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Шановний  читачу! 

 

       До вашої уваги НМЦ ПТО пропонує 4-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 

головного державного свята- Дня Конституції України , обласна методична служба ПТО передає свої 

вітання усім педагогам  Дніпропетровщини. 

                 ШАНОВНІ КОЛЕГИ ! 

   Щиро вітаємо  Вас із визначним 

святом — Днем Конституції України! 

Бажаємо Вам  успіхів і плідної праці на 

благо українського народу. Нехай це 

свято додасть Вам наснаги і творчих 

здобутків в ім’я процвітання нашої 

незалежної Батьківщини. Від усієї 

душі зичемо всім педагогічним 

працівникам сфери освіти, зокрема професійно-технічних навчальних закладів  міцного здоров’я, 

довгих років життя, миру та благополуччя, звершення усіх планів заради світлого майбуття рідної 

України! 

Колектив НМЦ ПТО у Дніпропетровській області  
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

05.05.2015  № 504 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

27 травня 2015 р.  

за № 614/27059 

Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту 
Відповідно до частини третьої статті 64 Закону України «Про освіту», пункту 17 частини першої 

статті 13 Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про ратифікацію Конвенції про 

визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні» та з метою удосконалення процедури 

визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними 

закладами інших держав, Н АК АЗ УЮ :  

1. Затвердити такі, що додаються: 

1) Порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти; 

2) Порядок визнання в Україні документів про середню, середню професійну, професійну освіту, 

виданих навчальними закладами інших держав. 

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 28 травня 2012 року № 632 «Деякі питання визнання і встановлення еквівалентності в 

Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 959/21271. 

3. Управлінню зв'язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) 

(Загоруйко Ю.А.) у встановленому порядку зробити відмітку у справах архіву. 

4. Управлінню міжнародного співробітництва та європейської інтеграції (Новосад Г.І.) 

забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у 

встановленому законодавством порядку. 

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Міністр С.М. Квіт 

ПОРЯДОК  

визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти 

I. Загальні положення 
1. Цим Порядком встановлено процедуру визнання в Україні здобутих в іноземних вищих 

навчальних закладах ступенів вищої освіти та/або пройдених періодів навчання з метою 

забезпечення права громадян, які здобули вищу освіту або пройшли певний період навчання у 

навчальних закладах інших держав, на продовження навчання та/або провадження професійної 

діяльності відповідно до законодавства України. 

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях: 

академічні права - право власника іноземного документа про освіту на продовження навчання, 

що надається власнику документа про освіту в країні походження документа; 

документ про освіту (освітній документ) - документ, який містить дані власника документа про 

ступінь вищої освіти, фахову спеціалізацію або професійну перепідготовку випускника освітньої 

установи або засвідчують проходження періоду навчання (далі - Документ); 

кваліфікація - офіційний результат оцінювання і підтвердження, який отримано, коли освітня 

установа встановила, що особа досягла компетентностей (результатів навчання) відповідно до 

стандартів вищої освіти, що засвідчується відповідним документом про освіту (освітнім 

документом); 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/paran218#n218
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1273-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0614-15/conv/paran8#n17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0615-15/paran4#n4
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0615-15/paran4#n4
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0959-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0959-12
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компетентний орган - орган, якому офіційно доручено ухвалювати рішення про визнання 

іноземних кваліфікацій; 

освітня установа - заклад освіти іншої країни, який присуджує ступені вищої освіти та видає 

документи про освіту і періоди навчання; 

перевірка автентичності - процес, за допомогою якого компетентний орган встановлює 

автентичність документів з метою пересвідчення в тому, що вони є дійсними (не підроблені, не 

змінені); 

період навчання - будь-яка частина освітньої програми з вищої освіти, оцінена і документально 

підтверджена, яка, не становлячи повного курсу навчання за програмою, є істотним здобутком знань 

чи навичок; 

програма з вищої освіти - курс навчання, визнаний компетентним органом, що належить до 

системи вищої освіти іншої країни, після закінчення якого слухачу присуджується відповідний 

ступінь вищої освіти (далі - Програма); 

процедура визнання - формальне підтвердження компетентним органом якості іноземної 

освітньої кваліфікації для цілей доступу до навчання та/або здійснення професійної діяльності; 

професійні права - право власника іноземного документа про освіту (освітнього документа) на 

здійснення професійної діяльності, що надається власнику документа в країні походження 

документа; 

статус освітньої установи - наявність в освітньої установи права присуджувати кваліфікації, що 

приймаються в академічних чи професійних цілях у країні походження Документа. 

ІІ. Компетентні органи 
1. Процедура визнання в Україні Документів здійснюється такими компетентними органами: 

1) вищим навчальним закладом - з метою зарахування власника Документа на навчання та/або на 

посаду наукового чи науково-педагогічного працівника до цього вищого навчального закладу. 

Рішенням вищого навчального закладу про визнання підтверджується право власника Документа на 

продовження навчання або працевлаштування у цьому вищому навчальному закладі, про що 

видається свідоцтво про визнання іноземного документа про освіту (далі - Свідоцтво); 

2) МОН - з метою працевлаштування та/або продовження навчання власника Документа на 

території України. Рішенням МОН підтверджується право власника Документа на продовження 

навчання та/або працевлаштування в Україні, про що видається Свідоцтво. 

2. Для здійснення процедури визнання вищий навчальний заклад утворює комісію з визнання 

здобутих в освітніх установах ступенів вищої освіти та наукових ступенів (далі - Комісія ВНЗ), яка 

діє на підставі положення про неї. 

ІІІ. Сфера застосування 
1. Цей Порядок поширюється на Документи, що містять інформацію про набуття їх власником 

певного освітнього чи освітньо-професійного ступеня, фахову спеціалізацію або професійну 

перепідготовку, а також на документи, що свідчать про періоди навчання в освітніх установах. 

2. Документи, що не потребують процедури визнання: 

1) документи про освіту громадян колишнього СРСР, видані до 15 травня 1992 року (на підставі 

Угоди про співробітництво в галузі освіти (Ташкент, 1992)); 

2) документи, видані особам, за підсумками навчання до початку 1992/1993 навчального року в 

освітніх установах держав колишнього СРСР. 

ІV. Порядок подання документів 
1. Визнання здійснюється за заявою особи, поданою до компетентного органу. 

Заявником може бути власник Документа або інша особа, яка представляє його інтереси з питань 

процедури визнання; для неповнолітніх осіб заявником можуть бути їх законні представники (далі - 

Заявник). 

2. Заявник подає до компетентного органу такі документи: 
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1) засвідчені в установленому законодавством порядку копію та переклад українською мовою 

Документа (за необхідності - пред’явлення оригіналу); 

2) засвідчені в установленому законодавством порядку копію і переклад українською мовою 

додатка до Документа та/або інших документів, які містять інформацію про зміст навчальної 

програми (за необхідності - пред’явлення оригіналів); 

Документи, зазначені у підпунктах 1, 2 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх 

походження у спосіб, який офіційно застосовується у цій країні (для країн - учасниць Конвенції, що 

скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (Гаага, 1961), - проставлення штампа 

«Apostille»). 

У разі якщо Документ не засвідчений в країні його видачі у спосіб, який офіційно застосовується 

в цій країні, або якщо засвідчення не підтверджує його автентичності, компетентний орган вживає 

заходів щодо підтвердження автентичності такого Документа; 

3) копії документів про попередню (середню, професійну або вищу) освіту за наявності такої 

освіти (за необхідності); 

4) копії документів, що засвідчують особу Заявника та власника, якщо власник не є Заявником 

(за необхідності - з перекладами українською мовою); 

5) заяву; 

6) заяву (згоду) власника Документа на обробку його персональних даних відповідно до 

вимог Закону України «Про захист персональних даних». 

Заявник має право надати також інші документи, що підтверджують освіту та/або кваліфікацію 

власника, документи про допуск до професійної діяльності, практичний досвід (за необхідності - з 

перекладами українською мовою). 

Заявник може подати до компетентного органу документи, зазначені у підпунктах 1–6 цього 

пункту, в електронному вигляді у форматі цифрових зображень. 

Компетентний орган у разі необхідності має право перевірити відповідність цифрових 

зображень оригіналам та/або копіям з перекладами документів, зазначених у підпунктах 1-4 цього 

пункту. 

Заявник повинен звернутися для проведення процедури визнання до компетентного органу 

протягом першого місяця навчання або працевлаштування власника Документа. 

Якщо документи надані Заявником не в повному обсязі та/або неправильно оформлені, 

компетентний орган може повернути документи без розгляду протягом 10 робочих днів з дня 

реєстрації заяви, про що повідомляється Заявнику із зазначенням недоліків, які необхідно усунути. 

 

V. Процедура визнання 
1. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється компетентним 

органом - вищим навчальним закладом до початку другого семестру першого року навчання 

власника Документа. 

2. Процедура визнання Документа, окрім випадків, зазначених у пункті 3 цього розділу, 

складається з: 

1) перевірки автентичності Документа та додатка до нього; 

2) підтвердження статусу освітньої установи та/або Програми, за результатами якої виданий 

Документ; 

3) оцінки кваліфікації або періоду навчання, зазначеної(го) в Документі, та встановлення 

еквівалентності освітньому або освітньо-професійному ступеню в Україні, академічних та/або 

професійних прав. 

3. Процедура визнання Документів, виданих освітніми установами, що входять до академічного 

рейтингу університетів світу - Academic Ranking of World Universities (ARWU) або відповідно до 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_082
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_082
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
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цього рейтингу за викладанням з окремих дисциплін (відповідно до року завершення 

навчання/присвоєння ступеня) складається з: 

1) перевірки автентичності Документа та додатка до нього; 

2) оцінки кваліфікації за Документом та встановлення еквівалентності. 

4. Перевірка автентичності здійснюється одним із таких способів: 

1) перевірка наявності штампа «Apostille», якщо у країні походження Документа він підтверджує 

автентичність документа, та перевірка реквізитів апостиля у відповідному реєстрі у разі наявності; 

2) перевірка у реєстрі документів про освіту, якщо такий реєстр запроваджено країною 

походження Документа або  освітньою установою, що його видала; 

3) направлення запиту щодо додаткових відомостей про автентичність видачі поданих 

документів до відповідних офіційних органів та/або освітніх установ інших держав. 

Якщо в країні походження Документа офіційно затверджений стандарт оформлення документів 

про освіту, здійснюється аналіз на відповідність такому стандарту поданого Документа. 

5. Перевірка статусу освітньої установи та/або Програми, за результатами якої виданий 

Документ, здійснюється з метою підтвердження офіційного визнання (акредитації тощо) освітньої 

установи та/або Програми в системі освіти держави, в якій функціонує ця установа. 

Якщо Документ (або додаток до нього) виданий філією освітньої установи, має бути 

підтверджено офіційне визнання цієї філії в системі освіти держави, на території якої провадиться 

освітня діяльність цієї філії, якщо це визначено законодавством цієї держави. 

Перевірка статусу освітньої установи та/або Програми має бути здійснена одним із таких 

способів: 

1) перевірка в національних офіційних джерелах: реєстрах органів акредитації/забезпечення 

якості освіти, міністерств освіти, асоціацій агенцій з акредитацій/забезпечення якості освіти, 

офіційних національних публікаціях про освітню систему; 

2) перевірка в міжнародних офіційних джерелах (веб-сайтах визнаних міжнародних організацій, 

веб-сайтах мереж оцінювачів дипломів); 

3) направлення запиту до відповідних уповноважених органів та/або освітніх установ інших 

держав щодо статусу освітньої установи та Програми. 

6. Оцінка кваліфікації та встановлення еквівалентності здійснюється одним із таких способів: 

1) для Документів, виданих освітніми установами, що входять до академічного рейтингу 

університетів світу - Academic Ranking of World Universities (ARWU), а також для документів, 

виданих в країнах, що входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), та 

інших країн, які затвердили національні рамки кваліфікацій, - шляхом співставлення міжнародних та 

національних рамок кваліфікацій; 

2) для Документів, виданих у країнах, з якими Україною укладено міжнародні договори, що 

регулюють питання визнання та еквівалентності документів про освіту, - на підставі положень 

відповідного міжнародного договору; 

3) для Документів, виданих в інших країнах, або якщо міжнародний договір між Україною і 

країною походження Документа не визначає еквівалентність освітніх, освітньо-професійних 

ступенів, що присвоюються в країнах - учасницях договору, встановлення еквівалентності 

кваліфікації, зазначеної в Документі, відповідному освітньому чи освітньо-професійному ступеню 

вищої освіти України здійснюється шляхом порівняльного аналізу змісту навчальної програми 

(плану), за якою (яким) видано такий документ, зі змістом навчальної програми (плану) відповідного 

або суміжного напряму (спеціальності) в Україні (далі - Порівняльний аналіз); 

4) якщо зміст навчальної програми, за якою був виданий Документ, є аналогічним з навчальною 

програмою документів іншого власника, щодо якого компетентним органом було прийнято рішення 

про визнання, встановлення відповідного освітнього чи освітньо-професійного ступеня вищої освіти, 
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що може бути визнаний, проводиться на підставі Порівняльного аналізу аналогічної навчальної 

програми, кваліфікація за якою була визнана раніше. 

7. Якщо поданий на процедуру визнання Документ підпадає під дію міжнародного договору, 

оцінка кваліфікації та встановлення еквівалентності включає в себе перевірку відповідності наданого 

освітнього документа вимогам, що зазначені у відповідному міжнародному договорі. 

Наявність міжнародного договору між Україною та державою, освітньою установою якої видано 

Документ, не скасовує необхідності отримання офіційного рішення компетентного органу про 

визнання Документа. 

8. Порівняльний аналіз здійснюється вищими навчальними закладами України, які провадять 

підготовку фахівців відповідного освітнього чи освітньо-професійного ступеня за акредитованими 

освітніми програмами з вищої освіти за відповідною або суміжною спеціальністю або національним 

інформаційним центром академічної мобільності. 

Порівняльний аналіз має врахувати: 

1) ступінь, що присвоюється Документом, та його місце в національній системі освіти на дату 

видачі Документа; 

2) зміст та обсяг Програми (очікувані результати навчання за академічною (навчальною) 

програмою, обсяг кредитів або академічних годин за фахово необхідними дисциплінами, чи інші 

критерії); 

3) якість Програми чи освітньої установи, що надала кваліфікацію; 

4) профіль Програми або освітньої установи, що надала кваліфікацію; 

5) академічні та/або професійні права, які надаються Документом. 

9. Компетентний орган визначає обсяг відмінностей в академічних (навчальних) програмах в 

Україні та в країні походження Документа, допустимий для: 

1) прийняття рішення про визнання; 

2) прийняття рішення про визнання після усунення відмінностей власником Документа; 

3) встановлення суттєвих відмінностей за змістом та (або) обсягом у навчальних програмах, що 

унеможливлює прийняття рішення про визнання. 

