтва 

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного 

мистецтва відзначається 9 листопада разом із Днем української 

писемності та мови, згідно з Указом Президента 30.12.2013 

№ 717/2013 «Про додаткові заходи щодо державної підтримки 

культури і мистецтва в Україні». 

сб 14 листопада Міжнародний день логопеда 

14 листопада світ святкує Міжнародний день логопеда — 

професійне свято представників однієї з найбільш важливих 

соціальних професій. 

нд 15 листопада День працівників сільського господарства 

Третя недiля листопада 

Від стану справ в сільськогосподарській галузі безпосередньо 

залежить економічна незалежність країни, добробут її громадян, 

здоров'я нації. 

нд 15 листопада Всесвітній день географічних інформаційних систем 

За ініціативою ряду великих американських компаній і 

організацій (Національне географічне товариство, USGS, Sun 

Microsystems, Hewlett-Packard, ESRI та ін) було вирішено щорічно 

відзначати День ГІС. 

пн 16 листопада День працівників радіо, телебачення та зв'язку України 

День працівників радіо, телебачення та зв'язку встановлений 

Указом Президента 11.11.1994 № 667/94 на підтримку ініціативи 

працівників радіо, телебачення і телекомунікаційної галузі 

України. 

вт 17 листопада Міжнародний день студента 

Міжнародний день студентів встановлений 17 листопада 1946 на 

Всесвітньому конгресі студентів, що відбувся в Празі, в пам'ять 

чеських студентів-патріотів. 

. 

чт 19 листопада Міжнародний день філософії 

Третій четвер листопада 

Міжнародний день філософії проводиться в третій четвер 

листопада з 2002 року за регламентом ЮНЕСКО (UNESCO General 

Conference). 

чт 19 листопада День склороба 

Щорічно 19 листопада в Україні відзначається професійне свято 

працівників скляної промисловості - День склороба. 
чт 19 листопада День працівників гідрометеорологічної служби 

19 листопада в Україні щорічно відзначається День працівників 

гідрометеорологічної служби, встановлений Указом Президента 

України від 11 березня 2003 року № 208/2003. 

сб 21 листопада Всесвітній день телебачення 

17 грудня 1996 Генеральна Асамблея проголосила 21 листопада 

Всесвітнім днем телебачення в ознаменування дати проведення 

першого Всесвітнього телевізійного форуму в Організації 

Об'єднаних Націй. 

вт 1 грудня День працівників прокуратури 

Враховуючи роль органів прокуратури у зміцненні законності та 

захисту прав людини, Указом Президента України від 02.11.2000 

року встановлено професійне свято - День прокуратури. 

сб 5 грудня День працівників статистики 

5 грудня в Україні відзначається День працівників статистики, 

професійне свято, встановлене Указом Президента від 02.12.2002 

№ 1120/2002. 
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сб 5 грудня Міжнародний день волонтера 

5 грудня – Міжнародний день волонтера. Це свято відзначається 

щорічно з 1985 року, коли Генеральна Асамблея ООН 

запропонувала урядам відзначати саме цей день, як день 

добровольця. 

нд 6 грудня День Збройних Сил України 

День Збройних Сил України був встановлений постановою 

Верховної Ради України в 1993 році. 
пн 7 грудня День місцевого самоврядування в Україні 

Це професійне свято всіх, хто трудиться в сільських, селищних, 

міських, районних та обласних радах, хто представляє 

багатотисячний загін народних обранців. 

пн 7 грудня Міжнародний день цивільної авіації 

6 грудня 1996 Генеральна Асамблея проголосила 7 грудня 

Міжнародним днем цивільної авіації. 
сб 12 грудня День сухопутних військ України 

Указом Президента від 18.10.1997 № 1167/97 в Україні 

встановлене свято - День Сухопутних військ України, яке 

відзначається щорічно 12 грудня. 

нд 13 грудня Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення 

Друга неділя грудня 

До теми дитячого телебачення немає байдужих тому, що всі ми - 

вихідці з дитинства. Святкову дату оголосили представники 

Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Канні в квітні 1994 року. 

пн 14 грудня День ліквідатора 

14 грудня в Україні відзначається День вшанування учасників 

ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС (більш відомий, як 

День ліквідатора), який був офіційно введений Президентом 

України в 2006 році. 

вт 15 грудня День працівників суду 

15 грудня Указом Президента від 08.12.2000 № 1318/2000 в 

Україні встановлено щорічне професійне свято - День працівників 

суду. 

чт 17 грудня День працівника державної виконавчої служби 

Згідно з Указом Президента від 22.07.2009 р. N 569/2009, 17 

грудня відзначається День працівника державної виконавчої 

служби. 

сб 19 грудня День адвокатури 

У грудні 2002 Президент України підписав Указ № 1121/2002 про 

встановлення в Україні професійного свята - Дня адвокатури, яка 

покликана захищати права та представляти законні інтереси 

громадян. 

нд 20 грудня День міліції 

Дата професійного свята встановлена Указом Президента від 

17.11.1992 № 567/92. 
вт 22 грудня День  дипломатичної служби  України 

Цього дня в Україні щорічно відзначається День працівників 

дипломатичної служби, встановлений Указом Президента від 

21.11.05 № 1639/2005. 

вт 22 грудня День енергетика 

Щороку 22 грудня в день зимового сонцестояння в Україні 

святкується День енергетика. 
чт 24 грудня День  працівників  архівних  установ 

нь працівних установ України 

24 грудня в Україні відзначається День працівників архівних 

установ. Це свято було встановлене 30 жовтня в 1998 р. 

відповідно до Указу Президента України. 
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