10. У разі якщо Порівняльним аналізом визначено відмінності в академічних (навчальних) 

програмах в Україні та в країні походження Документа за змістом та обсягом, без усунення яких 

визнання кваліфікації власника неможливе, йому може бути запропоновано проходження 

додаткового навчання та/або тестування на компетентність. 

11. Додаткове навчання, проходження тестів на компетентність, проходження практики, захист 

курсових, дипломних робіт або проектів, співбесіди, підготовчі курси для компенсації відмінностей в 

академічних (навчальних) програмах з метою визнання Документа в Україні здійснюються 

власником документів у вищому навчальному закладі, який провадить підготовку фахівців 

відповідного освітнього чи освітньо-професійного ступеня за відповідними Програмами. 

12. Дані, отримані під час перевірки автентичності, підтвердження статусу освітньої установи 

та/або Програми, оцінки кваліфікації і встановлення еквівалентності, є підставою для прийняття 

компетентним органом рішення, що оформлюється Комісією ВНЗ або відповідальним структурним 

підрозділом МОН висновком про результати процедури визнання документів про освіту, виданих 

освітніми установами інших держав (далі - Висновок). 

13. Комісія ВНЗ у разі необхідності може звернутися до національного інформаційного центру 

академічної мобільності для надання рекомендацій щодо процедури визнання, а саме: 

надання роз'яснень, консультацій та рекомендацій з визнання Документів; 

проведення перевірки автентичності Документів; 

підтвердження статусу освітньої установи та (або) Програми; 

встановлення еквівалентності кваліфікацій, присвоєних згідно з Документами; 

визначення рівноцінності академічних та/або професійних прав. 
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Рекомендації національного інформаційного центру академічної мобільності оформлюються 

відповідним висновком. 

VI. Прийняття рішення 
1. Ступені вищої освіти, присуджені освітніми установами, мають визнаватися компетентними 

органами, якщо немає суттєвої різниці між іноземною кваліфікацією, визнання якої запитує Заявник, 

та відповідною кваліфікацією в Україні, за винятком випадків, зазначених у пункті 2 цього розділу. 

Компетентний орган на підставі Висновку приймає одне з таких рішень, яке оформлюється в 

установленому законодавством порядку: 

про визнання Документа, на підставі якого Заявнику видається Свідоцтво; 

про відмову у визнанні поданого Документа, про що Заявнику направляється відповідне 

повідомлення із зазначенням підстав прийняття такого рішення. 

2. Рішення про відмову у визнанні поданого Документа приймається у разі, якщо: 

1) документи видані освітніми установами, які не є офіційно визнаними в системі освіти 

держави, в якій вони функціонують; 

2) документи видані філіями освітніх установ, якщо такі філії не є офіційно визнаними в системі 

освіти держави, на території якої вони провадять освітню діяльність цієї філії, якщо це передбачено 

законодавством іноземної країни; 

3) документи не містять інформації про здобуття їх власником ступеня вищої освіти, фахову 

спеціалізацію або професійну перепідготовку, а також про періоди навчання, за якими йому 

надаються академічні та/або професійні права (продовження навчання та/або працевлаштування за 

фахом); 

4) документи неправомірно видані освітньою установою іншої держави; 

5) документи не є автентичними; 

6) документи видані за результатами навчання за період, що становить менше ніж один 

академічний рік навчання; 

7) документи видані за результатами навчання, під час якого загальна набрана кількість 

навчальних кредитів становить менше ніж 30 кредитів Європейської кредитної транспортно-

накопичувальної системи (ЄКТС) (або їх еквіваленту кількість академічних годин); 

8) документи не відповідають офіційно затвердженому стандарту оформлення документів про 

освіту, якщо такий стандарт прийнятий у державі, в якій функціонує освітня установа; 

9) документи видані в результаті навчання за Програмою, яка не може бути співвіднесена з 

жодним ступенем вищої освіти, фаховою спеціалізацію, напрямом підготовки (спеціальності, 

кваліфікації) системи освіти України; 

10) документи не визнаються в державі, якій належить освітня установа; 

11) документи не містять повної інформації щодо змісту навчальної програми, що 

унеможливлює встановлення еквівалентності присвоєних за цими документами ступеню вищої 

освіти, фахової спеціалізації або професійної перепідготовки у системі освіти України; 

12) встановлено, що документ про освіту одержаний на підставі неавтентичного документа про 

попередню освіту; 

13) встановлено, що документ про освіту одержаний на підставі документа про попередню 

освіту, який не надавав його власнику відповідних академічних прав (якщо інше не передбачено 

законодавством країни походження документа про освіту). 

3. Свідоцтво складається компетентним органом друкованим способом українською мовою, а в 

разі необхідності - додатково іншою мовою. 

4. Свідоцтво дійсне разом з оригіналом Документа та діє безстроково. 

Свідоцтво, видане МОН, є таким, що приймається всіма навчальними закладами, 

підприємствами, установами та організаціями будь-якої форми власності України. 
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5. Вищий навчальний заклад у разі зарахування на навчання власника Документа, що отримав 

Свідоцтво про визнання МОН, має право переглянути результати процедури визнання, але виключно 

в бік більш сприятливих результатів для власника. У такому разі Комісія ВНЗ проводить власний 

аналіз з урахуванням рішення МОН та вимог вищого навчального закладу до певної Програми і 

навичок власника Документа та приймає остаточне рішення про визнання. 

VII. Визнання кваліфікацій біженців та осіб, прирівняних до них 
1. Біженці та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на 

визнання кваліфікації компетентним органом без наявності повного пакета документів, зазначеного 

в пункті 2 розділу IV цього Порядку. 

2. Підставою для початку процедури визнання без наявності повного пакета документів є 

посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій 

надано тимчасовий захист. 

3. Для проведення процедури визнання біженці та особи, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту, надають наявні у них освітні документи, у тому числі не зазначені у пункті 2 

розділу IV цього Порядку, такі як: копії документів про освіту або періоди навчання, студентський 

квиток, академічну відомість, залікову книжку, опис курсів, документи про неформальне та 

неофіційне навчання або інші документи, що можуть підтвердити факт навчання та/або здобуття 

кваліфікації; а також наявні документи про досвід роботи, такі як: свідоцтво про досвід роботи, 

трудовий договір, трудову книжку, довідки з місць роботи або інші документи, які можуть свідчити 

про відповідну кваліфікацію. 

4. У разі недостатньої інформації процедура визнання іноземних освітніх документів біженців та 

осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, може включати спеціально організовані 

компетентним органом екзамени, тестування, співбесіди. 

VIII. Облік Свідоцтв про визнання 
1. Свідоцтва мають бути зареєстровані компетентним органом в електронному журналі визнання 

в Україні іноземних освітніх документів МОН (далі - електронний облік). 

2. Функціонування електронного обліку забезпечує відповідальний структурний підрозділ МОН. 

3. Для реєстрації Свідоцтва компетентний орган заповнює в електронній формі проект Свідоцтва 

та додає електронні копії: 

1) Документа; 

2) додатка до Документа та/або іншого документа, в якому міститься інформація про зміст та 

тривалість навчальної програми, а також успішність з навчальних дисциплін; 

3) Висновку. 

Документи, зазначені в підпунктах 1, 2 цього пункту подаються разом із засвідченими в 

установленому порядку перекладами, окрім документів англійською та російською мовами. 

4. Після занесення необхідної інформації до електронного обліку автоматично генеруються 

реєстраційний номер Свідоцтва та електронна версія Свідоцтва, яке оформлюється компетентним 

органом у друкованому вигляді. Оригінал Свідоцтва видається Заявникові. 

5. Відповідальний структурний підрозділ МОН із залученням національного інформаційного 

центру академічної мобільності здійснює моніторинг правильності оформлення записів в 

електронному обліку та має право перевіряти відомості, подані компетентним органом - вищим 

навчальним закладом. У разі якщо під час перевірки даних, внесених до електронного обліку при 

реєстрації Свідоцтва компетентним органом, виникає необхідність здійснення запитів до іноземних 

освітніх установ, органів державної влади та/або мережі національних інформаційних центрів з 

академічної мобільності та визнання ENIC-NARIC, до них надсилаються відповідні запити. 

Національний інформаційний центр академічної мобільності надає до МОН раз на квартал 

інформацію про відповідність прийнятих компетентними органами рішень нормам міжнародних та 
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національних нормативно-правових актів, а також випадки внесення неповної та/або некоректної 

інформації з порушенням вимог пункту 3 цього розділу до електронного обліку. 

6. Відповідальний структурний підрозділ МОН забезпечує внесення до Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти відомостей про Документи, визнані компетентними органами. 

IX. Перегляд і оскарження результатів 
1. У разі незгоди Заявника з результатами процедури визнання Заявник протягом трьох місяців з 

дня реєстрації повідомлення про відмову у визнанні іноземного освітнього документа або з дня 

реєстрації Свідоцтва в електронному обліку може звернутися до компетентного органу, що 

здійснював процедуру визнання, із мотивованою заявою про перегляд справи та може надати 

додаткові документи щодо пройденої Програми та отриманої кваліфікації. У такому випадку 

компетентний орган переглядає всі додатково надані Заявником документи та проводить їх 

дослідження, у результаті якого попереднє рішення про визнання або відмову у визнанні може бути 

переглянуто. 

Якщо Заявник незадоволений результатом перегляду справи у компетентному органі - вищому 

навчальному закладі, він може звернутися із заявою про перегляд справи до МОН. До заяви 

додаються документи, наведені впункті 2 розділу IV цього Порядку. За результатами розгляду 

поданих документів МОН виносить рішення про визнання, на підставі якого Заявнику видається 

Свідоцтво або рішення про відмову у визнанні іноземного освітнього документа, про що Заявнику 

надсилається відповідне повідомлення із зазначенням підстав прийняття такого рішення. 

2. Рішення компетентного органу можуть бути оскаржені до суду. 

3. У випадку встановлення факту недостовірності інформації, зазначеної у поданих для 

процедури визнання Документах, прийняття рішення про визнання Документа унеможливлюється і 

відомості про неавтентичний документ, особу, яка зазначена в ньому як власник, та/або Заявника 

передаються правоохоронним органам України. 

4. Строк надання Заявнику Свідоцтва про визнання Документа не може перевищувати 45 

календарних днів з дня надходження усіх документів та інформації, необхідних для здійснення 

процедури визнання. 

5. Інформація про процедуру визнання розміщується на сайті компетентного органу. 

Компетентний орган забезпечує надання інформації про процедуру визнання, розгляд 

документів та результати процедури визнання Заявникові. 

Начальник управління  

міжнародного співробітництва  

та європейської інтеграції 

 

 

Г.І. Новосад 

 

 

ПОРЯДОК  

визнання в Україні документів про середню, середню професійну, професійну освіту, 

виданих навчальними закладами інших держав 

І. Загальні положення 
1. Цим Порядком встановлено процедуру визнання в Україні документів про освіту з метою 

забезпечення права громадян, які здобули середню, середню професійну, професійну освіту у 

навчальних закладах інших держав, на продовження навчання та/або працевлаштування відповідно 

до законодавства України. 

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях: 

академічні права - право власника іноземного документа про освіту на продовження навчання, 

що надається його власнику в країні походження документа; 

документ про освіту (освітній документ) - документ, який містить дані власника документа, що 

засвідчують рівень середньої, середньої професійної, 
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професійної освіти або засвідчують проходження періоду навчання (далі - Документ); 

кваліфікація - офіційний результат оцінювання і підтвердження, який отримано, коли освітня 

установа встановила, що особа досягла компетентностей (результатів навчання) відповідно до 

стандартів вищої освіти, що засвідчується відповідним документом про освіту (освітнім 

документом); 

компетентний орган - орган, якому офіційно доручено ухвалювати рішення про визнання 

іноземних документів про середню, середню професійну, професійну освіту; 

освітня установа - заклад освіти іншої країни, який провадить освітню діяльність за програмами 

середньої, середньої професійної, професійної освіти та видає документи про освіту; 

перевірка автентичності - процес, за допомогою якого компетентний орган встановлює 

автентичність документів з метою пересвідчення в тому, що вони є дійсними (не підроблені, не 

змінені); 

період навчання - будь-яка частина програми середньої професійної, професійної освіти оцінена 

і документально підтверджена, яка, не становлячи повного курсу навчання за програмою, є істотним 

здобутком знань чи навичок; 

програма освіти - курс навчання, визнаний компетентним органом країни, що належить до 

системи середньої, середньої професійної, професійної освіти іншої країни, після закінчення якого 

слухачу надаються академічні та/або професійні права (далі - Програма); 

професійні права - право власника іноземного документа про освіту (освітнього документа) на 

здійснення професійної діяльності, що надається власнику документа в країні походження 

документа; 

процедура визнання - формальне підтвердження компетентним органом іноземної програми 

середньої, середньої професійної, професійної освіти для цілей доступу до навчання та/або 

здійснення професійної діяльності; 

статус освітньої установи - наявність в освітньої установи права провадити освітню діяльність за 

програмами середньої, середньої професійної, професійної освіти у країні походження Документа. 

ІІ. Компетентні органи 
1. Процедура визнання в Україні Документів здійснюється такими компетентними органами: 

1) вищим навчальним закладом - з метою зарахування власника Документа на навчання до цього 

вищого навчального закладу. Рішенням вищого навчального закладу про визнання підтверджується 

право власника Документа на навчання у цьому вищому навчальному закладі, про що видається 

свідоцтво про визнання іноземного документа про освіту (далі - Свідоцтво); 

2) МОН - з метою продовження навчання та/або працевлаштування власником Документа на 

території України. Рішенням МОН підтверджується право власника Документа на продовження 

навчання та/або працевлаштування в Україні, про що видається Свідоцтво. 

2. Для здійснення процедури визнання вищий навчальний заклад утворює комісію з визнання 

іноземних документів про освіту, яка діє на підставі положення про неї, або покладає ці функції на 

комісію з визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти та 

наукових ступенів (далі - Комісія ВНЗ). 

ІІІ. Сфера застосування 
1. Цей Порядок поширюється на Документи, що містять інформацію про набуття власником 

Документа певного освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівня, фаху, спеціальності, кваліфікації та 

пройдені періоди навчання. 

2. Документи, що не потребують процедури визнання: 

1) документи про освіту громадян колишнього СРСР, видані до 15 травня 1992 року (на підставі 

Угоди про співробітництво в галузі освіти (Ташкент, 1992)); 

2) документи, видані особам, за підсумками навчання до початку 1992/1993 навчального року в 

освітніх установах держав колишнього СРСР. 
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ІV. Порядок подання документів 
1. Визнання здійснюється за заявою особи, поданою до компетентного органу. 

Заявником може бути власник Документа або інша особа, яка представляє його інтереси з питань 

процедури визнання; для неповнолітніх осіб заявником можуть бути їх законні представники (далі - 

Заявник). 

2. Заявник подає до компетентного органу такі документи: 

1) засвідчені в установленому законодавством порядку копію та переклад українською мовою 

Документа (за необхідності - пред’явлення оригіналу); 

2) засвідчені в установленому законодавством порядку копію і переклад українською мовою 

додатка до Документа та/або інших документів, які містять інформацію про зміст навчальної 

програми (за необхідності - пред’явлення оригіналів). 

Документи, зазначені в підпунктах 1, 2 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх 

походження у спосіб, який офіційно застосовується у цій країні (для країн - учасниць Конвенції, що 

скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (Гаага, 1961), - проставлення штампа 

«Apostille»). 

У разі якщо документи, зазначені у підпунктах 1 - 2 цього пункту, не засвідчені в країні їх 

походження у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні або якщо засвідчення не підтверджує 

його автентичності, компетентний орган вживає заходів щодо підтвердження автентичності такого 

документа; 

3) копії документів про попередню освіту (за наявності такої освіти) у разі необхідності; 

4) копії документів, що засвідчують особу Заявника та власника, якщо власник не є Заявником 

(за необхідності - з перекладами українською мовою); 

5) заяву; 

6) заяву (згоду) власника Документа на обробку його персональних даних відповідно до 

вимог Закону України «Про захист персональних даних». 

Заявник має право надати також інші документи, що підтверджують освіту власника (за 

необхідності - з перекладами українською мовою). 

Заявник може подати до компетентного органу документи, зазначені в підпунктах 1-6 цього 

пункту, в електронному вигляді у форматі цифрових зображень. 

Компетентний орган у разі необхідності має право перевірити відповідність цифрових 

зображень оригіналам та/або копіям з перекладами документів, зазначених у підпунктах 1-4 цього 

пункту. 

Заявник повинен звернутися для проведення процедури визнання до компетентного органу 

протягом першого місяця навчання або працевлаштування власника Документа. 

Якщо документи надані Заявником не в повному обсязі та/або неправильно оформлені, 

компетентний орган може повернути документи без розгляду протягом 10 робочих днів з дня 

реєстрації заяви, про що повідомляється Заявнику із зазначенням недоліків, які необхідно усунути. 

V. Процедура визнання 
1. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється компетентним 

органом - вищим навчальним закладом до початку другого семестру першого року навчання 

власника Документа. 

2. Процедура визнання Документа включає: 

1) перевірку автентичності Документа та додатка до нього; 

2) підтвердження статусу освітньої установи, яка видала Документ; 

3) визначення рівноцінності академічних та/або професійних прав, що надаються власнику 

Документа в країні походження Документа, правам, які надаються при отриманні відповідної освіти 

в Україні. 

3. Перевірка автентичності здійснюється одним з таких способів: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_082
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_082
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
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1) перевірка наявності штампа «Apostille», якщо у країні походження Документа він підтверджує 

автентичність Документа, та перевірка реквізитів апостиля у відповідному реєстрі (у разі наявності); 

2) перевірка у реєстрі документів, якщо такий реєстр запроваджено країною походження 

Документа або освітньою установою, що його видала; 

3) направлення запиту щодо додаткових відомостей про автентичність поданих документів до 

відповідних офіційних органів та/або освітніх установ інших держав. 

Якщо в країні походження Документа офіційно затверджений стандарт оформлення документів 

про середню, середню професійну, професійну освіту, здійснюється аналіз на відповідність такому 

стандарту поданого Документа. 

4. Перевірка статусу освітньої установи, якою виданий Документ, здійснюється з метою 

підтвердження офіційного визнання (акредитацію тощо) освітньої установи та/або Програми в 

системі освіти держави, в якій функціонує ця установа. 

Якщо Документ виданий філією освітньої установи, має бути підтверджено офіційне визнання 

цієї філії в системі освіти держави, на території якої провадиться освітня діяльність цієї філії, якщо 

це визначено законодавством цієї держави. 

Перевірка статусу освітньої установи здійснюється одним із таких способів: 

1) перевірка в національних офіційних джерелах: реєстрах органів акредитації/забезпечення 

якості освіти, міністерств освіти, асоціацій агенцій з акредитацій/забезпечення якості освіти, 

офіційних національних публікаціях про освітню систему; 

2) перевірка в міжнародних офіційних джерелах: веб-сайтах визнаних міжнародних організацій, 

веб-сайтах мереж оцінювачів дипломів; 

3) направлення запиту додаткових відомостей щодо статусу освітньої установи до відповідних 

уповноважених органів та/або навчальних закладів інших держав. 

5. Визначення рівноцінності академічних та/або професійних прав, що надаються власнику 

Документа в країні походження Документа, правам, які надаються при отриманні відповідної освіти 

в Україні, здійснюється одним із таких способів: 

1) для Документів, виданих освітніми установами країн, що входять до Організації економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР), та інших країн, які затвердили національні рамки кваліфікацій, 

- шляхом співставлення міжнародних та національних рамок кваліфікацій; 

2) для Документів, виданих у країнах, з якими Україною укладено міжнародні договори, що 

регулюють питання визнання та еквівалентності документів про освіту, - на підставі положень 

відповідного міжнародного договору; 

3) для Документів, виданих в інших країнах, або якщо міжнародний договір між Україною і 

країною походження Документа не визначає еквівалентність освітніх, освітньо-кваліфікаційних 

рівнів, що присвоюються в країнах - учасницях договору, визначення рівноцінності академічних 

та/або професійних прав здійснюється на підставі: 

аналізу інформації в національних офіційних джерелах: реєстрах органів 

акредитації/забезпечення якості освіти, міністерств освіти, асоціацій агенцій з 

акредитацій/забезпечення якості освіти, офіційних національних публікаціях про освітню систему; 

відповідей на запит додаткових відомостей до відповідних уповноважених органів. 

6. Якщо поданий на процедуру визнання Документ підпадає під дію міжнародного договору, 

визначення рівноцінності академічних та/або професійних прав включає в себе перевірку 

відповідності наданого Документа вимогам, що зазначені у відповідному міжнародному договорі. 

Наявність міжнародного договору між Україною та державою, освітньою установою якої видано 

Документ, не скасовує необхідність отримання офіційного рішення компетентного органу про 

визнання Документа. 

7. Дані, отримані під час перевірки автентичності, підтвердження статусу освітньої установи, 

визначення рівноцінності академічних та/або професійних прав, є підставою для прийняття 
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компетентним органом рішення, що оформлюється Комісією ВНЗ або відповідальним структурним 

підрозділом МОН висновком про результати процедури визнання документів про середню, середню 

професійну, професійну освіту, виданих освітніми установами інших держав (далі - Висновок). 

8. Комісія ВНЗ у разі необхідності може звернутися до національного інформаційного центру 

академічної мобільності для надання рекомендацій щодо процедури визнання, а саме: 

надання роз'яснень, консультацій та рекомендацій з визнання Документів; 

проведення перевірки автентичності Документів; 

підтвердження статусу освітньої установи; 

встановлення еквівалентності кваліфікацій, присвоєних згідно з Документами; 

визначення рівноцінності академічних та/або професійних прав. 

Рекомендації національного інформаційного центру академічної мобільності оформлюються 

відповідним висновком. 

VI. Прийняття рішення 
1. Освітні документи мають визнаватися компетентними органами, якщо академічні та/або 

професійні права, що надаються власнику Документа в країні його походження, відповідають 

правам, які надаються при отриманні відповідної освіти в Україні, за винятком випадків, зазначених 

у пункті 2 цього розділу. 

Компетентний орган на підставі Висновку приймає одне з таких рішень, яке оформлюється в 

установленому законодавством порядку: 

про визнання Документа, на підставі якого Заявнику видається Свідоцтво; 

про відмову у визнанні поданого Документа, про що Заявнику надсилається відповідне 

повідомлення із зазначенням підстав прийняття такого рішення. 

2. Рішення про відмову у визнанні поданого Документа приймається у разі, якщо: 

1) Документ виданий освітньою установою, яка не є офіційно визнаною в системі освіти 

держави, в якій вона функціонує; 

2) Документ виданий філією освітньої установи, якщо така філія не є офіційно визнаною в 

системі освіти держави, на території якої провадить освітню діяльність (якщо це передбачено 

законодавством іноземної країни) ця філія; 

3) Документи не містять інформації про рівень середньої, середньої професійної, професійної 

освіти, за яким йому надаються академічні та/або професійні права; 

4) Документ неправомірно виданий освітньою установою іншої держави; 

5) Документ та/або додаток до Документа не є автентичними; 

6) Документ не відповідає офіційно затвердженому стандарту оформлення документів про освіту 

(освітніх документів), якщо такий стандарт прийнятий у державі, в якій функціонує освітня установа; 

7) Документ виданий в результаті навчання за Програмою, яка не може бути співвіднесена з 

жодним освітнім, освітньо-кваліфікаційним рівнем системи освіти України; 

8) Документ не визнається в державі, якій належить освітня установа; 

9) Документи не містять повної інформації для визначення рівноцінності академічних та/або 

професійних прав; 

10) встановлено, що Документ одержаний на підставі неавтентичного документа про попередню 

освіту; 

11) встановлено, що Документ одержаний на підставі документа про попередню освіту, який не 

надавав його власнику відповідних академічних прав (якщо інше не передбачено законодавством 

країни походження документа про освіту). 

3. Свідоцтво складається компетентним органом друкованим способом українською мовою, а в 

разі необхідності - додатково іншою мовою. 

4. Свідоцтво дійсне разом з оригіналом Документа та діє безстроково. 
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Свідоцтво, видане МОН, є таким, що приймається всіма навчальними закладами, 

підприємствами, установами та організаціями будь-якої форми власності України. 

5. Вищий навчальний заклад у разі зарахування на навчання власника Документа, що отримав 

Свідоцтво МОН, має право переглянути результати процедури визнання, але виключно в бік більш 

сприятливих результатів для власника. У такому разі Комісія ВНЗ проводить власний аналіз із 

урахуванням рішення МОН та вимог вищого навчального закладу до певної Програми і навичок 

власника Документа та приймає остаточне рішення про визнання. 

VII. Визнання документів про середню, середню професійну, професійну освіту 

біженців та осіб, прирівняних до них 
1. Біженці та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на 

визнання Документів компетентним органом без наявності повного пакету документів, зазначеного 

в пункті 2 розділу IV цього Порядку. 

2. Підставою для початку процедури визнання без наявності повного пакету документів є 

посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або посвідчення особи, 

якій надано тимчасовий захист. 

3. Для проведення процедури визнання біженці та особи, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту, надають наявні у них освітні документи, у тому числі не зазначені у пункті 2 

розділу IV цього Порядку, такі як: копії документів про освіту або періоди навчання, учнівський 

квиток, довідку, табель з результатами навчання, грамоти за результатами навчання або участі в 

учнівських олімпіадах, документи про неформальне та неофіційне навчання або інші документи, що 

можуть підтвердити факт навчання. 

4. У разі недостатньої інформації процедура визнання Документів біженців та осіб, які 

потребують додаткового або тимчасового захисту, може включати спеціально організовані 

компетентним органом екзамени, тестування, співбесіди. 

VIII. Облік Свідоцтв про визнання 
1. Свідоцтва мають бути зареєстровані компетентним органом в електронному журналі визнання 

в Україні іноземних освітніх документів МОН (далі - електронний облік). 

2. Функціонування електронного обліку забезпечує відповідальний структурний підрозділ МОН. 

3. Для реєстрації Свідоцтва компетентний орган заповнює в електронній формі проект Свідоцтва 

та додає електронні копії таких документів: 

1) Документа; 

2) додатка до Документа та/або іншого документа, в якому міститься інформація про зміст та 

тривалість Програми. 

3) Висновку. 

Документи, зазначені в підпунктах 1, 2 цього пункту подаються разом із засвідченими в 

установленому порядку перекладами, крім документів англійською та російською мовами. 

4. Після занесення інформації, наведеної у пункті 3 цього розділу, до електронного обліку 

автоматично генеруються реєстраційний номер Свідоцтва та електронна версія Свідоцтва, яке 

оформлюється компетентним органом у друкованому вигляді. Оригінал Свідоцтва видається 

Заявникові. 

5. Відповідальний структурний підрозділ МОН із залученням національного інформаційного 

центру академічної мобільності здійснює моніторинг правильності оформлення записів в 

електронному обліку та має право перевіряти відомості, подані компетентним органом - вищим 

навчальним закладом. У разі якщо під час перевірки даних, внесених до електронного обліку при 

реєстрації Свідоцтва компетентним органом, виникає необхідність здійснення запитів до іноземних 

освітніх установ, органів державної влади та/або мережі національних інформаційних центрів з 

академічної мобільності та визнання ENIC-NARIC, до них надсилаються відповідні запити. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0615-15/conv#n33
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Національний інформаційний центр академічної мобільності надає до МОН раз на квартал 

інформацію про відповідність прийнятих компетентними органами рішень нормам міжнародних та 

національних нормативно-правових актів, а також випадки внесення неповної та/або некоректної 

інформації з порушенням вимог пункту 3 цього розділу до електронного обліку. 

6. Відповідальний структурний підрозділ МОН забезпечує внесення до Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти відомостей про Документи, визнані компетентними органами. 

IX. Перегляд і оскарження результатів 
1. У разі незгоди Заявника з результатами процедури визнання Заявник протягом трьох місяців з 

дня реєстрації повідомлення про відмову у визнанні іноземного освітнього документа або з дня 

реєстрації Свідоцтва в електронному обліку може звернутися до компетентного органу, що 

здійснював процедуру визнання, із мотивованою заявою про перегляд справи та може надати 

додаткові документи щодо пройденої Програми. У такому випадку компетентний орган переглядає 

всі надані Заявником документи та проводить додаткове дослідження, у результаті якого попереднє 

рішення про визнання або відмову у визнанні може бути переглянуто. 

Якщо Заявник незадоволений результатом перегляду справи у компетентному органі - вищому 

навчальному закладі, він може звернутися із заявою про перегляд справи до МОН. До заяви 

додаються документи, наведені впункті 2 розділу IV цього Порядку. За результатами розгляду 

поданих документів МОН приймає рішення про визнання, на підставі якого Заявнику видається 

Свідоцтво або рішення про відмову у визнанні іноземного освітнього документа, про що Заявнику 

надсилається відповідне повідомлення із зазначенням підстав прийняття такого рішення. 

2. Рішення компетентного органу можуть бути оскаржені до суду. 

3. У випадку встановлення факту недостовірності інформації, зазначеної у поданих для 

процедури визнання документах, прийняття рішення про визнання Документа унеможливлюється і 

відомості про неавтентичний документ, особу, яка зазначена в ньому як власник, та/або Заявника 

передаються правоохоронним органам України. 

4. Строк надання Заявнику Свідоцтва не може перевищувати 45 календарних днів з дня 

надходження усіх документів та інформації, необхідних для здійснення процедури визнання. 

5. Інформація про процедуру визнання розміщується на сайті компетентного органу. 

Компетентний орган забезпечує надання інформації про процедуру визнання, розгляд 

документів та результати процедури визнання Заявникові. 

 

Начальник управління  

міжнародного співробітництва  

та європейської інтеграції 

 

 

Г.І. Новосад 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ  НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

Чернявська І.Є., 

методист НМЦ ПТО 

 

Професійно-технічні навчальні заклади у своїй діяльності протягом 

діловодного року створюють різні документи. Окрім того, до навчальних 

закладів надходять документи з різних установ, організацій. Частина 

документів найближчим часом втрачає свою актуальність, практичну 

цінність, і потреба у їх зберіганні відпадає. Інші документи, навпаки, слід 

зберігати тривалий час відповідно до встановлених вимог, щоб за 

потреби можна було легко знайти необхідний документ. Тож у 

професійно-технічному навчальному закладі обов’язково має діяти 

експертна комісія, яка проводитиме експертизу цінності документів. 

       Знищувати документи без попереднього проведення експертизи їх цінності заборонено. 

Утворення експертної комісії 

      Відповідно до пункту 9 Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи 

цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про проведення 

експертизи цінності документів» від 08.08.2007 № 1004, наказом директора навчального закладу 

створюється постійно діюча експертна комісія, затверджується її склад та Положення.  

       Головою експертної комісії призначається, як правило, один із заступників директора 

навчального закладу, секретарем – відповідальна особа за архівне господарство.   

Секретар експертної комісії за рішенням голови забезпечує скликання засідань комісії, складає 

протоколи, доводить до відома структурних підрозділів юридичної особи та окремих осіб рішення 

комісії, здійснює облік і звітність про проведену роботу, веде документацію ЕК і забезпечує її 

збереженість. 

Повноваження експертної комісії 

Експертна комісія працює відповідно до річного плану, який затверджує директор навчального 

закладу, і звітує перед ним про проведену роботу. 

Основним завданням експертної комісії є організація та проведення спільно зі службою 

діловодства експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві навчального закладу. 

Експертиза цінності документів проводиться щороку, зокрема: 

- у поточному діловодстві під час складання номенклатури справ, формування документів у 

справи, перевіряння правильності віднесення документів до справ; 

- під час підготовки справ до наступного зберігання. 

Принципиікритеріївизначення цінності документів 

     Експертизацінностідокументівпроводитьсязатакимипринципами:  

     об'єктивність -  проведення  оцінки  документів   на   основінеупередженого підходу; 

     історизм -  урахування  особливості  часу  і  місця створеннядокументів, загальноісторичного 

контексту; 

     всебічність і комплексність - вивчення відповідних документівз урахуванням їх важливість та 

значення порівняно з іншими документами. 

     Експертиза   цінності  документів  проводиться  за  такимикритеріями: 

     походження -  функціонально-цільове   призначення   юридичноїособи (фондоутворювача), її 

значенняв житті суспільства, час і місце створення документа; 

     зміст -  значущість  інформації,  що  міститься  в  документі(унікальність і типовість),  її 

повторення в інших документах, виддокумента, оригінальність; 
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     зовнішні ознаки  -  форма  фіксації   та   передачі   змісту,засвідчення   і   особливості   

оформлення  документа,  стан  йогозбереженості.  

     Експертна комісія навчального закладу відбирає документи і справи тривалого (понад 10 років)  і 

тимчасового (до 10 років включно) строків зберігання для передання до архіву навчального закладу 

та вилучає для знищення документи і справи за минулі роки, строки зберігання яких закінчилися. 

        Для визначення правильності встановлення строків зберігання документів експертна комісія 

навчального закладу повинна користуватися Переліком типових документів, що створюються під час 

діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та 

організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженим наказом Міністерства 

юстиції України від 12.04.2012 № 587/5. Якщо у ньому не визначено строки зберігання певних 

документів і справ, то експертна комісія встановлює їх самостійно. 

        Організована робота експертної комісії навчального закладу забезпечує правильне оформлення, 

зберігання та знищення документів. 

Нормативна база: 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1004 «Про проведення експертизи 

цінності документів». 

2. Наказ Міністерства юстиції України від 19.06.2013 № 1227/5 «Про затвердження Типового 

положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, 

державного і комунального підприємства, установи та організації». 

3. Наказ Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 587/5 «Про затвердження Переліку 

типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів 

місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків 

зберігання документів» 

 

ДОКУМЕНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Красильніков А.В., 

 методист НМЦ ПТО 

 

Управлінська  діяльність організації, установи  находить  відображення  у 

документах,  за допомогою яких здійснюються різноманітні функції. Класи  

управлінської  документації  визначаються згідно з Державним 

класифікатором управлінської документації (далі - ДКУД). Сукупність  

документів, що застосовуються   у певній сфері діяльності, становить 

систему документації. 

       Однією з найпоширеніших є організаційно-розпорядча документація 

(ОРД), котра застосовується в оформленні управлінських рішень. 

         Загальна і найбільш характерна властивість усіх документів полягає в тому, що вони є 

джерелами або носіями інформації. Тому документи широко використовуються у нашій 

повсякденній діяльності. Документи є засобом свідчення, доведення певних фактів і, отже, мають 

велике правове значення.  

         Документи мають відповідати таким вимогам, як придатність до тривалого зберігання, 

максимальна наочність. Щоб документ мав усі перераховані властивості, він повинен бути 

правильно складеним за формою, так і за змістом. 

        Документи класифікуються  за способом фіксації, змістом, найменуванням, способом 

виготовлення, ступенем складності, за місцем складання, терміном виконання, за походженням, 

ступенем гласності, юридичною силою та за призначенням. 
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         За змістом документи розподіляються на організаційно-розпорядчі, фінансово-розрахункові, 

постачальницько-збутові та ін. 

          За найменуванням розрізняють багато видів документів. Це – положення, накази, 

розпорядження, інструкції, звіти, акти, записки, листи, ордери, плани, баланси і таке інше. Однак, 

класифікувати їх за вказаною ознакою недоцільно, тому що існує чимало документів одного й того ж 

найменування, але зовсім різного змісту. Наприклад, заява про надання відпустки і заява про 

відкриття розрахункового рахунку в банку належать  до різних систем документації, хоча й мають 

одну назву «Заява». 

За способом виготовлення документи бувають типові, трафаретні та індивідуальні. Типові 

складають заздалегідь і служать текстом-зразком для індивідуальних (типові правила, інструкції для 

однорідних підприємств та організацій та ін) На їх основі складаються конкретні документи із 

збереженням композиції, форми і тексту зразка. 

         У трафаретних  - частина тексту віддрукована на бланку, а частина вписується при його 

заповненні (складається із постійної та змінної інформації). Ця форма набуває все більшого 

поширення, бо дає можливість складачам економити час і полегшує машинну обробку. 

         Індивідуальні документи створюються щоразу заново і важко піддаються трафаретизації, тому 

що складаються довільно (наприклад, доповідні та пояснювальні записки, автобіографії). 

Документування управлінської діяльності здійснюється згідно Типової інструкції з діловодства у 

центральних органах виконавчої влади, місцевих органах виконавчої влади затверджена постановою 

КМУ №1242 від 30.11.2011 

Організаційні і розпорядчі документи 

 Одним із класів  управлінської  документації,  що  забезпечує організацію   процесів   

управління,   є  організаційно-розпорядча документація.  Реквізити організаційно-розпорядчої 

документації та порядок  їх  розташування визначаються ДСТУ 4163-2003 "Уніфікована система   

організаційно-розпорядчої   документації.   Вимоги    до оформлювання документів" (далі - ДСТУ 

4163-2003).  

Органи управління міністерств, відомств, об’єднань, комбінатів, кооперативів, установ, 

підприємств організацій, установ поряд з актами вищих органів влади та управління керується у 

своїй діяльності організаційно-правовими документами – положеннями, статутами, інструкціями, 

правилами. У них закріплюються функції, обов’язки і права органів на тривалі строки. 

Так, у положеннях про підприємство, установу, організацію,  об’єднання передбачуються 

права в галузі планування, фінансів, капітального будівництва  і  т. д. 

Серед різних форм виконавчо-розпорядчої діяльності організацій, установ і підприємств 

провідне місце займає видання правових актів розпорядчого характеру, що підлягають  

обов’язковому виконанню. Через них реалізується норми права у процесі керівництва організацією,  

нормалізується нормативно-правові відносини. Іншими словами, за  допомогою цих документів 

розв’язується важливі завдання управління. 

До найбільш поширених документів цього виду належить постанови, рішення, 

розпорядження, вказівки, інструкції і статути. 

Інструкції 
Інструкція – правовий акт, створюваний органами управління для встановлення правил, що 

регулюються організаційно науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони 

діяльності установ, підприємств, певних їх підрозділів та служб, а також посадових осіб і громадян. 

Вона належить до категорії організаційних документів, що видаються міністерствами, установами є 

нормативним актом, регламентуючим різні питання. 

Існують інструкції посадові, з техніки безпеки, експлуатації і різного устаткування та інші. 

Кожна з них має бути затверджена вищими  органами, або керівниками, або організаціями. 

Інструкції затверджуються керівником або його  наказом. 
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Інструкція, крім грифа про затвердження, має такі реквізити, як найменування її виду, короткі 

формулювання змісту (заголовок), текст, посада і прізвище особи, відповідальної за її складання її 

підпис, дата, номер (індекс) за класифікатором. Текст викладають у логічній послідовності, групують 

за розділами, до якого іноді видають підзаголовки, розбивають на параграфи. Найзручніше 

застосовувати наскрізну нумерацію. В інструкції вживають слова: повинен, зобов’язаний, 

необхідний, не припускається, слід. Розділ об’ємних інструкцій позначають римськими цифрами, а 

пункти – арабськими. 

Текст цього документа повинен бути коротким, точним, зрозумілим, оскільки інструкція 

призначена для постійного користування. Його викладають від другої особи. Широкого застосування 

набули посадові інструкції, що розробляються на підприємстві, установі для нових осіб, інженерно-

технічних працівників, службовців. Такі інструкції встановлюють права та обов’язки працівників, 

коло їх завдань, особисто відповідальність. Після затвердження керівником вони стають 

нормативними актами, обов’язковими для певного кола осіб. 

Положення 
Положення – це правовий акт, що встановлює основі правила підприємств та установ, а також їх 

структурних підрозділів. Положення складають переважно при створенні нових підприємств або 

установ. Ці документи можуть бути як типовими так і індивідуальними. 

Індивідуальні положення для окремих установ, організацій, підприємств розробляються на основі 

типових і затверджуються керівниками підприємств, організацій установ. Розглянуті правові акти 

розробляються високо кваліфікованими спеціалістами. В цьому передує велика робота по вивченню 

різних аспектів діяльності підприємства або його структурних підрозділів. 

Положення може мати такі реквізити: герб, найменування виду документа, назву установи, дату, 

місце видання, заголовок, гриф затвердження, текст. Текст звичайно складається з таких розділів: 

1. Загальні положення. 

2. Власність і кошти підприємства. 

3. Виробничо-господарська діяльність. 

4. Права та обов’язки підприємства або його підрозділів. 

5. Структура управління. 

6. Реорганізація і ліквідація установи, організація підприємств. 

У першому розділі вказують цілі, що послужили підставою для створення підприємства, установи, 

організації або їх структурних підрозділів, головні завдання, функціональні зв’язки з іншими 

організаціями, підрозділами. 

У другому -  вказуються основні та обігові кошти, порядок придбання власності, амортизовані 

відрахування та їх призначення, прибуток, відрахування на преміювання робітників та службовців, 

житловий фонд, службові приміщення, порядок розпорядження надлишками невикористаних 

обігових коштів. 

В останніх розділах регламентується виробничо-господарська діяльність підприємства, визначаються 

завдання за якістю вироблюваної продукції. У залежності від специфіки діяльності можуть 

відображати хід капітального виробництва, винахідництва і реалізації, стан матеріального 

забезпечення, трудовий режим, порядок розподілу житлової площі, організація соціального 

страхування, оплата кредитів та інші. 

Положеннями також визначається правовий статус тимчасово створюваних комісій, груп і тому 

подібні. 

Правила 
До правил належать службові документи організаційного характеру, у яких викладаються настанови 

або вимоги, що регламентують певний порядок дій, поведінки. Розрізняють, наприклад, правила 

внутрішнього трудового розпорядку, підготовки документальних матеріалів до здачі в архів, правила 

експлуатації залізничних колій. 
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За формою і  змістом правила схожі з інструкціями, іноді їх складовою частиною (наприклад, 

правила оформлення вихідних документів включається в інструкцію діловодства). Реквізити правил 

такі: гриф затвердження, вид документа, заголовок, дата і номер, текст, підпис особи відповідальної 

за складання правил. Виконання правил обов’язкове для всіх і тому їх можна віднести до правових 

документів. 

Аналогічний характер, а також однакову з інструкціями і правилами юридичну природу мають такі 

поширені нормативні документи, як рекомендації, регламенти, методичні вказівки, пам’ятки. Наказ 

як вольова дія спрямований на виникнення, змінення або припинення прав і обов’язків викликає 

різноманітні правові наслідки. Він є актом в одноосібному управлінні, оскільки  підприємство чи 

установа очолюється однією особою (генеральним директором, директором, начальником), 

здійснюючи права підприємства, пов’язані з його виробничо-господарською діяльністю. Перший 

керівник організовує всю роботу підприємств і несе за нього повну відповідальність. 

Накази 
Наказ – це правовий акт, що видається на підставі  і на виконання діючих законів, указів, постанов і 

рішень уряду, наказів та інструкцій вищестоящих органів. Це означає, що директор може видати 

наказ з усіх питань за своєї компінтенцією. Указаний документ є актом внутрішнього управління, дія 

якого не виходить за межі конкретного підприємства,   установи. 

Накази бувають кадрові та з основної діяльності. 

Наказами  по кадрах оформлюють прийом на роботу, переміщення і переведення працівників, 

заохочення, притягнення до дисциплінарної, матеріальної відповідальності. На підприємствах, 

установах з великою кількістю робітників та службовців накази подібного роду уніфікуються. 

Накази з основної діяльності оформляють рішення керівника, пов’язані з організацією роботи, 

порядком діяльності організації або її структурних підрозділів. Вони видаються і тоді, коли треба 

довести до відома працівників директивні документи, що надійшли  від вищестоящих органів. Це 

робиться  і тоді, коли треба  продублювати акти інших інстанцій. Практика довела що у багатьох 

випадках таку роботу можна виконати шляхом ознайомлення з ними виконавців, установлення 

дійового контролю за реалізацією з боку директора та інших організаційних дій. 

Накази про впровадження наказів вищестоящих органів повинні видаватися тоді, коли необхідно 

визначити конкретні заходи, призначити відповідальних осіб і  визначити терміни. Накази можуть 

бути нормативними,  індивідуальними. Наказ про преміювання однієї чи кількох осіб вважається 

індивідуальним, оскільки не носить нормативного характеру. 

Важливе значення має процедура складання та оформлення наказу. Вона визначається інструкціями з 

діловодства, правилами про порядок підготовки проекту наказу та іншими правовими актами. У них 

передбачається обов’язкове дотримання ряду вимог і правил, котрі повинні забезпечити юридичну 

повноцінність документів, оперативне їх виконання, правильне і всебічне вирішення питання. 

Проект наказу обов’язково погоджується з усіма зацікавленими особами даної установи, а у разі 

необхідності інших організацій. Ці особі відповідно своєї компінтенції повинні мати стосунок до 

питань, що містяться у проекті наказу. 

До проекту наказу додаються документи  з обґрунтуванням його доцільності. Він набуває чинності з 

моменту підписання керівником підприємства, якщо інший термін не вказаний в самому наказі. У 

певних випадках дію наказу у часі може              бути  обмежено Законом. Слід відзначити, що накази 

як юридичні акти видають не тільки керівники підприємств, але і державні органи, діяльність яких 

ґрунтується на принципі єдиноначальності. У відповідності до законодавства накази видають 

міністри, керівники центральних відомств, начальники відділів та управлінь виконкомів місцевих, 

районних  Рад, а також промислових виробничих об’єднань, фірм,  організацій і установ. 

Формуляр наказу має такі основні реквізити: назва виду документа, місце видання, номер, 

індекс за класифікатором та номенклатурою справ, дату підписання, заголовок, текст і підпис 

керівника. 
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Текст наказу з основної діяльності складається з двох частин: констатуючої та розпорядчої. У 

першій називаються причини, мета видання документа і наводяться для цього відповідні підстави, у 

другій – містяться приписи з указанням виконавців та терміну виконання. Розпорядча частина 

починається словом НАКАЗУЮ і викладається у наказовій формі. 

Правила скорочень у текстах документів 
У документах системи ОРД застосовують різні типи скорочень. Однак усі скорочення повинні 

відповідати вимогам затверджених ДСТУ. 

Скорочення виправдані, оскільки вони скорочують час на складання тексту, зменшується його обсяг 

та виготовлення документа. Прийнято розрізняти скорочення кількох типів: 

1. Буквені (ініціальні) скорочення (абревіатури), які утворені з початкових літер кожного слова, 

наприклад: ДУМ, ЛТЕК, МВС і т. д. Майже всі ініціальні скорочення пишуться з великої літери. 

2. Складно скорочені слова змішаного утворення складаються з абревіатур та усічених слів. 

Пишуться вони по-різному, наприклад: ВНДІ вугілля, райвно та інші. 

3. Складно скорочені слова складного типу, наприклад, колгосп, радгосп, теплохід і так далі. 

4. Окремі частково скорочені слова, що складаються з частини основ і повного слова, відрізняються 

певними особливостями у розшифровці, у категорії роду, відмінювані, наприклад, завкадрами, зам 

директора, голов пошта і так далі. 

5. Запозичені з інших мов, наприклад: Бі-Бі-Сі, АПН, лавсан. 

6. Умовні графічні скорочення на позначення посади, географічних понять, відрізки часу, кількісні 

визначення, назви міст, сіл, селищ, областей, районів, вулиць, проспектів. 

Особливість графічних скорочень у тому, що вони не виправляються усною мовою. Після такого 

скорочення обов’язково ставиться крапка, наприклад: м.(місто), с.(село), обл., р-н і т. п. Графічне 

скорочення завжди пишеться малими літерами. 

В ОРД не скорочуються  реквізити «заголовок», «автор документа», «підпис». 

 

 

СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ ЗАКЛАДІВ НОВОГО ТИПУ – ЇХ 

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ 

 

Стрілець О.І., директор 

Дніпропетровського центру 

професійно-технічної освіти 

 

У рамках проекту Twinning «Модернізація законодавчих стандартів 

та принципів освіти та навчання у відповідності до політики Європейського 

Союзу щодо навчання впродовж життя» визначено вдосконалення освіти в 

Україні, зокрема на входження  вітчизняної профтехосвіти  до 

європейського освітнього простору».  Павло Полянський зазначив, що 

окремі результати проекту Twinning вже впроваджено у проекти нових 

законів України «Про освіту» та «Про професійну освіту». Зокрема, вже внесено норму про 

створення багатопрофільних центрів професійної освіти, що мають готувати спеціалістів водночас за 

20-30 професіями, які будуть потрібні на сучасному ринку праці. 

У напрямку реформи професійної освіти заплановано, перш за все, пере форматувати 

професійно-технічні навчальні заклади. Створити регіональні центри професійної освіти. З 

вузькопрофесійних ПТНЗ, якими вони є зараз, створити багатопрофільні професійні навчальні 

заклади нового типу. Нові ж професійні центри готуватимуть фахівців усіх без винятку професій та 

спеціальностей, яких потребує конкретний регіон. Таким чином, у своїй підготовці вони можуть 
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використовувати елемент міждисциплінарності у вищих навчальних закладах та розвивати творче 

креативне мислення. (Сергій Квіт). 

Стратегія модернізації Дніпропетровського центру  

професійно-технічної освіти 

Питання стратегічного розвитку системи підготовки кваліфікованих кадрів, довгострокової 

стратегії розвитку людських ресурсів в умовах становлення інноваційної економіки і формування 

цивілізованого ринку є найбільш складними в силу того, що успішність їх вирішення визначається 

синергетичною дією величезної кількості чинників. Одним з ключових факторів, що визначають 

конкурентоспроможність інноваційних систем, виступає висококваліфікована робоча сила. 

Створення ефективної системи професійної освіти, здатної забезпечити потреби інноваційного 

розвитку економіки області необхідними кадрами, позначено в якості однієї з пріоритетних завдань 

концепції розвитку освіти. 

Система професійної освіти через свій зміст і принципи взаємодії з соціально-економічним 

середовищем виконує в здійсненні переходу економіки до інноваційного соціально-орієнтованого 

типу розвитку важливу місію, формуючи ключові компетенції "інноваційної  людини", забезпечуючи 

тим самим принципово нову якість людського ресурсу і створюючи умови для його подальшої 

капіталізації. 

Проблемна ситуація, що склалася в системі професійної освіти, характеризується 

наступними негативними чинниками: 

- Застарілі моделі управління навчальним процесом, брак сучасних управлінських кадрів; 

- Домінування освітніх процесів, орієнтованих на відтворення добре відпрацьованих 

технологій професійної діяльності, що веде до формування і закріплення у випускників найменш 

передових типів інноваційної поведінки (запозичення готових технологій і ін.). 

- Відсутність у головних цільових орієнтирах процесів виховання і соціалізації, організованих 

в закладах професійної освіти, ключових для інноваційного підприємництва особистісних якостей - 

мобільності, бажання навчатися протягом усього життя, схильності до підприємництва і прийняття 

ризику; 

- Неузгодженість освітніх послуг вимогам до якості та змісту освіти з боку ринку праці; 

- Розрив раніше сформованих зв'язків навчальних закладів з роботодавцями, відсутність 

механізмів їх зацікавленої участі в підготовці фахівців; 

- Необхідність формування стратегічних проектів розвитку системи професійної освіти на 

регіональному рівні - приведення змісту та структури професійної освіти у відповідність до потреб 

ринку праці регіону, через розробку та впровадження програм модернізації систем професійної 

освіти. 

Дніпропетровський навчально-виробничий центр з підготовки та перепідготовки працівників 

машинобудівної галузі та зв'язку (правонаступником якого є новостворений Дніпропетровський 

центр професійно-технічної освіти) приймав участь у пілотному проекті Європейського фонду освіти 

«Покращення системи професійно-технічної освіти шляхом прогнозування та адаптації умінь і 

навичок, соціального партнерства й удосконалення використання ресурсів».  

У рамках пілотного проекту Європейського фонду освіти «Покращення системи професійно-

технічної освіти шляхом прогнозування та адаптації умінь і навичок, соціального партнерства й 

удосконалення використання ресурсів» проведено формування зібраної інформації від навчальних 

закладів професійно-технічної освіти за визначеними таблицями на основі 3 критеріїв удосконалення 

регіональної мережі ПТНЗ:  

- відповідність випуску ПТНЗ потребам ринку праці;  

- ефективність використання учбових площ і персоналу ПТНЗ;  

- забезпечення більш рівних можливостей доступу 15-19 річної молоді до ПТНЗ по містам і 

районам регіону. 
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Конкретним способом модернізації регіональної системи професійної освіти є нова форма 

інноваційної діяльності - проект "Модель сучасного закладу профтехосвіти - відкрита освітня 

система" на прикладі Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти. 
У контексті реалізації вищезазначеного проекту, відповідно до вимог Державної цільової 

програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки здійснено процедуру 

удосконалення регіональної мережі професійно-технічних навчальних закладів на 

Дніпропетровщині. 

Мета проекту: на базі Дніпропетровського навчально-виробничого центру з підготовки та 

перепідготовки працівників машинобудівної галузі та зв'язку створити  сучасний 

багатофункціональний професійно-технічний навчальний заклад 3 рівня атестації, спрямованого на 

забезпечення робочими кадрами регіону з високими професійними рівнями кваліфікації. 

Місія проекту: цілеспрямоване проектування інноваційної діяльності педагогічних кадрів 

ПТНЗ в умовах відкритої освітньої системи. 

Реалізація означеної місії дозволить здійснити наступні принципові зміни в регіональній 

системі професійної освіти: 
- Узгодженість інтересів роботодавців і системи професійної освіти в забезпеченні ринку 

праці такими робочими кадрами і фахівцями, які здатні здійснити реальну модернізацію економіки 

регіону; 

- Багатопрофільність і варіативність професійної підготовки, що забезпечить формування 

здібностей учнів гнучко перебудовувати напрям і зміст своєї професійної діяльності у зв'язку зі 

зміною технологій або потребами ринку праці; 

- Гнучкість і відкритість організаційної структури навчального закладу, що дозволить 

"налаштовувати" регіональну систему професійної освіти відповідно до загальносвітових тенденцій 

та вимог різних груп споживачів; 

- Розширення можливостей у розвитку професійної освіти різних форматів державно-

приватного партнерства; 

- Відповідність компетенції педагогічних та управлінських кадрів навчального закладу 

сучасним завданням інноваційного розвитку; 

- Зростання престижу в суспільстві затребуваних робітничих професій, перспективних з 

точки зору інноваційної економіки спеціальностей професійної підготовки. 

На першому етапі реалізації проекту "Модель сучасного закладу профтехосвіти - відкрита 

освітня система"  

- удосконалено регіональну мережу професійно-технічних навчальних закладів на 

Дніпропетровщині. До  Дніпропетровського навчально-виробничого центру з підготовки та 

перепідготовки працівників машинобудівної галузі та зв'язку приєднано близько розміщений 

навчальний заклад Дніпропетровський професійний будівельний ліцей, який мав недостатні ресурсні 

показники та ефективність використання. Таким чином розширено галузеві напрямки підготовки 

кадрів, а саме будівельний напрямок. 
-  Позитивно пройдено процедуру атестаційної експертизи на встановлення ІІІ атестаційного 

рівня що дає змогу готувати робітничі кадри більш високого рівня кваліфікації, за потребами 

роботодавців, а також можливість інтеграції базисних навчальних планів у системі 

безперервної ступеневої професійної освіти. 
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Ключові стратегії модернізації ЦЕНТРУ 

Центр може значно поліпшити виконання своїх функцій по задоволенню потреб 

галузей машинобудування та зв'язку за умови: 

Напрямки модернізації Шляхи досягнення мети /Перші результати/ 

Загрози  

ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА 

Будівлі майстерень та адміністративно-

побутового комплексу (3000м
2
) не 

використовуються, власна котельня 

нерентабельна.  

 

Шляхи: Виключення недоцільних витрат, які не 

впливають на реалізацію освітніх програм, але 

збільшують витрати на утримання комплексу через 

зміну їх функціонального використання  

Загрози: відсутність державного врегулювання 

проблеми 

Приєднання до Центру сусіднього, 

близького за профілем навчального 

закладу, який зазнав труднощів набору 

учнів і не в змозі ефективно 

використовувати свої навчально-

виробничі площі 

Результат: збільшення площ Центру за рахунок 

приєднаного закладу дозволило орієнтувати 

навчальні програми на потреби галузей і забезпечило 

надання на власних площах тих загальноосвітніх 

послуг, які здійснювались на площах збанкрутілого 

підприємства. 

Впровадження госпрозрахункової 

діяльності при здійсненні навчальних 

програм за професіями (видами 

діяльності), які користуються попитом у 

населення для самостійної зайнятості, 

ведення власної справи (ремонт 

приміщень, побутової техніки, водіїв 

таксі) і  ін. 

Результат:  

- розроблено плануючу та фінансову 

документацію (кошториси); 

- розгорнуто профорієнтаційну, рекламну 

діяльність; 

- з 01.09.14 р навчання пройшли 31 особа, 

економічна ефективність – 84 тисячі гривен 

Загрози: базові підприємства в умовах економічної 

кризи скоротили навчання персоналу 

АДМІНІСТРАТИВНА СКЛАДОВА 

Реконструкція адміністративної 

вертикалі якісного супроводу діяльності 

Центру 

 

 

Результат: розроблено і запроваджено якісну 

вертикаль адмін. супроводу діяльності Центру, а 

саме кожне відділення очолюють досвідчені фахівці-

адміністратори, які користуються повагою колег і 

можуть вибудувати стратегічний розвиток 

відділення в контексті загальної політики 

навчального закладу, максимально залучаючи 

педагогів та матеріально-технічні можливості 

відділення. Такий підхід унеможливлює порушення 

психологічного клімату колективу, що на першому 

етапі становлення Центру є дуже важливим. 

(структура Центру додається) 

За основу реконструкції взято вузлову модель, в якій поряд з головним центром з'являються 

проміжні структури, між якими організована мережева взаємодія. При гарній організації зв'язків 

вузлова модель дозволяє оптимізувати витрати і вигоди і організувати ефективне мережеве 

використання консолідованих освітніх ресурсів. 

Налагодження моделі соціального 

партнерства для відтворення 

продуктивних сил держави та розуміння 

громадою того, що робітничі кадри це 

Шляхи: 
- створення фахових рад галузевого 

спрямування (профільні ПТНЗ, роботодавці, 

представники ДОН, НМЦ ПТО, виконавчої 
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жива економіка регіону. влади, державної служби зайнятості); 

- підготовка бізнес-пропозицій для виконавчої 

влади щодо включення Центру в програми 

соціально-економічного розвитку регіону; 

- здійснення систематичного аналізу ринку 

праці з врахуванням, демографічних, 

соціально-економічних умов регіону; 

Загрози:  

- відсутність в законодавстві податкових 

стимулів інвестування роботодавців у 

підготовку кваліфікованих робітників, що 

негативно впливає на процеси співпраці з 

навчальним закладом; 

- відсутність престижу робітничих 

професій в суспільстві; 

Необхідно розглядати розвиток соціального партнерства як спосіб забезпечення балансу між 

пропозицією якості професійно-технічної освіти та попитом на відповідний кваліфікаційний 

рівень робітника 

Кластеризація освітнього простору на 

основі принципу економічного 

територіально-галузевого 

угруповання*** 

Шляхи: Вивчення питання організації галузевих 

освітньо-виробничих кластерів. 

Загрози: відсутність організації державного 

супроводу цього процесу в розрізі: вивчення, 

впровадження та рекламної кампанії  

*** Кластеризація освітнього простору на основі принципу економічного територіально-

галузевого угруповання активно використовується за кордоном і довела свою ефективність. 

Кластери формуються за допомогою локалізації на певній території міжгалузевих (міжвідомчих) 

структур, що включають весь ланцюжок взаємопов'язаних видів діяльності від виробництва до 

кінцевого продукту та сфери послуг. Кластер являє собою групу взаємопов'язаних організацій: 

закладів професійно-технічної освіти, вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів, 

роботодавців, постачальників устаткування, комплектуючих і спеціалізованих послуг та інших 

організацій, які взаємодоповнюють один одного і підсилюють конкурентні переваги окремих 

компаній і кластера в цілому. Як показує досвід розвинених країн, саме в рамках кластерів 

найбільш ефективно вирішуються завдання, пов'язані із забезпеченням конкурентоспроможності 

галузі. 

Виробники та споживачі кадрів відповідного профілю об'єднуються в рамках кластерів 

для співуправління якістю освіти, досягнення збалансованості об'ємних параметрів кадрового 

попиту і пропозиції, сертифікації професійних кваліфікацій і т. ін. 

Таким чином, кластер виступає як організаційна форма відкритого навчального 

середовища, яка створена в умовах державно-приватного партнерства і спільного використання 

освітнього, виробничого, наукового, ресурсного, інфраструктурного, кадрового потенціалу, 

залучення адміністративних ресурсів з метою освоєння нових технологій і підвищення 

конкурентоспроможності виробленої продукції. Кластерна політика характеризується тим, що 

центральне увага приділяється зміцненню мереж взаємозв'язків між економічними суб'єктами - 

учасниками кластеру. 

ОСВІТНЯ СКЛАДОВА 

Розширення переліку професій 

відповідно до вимог регіонального ринку 

праці галузей; 

Шляхи: вивчення запиту регіонального ринку праці, 

підготовка МТБ та розробка ліцензійних матеріалів 
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Збільшення кількості учнів, слухачів, які 

навчаються за програмами професійної 

освіти на основі договорів з установами 

(організаціями)  

Шляхи: за рахунок розширення переліку програм 

професійної підготовки, профілізації підготовки 

школярів і підготовки робітників і спеціалістів 

підприємств міста на основі цільового замовлення 

роботодавців. 

Здійснення безперервної освіти неможливе без індивідуалізації навчання, побудови освітніх 

програм для кожного учня. Це вимагає нових підходів до розробки навчальних планів, програм, 

принципів організації навчального процесу.  

Впровадження дуальної підготовки 

робітничих кадрів** 

 

 

«…Розуміючи проблеми центру, які 

торкаються стану навчальної 

матеріально-технічної бази майстерень та 

більш якісної професійної підготовки, ми  

готові  і робимо кроки до створення 

дуальної системи підготовки токарів та 

верстатників широкого профілю на базі 

нашого підприємства.» 

З виступу заступника генерального 

директора по персоналу ПАТ «Агрегатний 

завод» В. Г. Балюри   

Шляхи:  

- вивчення питання; 

- розробка плануючої документації; 

- укладання угод з підприємствами роботодавцями. 

 

Результат: 
- укладено угоду з ПАТ «Агрегатний завод»  на 

підготовку кадрів за дуальною системою з професії 

токар та верстатник широкого профілю; 

- створено навчально-практичний центр 

**Серед усіх підприємств-замовників визначаються «базові» підприємства. На їх матеріальній 

базі проводиться практика учнів навчальних закладів, інтегрована з реальним виробничим 

процесом. Учні, як правило, мають загальну середню освіту, тобто це дорослі молоді люди, які 

повною мірою можуть бути задіяні у виробничому процесі. Майстрами виробничого навчання 

також є працівники підприємств, діяльність яких стимулюється доплатами до їх заробітної 

плати за рахунок коштів державного замовлення. Діяльність кластерів організована на основі 

Угоди про співробітництво . Угода передбачає стандартні для освітніх кластерів умови: базові 

підприємства галузі у випадку курсової підготовки гарантують працевлаштування випускникам за 

заявленою професією і кваліфікацією, у випадку первинної професійної підготовки надають учням 

оплачувані робочі місця для проходження виробничої практики і мають змогу відбору найкращих 

випускників для подальшого працевлаштування, за згодою беруть участь у створенні та оснащенні 

лабораторій та кабінетів, у здійсненні поточного та капітального ремонту будівель, споруд, 

обладнання та інших об'єктів освітньої установи. 

Запровадження інтегрованих навчальних 

планів за ступеневою системою освіти*** 

Результат:92%    контингенту учнів отримують 

кваліфікацію з інтегрованих професій. 

*** Використання моделі інтегрованого навчального плану має свої переваги у порівнянні з 

моделлю навчального плану з однієї професії. Організація навчального процесу за інтегрованими 

навчальними планами забезпечує: 

1. Підвищення якості підготовки фахівців; випускник, який освоїв професійну освітню програму з 

2-х, 3-х професій, більш затребуваний роботодавцями. 

2. Скорочення термінів навчання і відповідно – фінансових ресурсів. 

3. Оптимізацію ресурсної складової освіти (кадровий потенціал, матеріально-технічна база, 

науково-методичне забезпечення). 

4.  Реалізацію принципу наступності державних освітніх стандартів. 

5. Збереження профільності підготовки фахівців, необхідних для міста і 
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регіону. 

Мережеве взаємодія ПТНЗ та ВНЗ з реалізації програм скороченого навчання дає нові можливості 

в реалізації системи безперервної освіти. 

Впровадження програм навчання ІІІ 

рівня атестації - співпраці з центрами 

зайнятості та підприємствами по 

курсовій підготовці і підвищенню 

кваліфікації 

Результат:  за трьома професіями ведеться 

підготовка робітничих кадрів підвищеного розряду. 

 

 

Інтеграція з вищими навчальними 

закладами І і ІІ рівня акредитації з метою 

здійснення безперервного навчання. 

Шляхи: створення відкритого освітнього 

середовища за кластерною системою. 

 

Розробка наскрізних робочих навчальних планів приведе до оптимізації державних витрат на 

реалізацію освітніх програм за рахунок виключення дублювання навчального матеріалу; 

Введення дистанційної форми навчання 

учнів, слухачів 

Шляхи: 

- вивчення питання та досвіду організації ВНЗ; 

- підготовка викладачів, майстрів виробничого 

навчання до такої форми роботи; 

- розробка віртуального відкритого 

навчального середовища на платформі 

Moodle; 

- розробка навчально-методичного комплексу 

Загрози: врегулювання оплати праці педагога при 

здійсненні дистанційної форми навчання 

Створення нових форм системи освіти показує, що необхідні організаційно-економічні 

механізми носять принципово новий характер по відношенню до традиційних ПТНЗ, ефективність 

функціонування яких насамперед визначається не механічним приростом елементів, а глибокою 

інтеграцією всіх підсистем і процесів професійної освіти, спрямованої на органічне взаємодія з 

ринком праці та підприємствами і здатного: 

- Забезпечити учнів знаннями та вміннями, які потрібні на реальному виробництві, 

наблизивши освітній процес до потреб конкретного роботодавця; 

- Гнучко реагувати на потреби в певних професійних навичках, удосконалюючи зміст 

освітніх програм; 

- Суттєво модернізувати матеріальну базу; 

- За рахунок серйозних фінансових вкладень підвищити відповідальність освітнього закладу 

і зацікавленість роботодавця до освітнього процесу та учня-випускника. 

Для реалізації проекту необхідно: 

- Виконати реконструкцію культурно-спортивного та побутового комплексу; 

- Провести реконструкцію гуртожитку для створення соціального житла; 

- Провести ремонт майстерень; 

- Виготовити проект і провести будівництво енергозберігаючої опалювальної системи; 

- Здійснити ремонт двох гуртожитків для проживання учнів. 

Результативність модернізації Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти 

Модернізований заклад буде: 

- Мати більш високу економічну результативність використання бюджетних коштів; 
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- Залучати інші фінансові джерела, у тому числі для утримання будівель; 

- Інтегрувати зміст навчання з виробничим процесом зацікавлених роботодавців, що дасть 

можливість учням і педагогам отримати сертифікати на виконання окремих видів робіт, 

затребуваних економікою регіону; 

- Забезпечувати підприємства провідних галузей економіки необхідними кваліфікованими 

кадрами, гнучко реагувати на попит ринку праці; 

- Використовувати приміщення малоефективного закладу для організації навчання кадрів на 

госпрозрахунковій основі; 

- Розширювати підготовку робітничих кадрів для сфери послуг (автотранспорт, торгівля, 

зв'язок) ніж задовольняти потреби молоді в тому числі дівчат; 

- З меншим числом обслуговуючого персоналу для обслуговування та утримання 

невикористаних площ; 

 - Мати структуру відділень по п'яти напрямках (машинобудування, автотранспорт, зв'язок, 

торгівля, будівництво); 

- Функціонувати без збільшення бюджетних призначень на навчальні цілі; 

- Мати експериментальні педагогічні майданчики Інституту профтехосвіти НАПН України по 

дослідженню системи управління навчальним процесом; 

- Зорієнтованим на стандарти успішної діяльності, запропоновані міжнародними експертами 

Європейського Фонду Освіти. 

 

КОНТРОЛЬ ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ 

 

Гришаєва О.В.,  

методист НМЦ ПТО  

 

Управління як предмет пізнання відоме з давніх часів. Так, Демокріт 

висував вимоги до правителя «Будь не надто солодким, щоб тебе не 

проковтнули. І не надто гірким, щоб тебе не виплюнули». Поступово у 

філософії закріплюються два поняття «правління» і «управління». Перше – це 

керівництво, а друге – технологічний процес. 

Управління – це процес планування, організації, мотивації, контролю діяльності, 

необхідний для того, щоб сформулювати цілі педагогічного колективу та досягти їх.  

Контрольно-аналітична діяльність – це система спостереження і відповідності процесу 

функціонування об’єктів прийнятим управлінським рішенням  різних рівнів управління ПТО 

(державним, регіональним, локальним) – законам, планам, нормам, стандартам, правилам, наказам; 

виявлення результатів впливу суб’єкта управління на об’єкт – освітню систему. 

Контрольно-аналітична діяльність забезпечує успішне  досягнення поставленої мети. Процес 

контролю складається з установлення стандартів, виміру фактично досягнутих успіхів і проведення 

корекції у випадку, якщо отримані результати істотно відрізняються від установлених стандартів. 

Функція контролю дає можливість вчасно виявити проблеми і запобігти розвитку 

негативних тенденцій. 

Контроль є основним елементом керівництва. Отже, сучасна педагогічна наука орієнтується 

на створення  у кожному професійно-технічному навчальному закладі (ПТНЗ) чіткої системи 

контролю за навчально-виробничим процесом, яка базується на основоположних засадах: 
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- Узгодження управління закладами освіти із загальною концепцією розбудови національної 

освіти; 

- Чітке визначення стратегічної мети розвитку навчального закладу, тактичних завдань, 

проміжних та кінцевих результатів; 

- Розробка програм контрольно-аналітичної діяльності ПТНЗ з точним визначенням критеріїв 

якості та ефективності управління; 

- Використання самоаналізу, самодіагностики та відповідного педагогічного інструментарію у 

практиці внутрішньо училищного контролю. 

Складовою частиною цільового контролю є експертиза управління освітнім процесом у 

ПТНЗ, яка спрямована на  підвищення його ефективності, координацію діяльності педагогічних 

кадрів за єдиною метою, наданням їм адресної допомоги. 

Якісно та ефективна контрольно-аналітична діяльність керівників ПТНЗ дозволить 

реалізувати системний підхід до процесу контролю як функції управління і забезпечити умови 

високої фахової та педагогічної майстерності педагога, його методичної, етичної, технічної 

підготовки,  а також впливу на становлення особистості учня ПТНЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На практиці ефективно використовуються різноманітні форми і види  контролю, які 

класифікують за змістом, метою, об’єктом, періодичністю,  суб’єктом.  

Їх об’єднує АЛГОРИТМ ПІДГОТОВКИ І ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ та здійснюється 

за такими етапами: 

Операційні 

функції 

управління 

Аналіз  

Планування  

Організація  

Контроль  

Регулювання   
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 Забезпечення 

стабільності, 

оптимальності  

функціонування 

ПТНЗ 

Переведення 

закладу освіти 

на більш високий 

якісний рівень 
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1. Визначення мети  контролю  (вивчення рівня підготовки викладачів, майстрів виробничого 

навчання та їх діяльності, перевірка знань, умінь та навичок учнів; перевірка виконання методичних 

рекомендацій щодо реалізації єдиних вимог до усної і писемної мови учнів тощо). 

2. Підготовка   до   контролю  (вивчення відповідних розділів програми;  перегляд підручників, 

методичних посібників, інструктивних положень, журналів теоретичного та виробничого навчання 

тощо; складання плану контролю; визначення осіб, які беруть участь у контролі).  

3. Здійснення контролю  (відвідування уроків теоретичного та виробничого навчання, поза 

навчальних заходів; перегляд журналів, учнівських зошитів, письмових робіт учнів; співбесіда з 

викладачами, майстрами виробничого навчання, учнями, батьками). 

4. Узагальнення матеріалу, формування висновків і пропозицій, співбесіда, аналіз і розбір даних, 

одержаних у процесі контролю. 

5. Визначення термінів для ліквідації наслідків, впровадження кращого досвіду, повторний контроль 

за виконанням пропозицій. Напрацювання пропозицій з удосконалення роботи. 

Процес внутрішньо училищного контролю включає в себе і поодинокі перевірки та 

спостереження. Мета внутрішньо училищного контролю диференціюється та конкретизується в його 

завданнях. Серед них найбільш важливими є: 

- Перевірка якості теоретичного і виробничого навчання учнів, виявлення рівня їх знань, умінь та 

навичок; 

- Вплив на навчально-виховний процес шляхом надання допомоги викладачам і майстрам 

виробничого навчання з метою підвищення його ефективності; 

- Виявлення кращого педагогічного досвіду та узагальнення та впровадження його у 

педагогічному колективі. 

Внутрішньоучилищний  контроль  передбачає   всебічне   вивчення   й   аналіз навчально-

виховного процесу в навчальному закладі з метою координування всієї роботи відповідно до 

поставлених завдань, об’єктивне оцінювання досягнутих результатів, запобігання можливим 

помилкам, координацію зусиль відповідно до визначених завдань. Це складний і багатогранний 

процес і він, як будь-яке ціле, відповідає певним закономірним упорядкуванням, організації 

взаємопов’язаних частин, кожна з яких виконує певні функції. Добре продумане планування 

навчального закладу є найважливішою умовою якісного та ефективного управління, раціональної 

організації роботи й цілеспрямованої діяльності педагогічного колективу навчального закладу.  

Основні вимоги до внутріучилищного контролю: 

1.  Цілеспрямованість  (точний   вибір   мети   спрямованості   на   вирішення основних завдань 

навчального закладу). 

2. Систематичність  (планомірне та послідовне вивчення стану навчально-виробничого процесу, 

продумана система перевірки виконання рішень, прийнятих за результатами контролю). 

3.  Дієвість та ефективність контролю, своєчасне реагування на критику. 

4. Принциповість та об’єктивність  в оцінці діяльності викладача, майстра виробничого навчання 

наоснові вибору найдоцільніших для такого проміжку часу його видів; визначення оптимальних 

термінів організації перевірок; виявлення реальної картини і точна оцінка стану питання, що 

вивчається. 

5.  Диференційований підхід. 

6.  Наукова обґрунтованість, повнота і конкретність висновків, рекомендацій і пропозицій. 



Методичний вісник 

 

Сторінка35 
 

 

 

 

7. Дійсність, ефективність  (перевіряється   якість   проведення навчально-виховної роботи і 

підвищення рівня якості знань учнів). 

8.  Гласність, для здійснення якої проводяться збори, педагогічні ради, наради, видаються накази 

тощо.  

Планування внутрішньоучилищного контролю 

Питання контролю навчально-виховного процесу включаються у план роботи училища на 

новий навчальний рік як один із його розділів. При цьому враховуються підсумки роботи училища за 

минулий рік, рішення педагогічних рад, пропозиції методичних комісій тощо. На основі річного 

плану складаються графіки контролю на півріччя. 

Здійснюючи внутрішньоучилищний контроль за організацією навчально-виховного 

процесу в ПТНЗ слід враховувати циклограму систематичного контролю, яка включає такі 

основні питання: 

1. Виконання основних нормативних і директивних документів про освіту. 

2. Дотримання статуту навчального закладу. 

3. Дотримання правил внутрішнього розпорядку. 

4. Виконання річного плану роботи училища.  

5. Діяльність органів управління (загальні збори колективу, піклувальна рада, стипендіальна комісія 

тощо). 

6. Діяльність органів учнівського самоврядування. 

7. Робота з батьками. 

8. Дотримання   Положення   про   організацію   охорони   праці   та   Правил розслідування 

нещасних випадків у ПТНЗ. 

9. Стан санітарно-гігієнічного режиму навчального закладу. 

10. Створення умов для здорового психологічного клімату в колективі. 

11.Зміцнення та збереження матеріально-технічної бази навчальних майстерень та училища в цілому. 

12. Стан ведення навчально-методичної та облікової документації. 

13. Інформаційне забезпечення.  

14.Стан викладання загальноосвітніх предметів, предметів професійно-теоретичного циклу, 

проведення уроків виробничого навчання, виробничої практики; рівень навчальних досягнень, 

вихованості, розвитку учнів. 

15. Організація індивідуальної роботи з учнями, зокрема з тими, які потребують особливої уваги. 

16. Відвідування навчальних занять учнями. 

17.Стан роботи з профілактики правопорушень, злочинності та бездоглядності.  

19. Підвищення фахової та методичної майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання, 

зокрема, молодих педагогів. 

20. Курсова підготовка, атестація, стажування педагогів. 

21. Поповнення бібліотеки навчального закладу підручниками, навчально-методичною та 

художньою літературою. 

22. Впровадження педагогічних інновацій. 
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Приклад розділу річного плану роботи ПТНЗ 

 

Розділ 7. Контроль за організацією навчально-виробничого процесу. 

№ 

з/п 

Що контролюється Мета контролю Хто контро-

лює 

Термін 

контролю 

Де заслу-

ховуються 

підсумки кон-

тролю 

1 Ведення ви-

кладачами 

журналів обліку 

теоретичного на-

вчання та 

майстрами – 

журналів обліку 

виробничого 

навчання 

Перевірити, як ви-

кладачі дотриму-

ються інструкції з 

ведення журналів, 

накопиченість оці-

нок. Частота 

опитування, 

відповідність дат 

проведення уроків у 

журналах обліку 

теоретичного та  

виробничого на-

вчання і розкладу. 

Виконання навча-

льних планів і про-

грам. 

Заступник 

директора з 

НВР, НР, 

старший майс-

тер 

2 рази на 

семестр,  

1 раз на мі-

сяць,  

1 раз на тиж-

день 

Обговорення 

на нараді при 

директорові 

2 Стан заповнення 

журналів 

класними 

керівниками, 

майстрами груп 

Проаналізувати 

виконання вимог 

до ведення журна-

лів 

Заступник ди-

ректора з НВР 

1 раз на 

місяць 

Обговорення 

на ін-

структивно- 

методичних 

нарадах 

3 Книга взаємо- 

відвідування 

уроків 

Частота відвіду-

вання уроків, якість 

та глибина аналізу 

відвіданих уроків. 

Робота викладачів 

над особистими 

методичними про-

блемами; позитивні 

знахідки; ефектив-

ний досвід викла-

дача. 

Голови мето-

дичних 

комісій 

1 раз на 

семестр 

(січень, 

травень) 

Обговорення 

на засіданнях 

методкомісій 

4 Книги протоколів 

засідань 

методичних комісій 

Виконання планів 

роботи, якість про-

токолів засідань 

Заступник ди-

ректора з 

НВР, НР, 

2 рази на рік Обговорення 

на ін-

структивно- 
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комісій. методист методичних 

нарадах, 

педраді 

5 Уроки, лабо- 

раторно- 

практичні заняття 

Якість знань учнів, 

прищеплення їм 

навичок конс-

пектування, між- 

предметні зв'язки, 

технічні засоби 

навчання, комп'ю-

теризація навча-

льного процесу, 

професійна спря-

мованість предме-

тів загальноосвіт-

нього циклу. 

Адміністрація 

голови мето-

дичних 

комісій 

Протягом 

навчально-

го року 

Обговорення 

на інструкти-

вно- 

методичних 

нарадах, 

педраді, за-

сіданнях 

методичних 

комісій 

6 Засідання ме-

тодичних комісій 

Явка викладачів та 

майстрів виробни-

чого навчання, під-

готовка запланова-

них питань. 

Заступник ди-

ректора з на- 

вчально- 

виробничої 

роботи, 

навчальної 

роботи 

1 раз на 

місяць 

(останній 

четвер) 

Обговорення 

на засіданнях 

педради 

7 Виховні години 

тематичні заходи, 

вечори 

Якість підготовки і 

проведення вихов-

них годин, темати-

чних заходів. При-

сутність учнів на 

підготовлених ве-

чорах. Виховний 

потенціал заходів. 

Зв'язок з майбут-

ньою професією. 

Заступник ди-

ректора з НВР 

Щопонеділка 

о 8:00 

Обговорення 

на ін-

структивно- 

методичних 

нарадах 

класних ке-

рівників 

8 Предметні гуртки 

та гуртки 

технічної тво-

рчості  

Відвідування уч-

нями засідань гур-

тків, виконання 

планів роботи, 

ефективності про-

веденої роботи 

Заступник ди-

ректора з НВР 

двічі на рік 

(лютий, 

травень) 

Обговорення 

на педраді 

9 Кабінети та 

лабораторії 

Виконання планів 

роботи кабінетів та 

Заступник ди-

ректора з 

Двічі на рік 

(січень, тра-

Обговорення 

на педраді 
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лабораторій. 

Дотримання правил 

техніки безпеки. 

Справність прила-

дів та обладнання. 

Меблі в кабінетах, 

їх стан. 

НВР, НР вень) 

10 Навчальні 

майстерні 

Наявність методи-

чного забезпечен-

ня. Виконання про-

грам виробничого 

навчання. 

Дотримання правил 

техніки безпеки. 

Зв'язок майстрів 

виробничого 

навчання з 

предметними ко-

місіями викладачів 

спеціальних дис-

циплін. 

Заступник ди-

ректора з 

НВР, НР 

Двічі на рік 

(лютий, тра-

вень) 

Обговорення 

на педраді 

11 Консультації та 

додаткові заняття 

Відвідування. 

якість проведених 

занять. Результати. 

Облік роботи. 

Голови мето-

дичних комі-

сій, 

заступник ди-

ректора 

Щомісяця Обговорення 

на засіданнях 

методичних 

комісій 

12 Державна ква-

ліфікаційна 

атестація 

Тематика письмо-

вих екзаменаційних 

робіт, ступінь їх 

відповідності 

сучасним 

технологіям 

виробництва, ак-

туальність, якість 

робіт. Своєчасне 

виконання графі-

ків. Дотримання 

вимог орфографі-

чного та графіч-

ного режимів. 

Заступник ди-

ректора з НВР 

Двічі на рік Обговорення 

на педраді 

13 Документація Відповідність Заступник ди- Двічі на Обговорення 
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викладачів. 

Методичне 

забезпечення 

поточного та 

підсумкового 

контролю знань 

учнів 

документації 

вимогам чинного 

законодавства. На-

явність матеріалів 

державної 

підсумкової 

атестації, варіантів 

обов'язкових конт-

рольних робіт за 

навчальними пла-

нами. 

ректора з 

НВР, НР, 

методист, го-

лови МК 

рік 

(грудень, 

травень) 

на інструкти- 

вно- 

методичних 

нарадах 

14 Виконання  

лабораторних та 

практичних робіт 

учнями 

Дотримання вимог 

орфографічного та 

графічного режимів, 

їх оформлення, 

зберігання, переві-

рка їх викладачами. 

Заступник ди-

ректора з на- 

вчально- 

виробничої 

роботи, навча-

льної роботи 

Квітень Обговорення 

на засіданнях 

методичних 

комісій 

15 Комплексні 

кваліфікаційні 

завдання 

Наявність 

затверджених 

пакетів 

документів 

комплексних 

кваліфікаційних 

завдань з усіх 

професій. 

Матеріально- 

методичне забез-

печення виконання 

комплексних 

контрольних за-

вдань. 

Заступник ди 

ректора з на- 

вчально- 

виробничої 

роботи 

Грудень Обговорен- 

ня на засі- 

даннях ме-

тодичних 

комісій 

16 Комплексні 

контрольні 

завдання з 

предметів 

професійно-

теоретичного 

циклу  та 

професійно- 

спрямованих 

предметів 

загальноосвітнього 

циклу 

Якість розроблених 

пакетів компле 

ксних контрольних 

завдань (теоретичні 

питання, задачі, ва-

ріанти контрольних 

завдань). 

Стан дидактичної 

інтеграції профе- 

сійно-орієнтованих 

та спеціальних ди 

сциплін.  

Заступник ди 

ректора з на- 

вчально- 

виробничої 

роботи 

Січень Обговорен- 

ня на ін- 

структивно- 

методичних 

нарадах 
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17 Щоденники 

виробничого 

навчання, 

виробничої 

практики 

 

Наявність та якість 

щоденників учнів. 

Дотримання орфо- 

графічного та гра- 

фічного режимів. 

Заступник ди- 

ректора з на- 

вчально- 

виробничої 

роботи 

За графіком 

навчаль- 

ного про- 

цесу (після 

закінчення 

виробничого 

навчання) 

Обговорен- 

ня на засі- 

даннях ме- 

тодичних 

комісій 

18 Відкриті  

уроки 

Виконання графіку 

проведення та під 

готовки до них. 

Розгорнутий по-

урочний план- 

конспект або мето-

дична розробка. 

Зв'язок з індивідуа-

льною методичною 

темою та єдиною 

методичною темою 

навчального закла-

ду 

Заступник ди- 

ректора з на- 

вчально- 

виробничої 

роботи, навча-

льної роботи 

За графіком Обговорен- 

ня на 

засіданнях 

педради 

19 Державна під-

сумкова атестація 

Дотримання вимог 

до організації та 

проведення держа-

вної підсумкової 

атестації. Якість 

знань учнів. 

Матеріально- 

методичне забез-

печення. 

Заступник ди-

ректора з на- 

вчально- 

виробничої 

роботи, навча-

льної роботи, 

методист 

Другий 

семестр 

навчально-

го року 

Обговорення 

на педраді 

20 Семінари з 

викладачами та 

майстрами. 

Наявність плану 

роботи, тематики та 

розкладу семі-

нарських занять, 

зразків методичної 

документації до 

уроків різних типів з 

використання актив-

них методів 

навчання. 

Заступник ди-

ректора з на- 

вчально- 

виробничої 

роботи, навча-

льної роботи, 

методист 

Жовтень Обговорення 

на інструктив-

но- 

методичних 

нарадах 

21 Санітарний стан 

приміщень, 

Якість прибирання 

та чергування. До-

Завідуючий 

господарством 

Щоденно  Обговорення 

на інструктив-
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території навколо 

ПТНЗ 

тримання сангігіє- 

ничного режиму. 

Наявність та справ-

ність меблів. 

но- 

методичних 

нарадах 

За допомогою таблиці „Об’єкти та предмети внутрішньо училищного контролю‖ визначте, які 

проблеми у Вашому закладі є типовими, проаналізуйте, чи виправдано це. 

№ 

з/п 
Об’єкти внутрішньо училищного контролю 

Частка, 

% 

1. Процес навчання та рівень підготовки учнів.  

2. Навчальна та виховна діяльність педагогічного колективу.  

3. Демократизація навчально-виховного процесу та вдосконалення управління 

роботою педагогічного колективу. 

 

4. Процес виховання та рівень вихованості учнів.  

5. Збереження життя та створення безпечних умов праці учасників 

педагогічного процесу. 

 

6. Розвиток учнів.  

7. Удосконалення форм і методів навчально-виховної роботи з учнями.  

8. Санітарно-гігієнічний режим та умови роботи в ПТНЗ.  

9. Матеріально-технічна база навчально-виховного процесу.  

10. Удосконалення професійного компонента змісту загальної середньої освіти.  

11. Виконання розпорядчих документів МОН, департаменту освіти.  

12. Впровадження інноваційних технологій навчання і виховання та сучасних 

педагогічних концепцій. 

 

13. Програмно-методичне забезпечення педагогічного процесу.  

14. Інші об’єкти:  

Разом: 100 

 

PREZI.COM  - WEB-СЕРВІС ДЛЯ СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ  

МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ 

 

Гончарова І.П., заступник 

директор з НВР, МВПУПІТ  

 

Викладачу, який активно використовує ІКТ в освітньому процесі, 

завжди хочеться чогось більшого, ніж банальне чергування слайдів в 

програмах MS PowerPoint або Open Office. Хоча підкреслю, що потенційні 

можливості, навіть, цих програм використовуються більшістю педагогів, м’яко 

кажучи, не "на всі 100%". 

Але у викладача вкрай мало часу глибше вникати в "секрети", шукати всі секрети зазначених 

програмних продуктів. Потрібні нові технологічні рішення, які максимально б полегшили працю 

викладача і допомогли б створювати оригінальні та ефективні розробки. 
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Для розв’язання даної проблеми можна скористатися угорською програмою Prezi. Головна 

перевага цієї програми в тому, що можна легко підготувати нелінійні, багаторівневі презентації. Вся 

презентація розміщується на одному великому віртуальному аркуші, а її демонстрація - це подорож 

по цьому листу з динамічним масштабуванням. 

Prezi (http://prezi.com/) – це соціальний інтернет-сервіс, за допомогою якого можна створити 

інтерактивну презентацію он-лайн. Він дозволяє створювати і зберігати презентації, виконані в 

новому стилі – у стилі Zoom-технології (технології наближення). Можливості Prezi дозволяють 

створювати презентації нового виду з нелінійною структурою. Prezi.com побудований за принципом 

хмарних технологій. 

Основними перевагами програми  Prezi є її безкоштовність і доступність з будь-якого 

комп’ютера, підключеного до мережі Інтернет. Для зберігання створених файлів можна використати 

електронні сховища даних в Інтернеті. Зручним є також те, що створену комп’ютерну презентацію 

можуть переглядати інші користувачі Інтернету. 

Як вже зазначалося, робота web-сервісу Prezi.com заснована на технології масштабування 

(наближення і віддалення об'єктів). На відміну від «класичної» презентації, виконаної в Microsoft 

PowerPoint або OpenOffice Impress, де презентація розбита на слайди, в Prezi основні ефекти 

пов’язані не з переходом від слайда до слайда, а зі збільшенням окремих частин цього ж слайда. 

Відмінною особливістю є те, що сама презентація являє собою один великий віртуальний стіл, 

на якому розташовані об'єкти презентації: тексти, картинки, відео, об'єкти з флеш-анімацією і т.д. 

(рис. 1), які користувач може наближати і віддаляти, переносити, групувати в кадрах, змінювати в 

розмірі, вибудовувати в певній послідовності для показу і т. д.  

 
Рис. 1. Віртуальний стіл Prezi.com  

В презентацію Prezi можна додати ролик з YouTube або завантажити відео з комп’ютера. 

Можна бути впевненим: якщо відео відтворюється на одному комп’ютері, то воно точно запуститься 

і на всіх інших. 

http://prezi.com/
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Створену в Prezi.com презентацію можна завантажити на комп’ютер у форматі flash (рис. 2) і 

запустити її на будь-якому іншому комп’ютері, для демонстрації її перед публікою, наприклад, при 

захисті випускної кваліфікаційної роботи. 

 
Рис. 2. Формат презентації в режимі демонстрації   

Презентації, створені в Prezi, використовуються для розвитку пізнавального навчання, за 

рахунок можливості створення динамічного, добре анімованого сюжету, а також для розвитку 

наочно-образного і абстрактно-логічного мислення за допомогою масштабування кадрів з об’єктами, 

що дозволяє виділити головне і другорядне при подачі матеріалу; групування і навігації між 

об’єктами, що забезпечують встановлення причинно-наслідкових зв’язків і визначають порядок 

сприйняття навчального матеріалу, створення асоціативних карт, які також називають діаграмами 

зв’язків або картами думок, що містять не тільки текстову, але і графічну інформації і т.п. 

Перед початком роботи з Prezi необхідно пройти стандартну процедуру реєстрації: 

1. Для реєстрації необхідно перейти на сайт Prezi.com і натиснути на кнопку: Log in (рис.3). 

 
Рис. 3. Початок роботи з Prezi 
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2. У вікні, що  відкрилося, натиснути на кнопку Sign up або скористатися входом в програму 

через сторінку Linkedln або Facebook (рис.4), тоді всі дані будуть взяті з вашого аккаунта з цих 

сторінок.  

 
Рис. 4. Реєстрація в Prezi 

3. Далі потрібно вибрати тип використання Prezi - вибираємо безкоштовний (рис.5). 

 
Рис. 5. Типи використання Prezi 

4. У наступні поля потрібно ввести свої особисті дані: Ім'я, прізвище, e-mail і пароль (рис. 6). 

Дані будуть відображатися при створенні презентацій та у вашому особистому кабінеті. E-mail буде 

потрібен для відновлення/зміни пароля. 
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Рис. 6. Введення реєстраційних даних 

Інтерфейс Prezi можна поділити на три частини: Особистий кабінет, Область створення 

презентацій і Область перегляду презентацій. У Особистому кабінеті проводиться попередня 

настройка і перегляд презентацій. В Області створення презентації ми власноруч робимо свої 

презентації. В Області перегляду можна ознайомитися із вмістом презентації і відредагувати її. 

Отже, після реєстрації потрапляємо в особистий кабінет (рис.7), саме з якого і починається 

процес створення презентації. Вгорі сторінки розташована навігація за розділами: Your prezies, Learn 

& Support, Explore. 

 
Рис. 7. Особистий кабінет 

Your prezies - головна сторінка особистого кабінету, в якому розташовані всі створені Вами 

презентації. 

Learn & Support - уроки по роботі з Prezi англійською мовою 

Explore - всі презентації створені ким-небудь 

Зліва розташована допоміжна навігація, де можна створити нову презентацію, провести відбір 

презентацій по фільтру, а також знайти посилання на скачування Prezi. 

У правому верхньому куті розміщено посилання з Вашим ім’ям, перейшовши за яким можна 

налаштувати особисту інформацію, права доступу та інші дані. 

Область створення презентацій завантажується одразу після вибору шаблону (рис.8). Зліва 

розташований логічний порядок всіх діючих слайдів. Вгорі розташована навігація з набором 
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всіляких інструментів. По центру розміщена вся робоча область, в якій проводться переміщення і 

створення елементів презентації. 

Після вибору готового шаблону, перед нами завантажується основна робоча область Prezi 

(рис. 8). 

 
 Рис. 8. Основна робоча область 

Область перегляду відображається після виходу з області створення презентації, а також після 

натисканні на будь-яку презентацію в особистому кабінеті. В більшій частині розміщується сама 

презентація (рис. 9). Під презентацією розміщені цілий ряд функцій, якими можна скористатися.  

Важливим пунктом є назва і опис. Їх потрібно заповнювати відразу після створення 

презентації. Праворуч розміщені інші презентації автора. Доступна можливість коментування. 

Робоча область 

Навігація 

Слайди 
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Рис. 9. Область перегляду презентації 

Слайди є головною складовою будь-яких презентацій. Саме слайди формують послідовність 

подання інформації і містять в собі основний вміст.  

В Prezi  за створення слайдів відповідають фрейми, які формують область показу. На відміну 

від готових слайдів, завдяки кадрам, можна отримати декілька видів слайдів, поставити унікальну 

ширину і висоту. 

Всього в Prezi існує 4 види фреймів: квадратні дужки, коло, прямокутник і невидимий кадр. 

Перед вставкою фреймів в презентацію потрібно налаштувати формат відображення. Формат 

фреймів може бути двох видів: 4: 3 і 16: 9 (рис. 10). Дані формати дозволяють створювати фрейми з 

однаковими пропорціями, тим самим отримувати ідентичні слайди.  

Найчастіше використовується широкий формат: 16: 9. 

Редагування 

Спільний перегляд 

Завантажити 

Зберегти копію 

Поділитися 

Вставити на сайт 

Рівень доступу 

Вставити на сайт 

Назва презентації 

Опис 

Функції 

Коментарі 

Презентації автора 
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Рис. 10. Формат фреймів 

Існує два способи створення фреймів: найпростіший спосіб - це додати фрейм з лівої бічної 

панелі. 

1. Оберіть тип фрейму (рис. 11): 

 
Рис. 1. Створення фреймів 

2. Перетягніть його на полотно. 

Також можна додати фрейми з верхнього меню у вигляді макетів. 

1. Натисніть 'Insert' у верхньому меню виберіть 'Layouts...' 

2. Після вибору 'Layouts...'  на бічній панелі справа будуть відображатися варіанти 

розташування фреймів. Клацніть ескіз, за вашим вибором, щоб вставити цей макет в Prezi. 

У будь-який момент можна поміняти порядок показу слайдів. Для цього потрібно всього лише 

перенести ці слайди в потрібне місце лівою кнопкою миші. 

Вважаю, що досвідчені користувачі зможуть самостійно розібратися з тим, як вставити 

зображення, відео і т.д. Достатньо лише сказати, що для цього використовується меню 'Insert'. 

Більш детальніше зупинимося на збереженні нашої презентації. 

Перед тим, як зберегти готову презентацію, бажано зробити попередній перегляд (рис. 12).  
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Рис. 12. Перехід в режим попереднього перегляду 

Для збереження готової презентації використовується відповідне меню (рис. 13) 

 
Рис. 13. Меню збереження готової презентації  

Share prezi... - поділитися презентацією. 

Present remotely - спільний перегляд. 

Share on Facebook... - розмістити в Facebook. 

Download as PDF - зберегти у вигляді PDF формата. 

Download as portable prezi - презентації Prezi зберігаються в архів .zip, називаються Portable і 

після розпакування архіву постають у вигляді папки, в якій знаходяться три об'єкти: папка content, 

папка Prezi.appі, додаток Prezi.exe. Щоб переглянути презентацію, потрібно двічі клацнути на 

додатку Prezi.exe, в плейєрі вибрати внизу праворуч функцію «відкрити на весь екран», і почати 

перегляд презентації. 

Якщо у презентації немає вбудованого відео з YouTubе, то доступ в Інтернет при перегляді 

презентації не потрібен. Презентації Prezi можна записувати на компакт-диск або флешки і зберігати 

їх як звичайні презентації на комп'ютері. Portable презентації Prezi не редагуються. Редагувати їх 

можна тільки в проекті - в Інтернеті або в Prezi Desktop. 

Бажаю Вам успіхів в роботі! 

Приклади презентацій, створених за допомогою web-сервісу Prezi.com:  

https://prezi.com/janf7p4bpl4u/presentation/ 

https://prezi.com/hg6luxkm5nbf/presentation/ 

https://prezi.com/y5_rj0ge8v3v/presentation/ 

https://prezi.com/df_v7d1hfgte/presentation/ 

https://prezi.com/tvuahurhjt8t/iv/ 

Джерела. 

1. http://mainprezi.blogspot.com/ - Prezi.com – записки начинающего 

2. http://oprezi.ru/– Всѐ  для презентаций prezi.com 

3. http://www.openclass.ru/node/306683 – Лучшие  презентации Prezi  

https://prezi.com/janf7p4bpl4u/presentation/
https://prezi.com/hg6luxkm5nbf/presentation/
https://prezi.com/y5_rj0ge8v3v/presentation/
https://prezi.com/df_v7d1hfgte/presentation/
https://prezi.com/tvuahurhjt8t/iv/
http://mainprezi.blogspot.com/
http://oprezi.ru/
http://www.openclass.ru/node/306683
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4. http://wiki.ippk.ru/images/1/1b/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%

D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_Prezi.pdf – Первые шаги в Прези Руководство 

пользователя 

5. http://prezi-narusskom.ru/index/uchebnik_po_prezi/0-15 – Видео-курс по prezi | Prezi на 

русском. 
 

МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ ПТНЗ 

 

Олійник Л.О.,  

методист НМЦ ПТО  

 

Підвищення кваліфікації – обов’язкова і необхідна складова атестації 

педпрацівників. Нормативними документами, за якими сьогодні здійснюється 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ, є: 

- порядок підвищення кваліфікації  педагогічних працівників ПТНЗ, 

 затверджений наказом МОН України від 30.04.2014 № 535; 

- наказ МОН України «Про затвердження переліку ПТНЗ для стажування 

майстрів виробничого навчання, педагогів професійного навчання та викладачів 

спеціальних предметів ПТНЗ» від 23.10.2014 №1199.      

Відповідно до зазначених наказів  ПТНЗ області отримали розроблений МОН України 

порядок організації підвищення кваліфікації працівників ПТО, в якому визначено заходи щодо 

підготовки та організаційної роботи підвищення кваліфікації (лист НМЦ ПТО від 03.02.2015 № 13/4-

35) 

Підвищення кваліфікації здійснюють інститути післядипломної освіти, вищі навчальні 

заклади, навчально-методичні центри профтехосвіти, підприємства, організації, ПТНЗ в залежності 

від виду підвищення кваліфікації. 

Згідно з Порядком є три види підвищення кваліфікації: 

- довгострокове, яке здійснюється шляхом формального навчання на договірних умовах в 

закладах післядипломної освіти; 

- короткострокове (семінари, майстер-класи, цільові курси, семінари-практикуми, семінари-

тренінги, авторські школи, вебінари, «круглі столи» тощо), яке здійснюється на базі кращого 

педагогічного та виробничого досвіду у закладах післядипломної освіти, вищих навчальних 

закладах, навчально-методичних центрах профтехосвіти, на підприємствах, в  організаціях, на базі 

ПТНЗ. Періодичність визначається замовником залежно від виробничої потреби, індивідуальних 

запитів педагога; 

- стажування,  обов’язкова частина підвищення кваліфікації майстрів в/н та викладачів 

професійно-теоретичної підготовки ПТНЗ. Періодичність стажування визначається відповідно до 

індивідуального плану розвитку професійної компетентності педпрацівника та потреб навчального 

закладу, але не рідше одного разу на п’ять років.  

За організацію підвищення кваліфікації в навчальному закладі відповідає методист (заступник 

директора), обов’язки якого визначені Порядком підвищення кваліфікації. 

Відповідно до Порядку підвищення кваліфікації професійно-технічним навчальним закладам 

рекомендується організувати такі заходи: 

- організувати ведення обліку педпрацівників, які підлягають довгостроковому підвищенню 

кваліфікації (стажуванню); 

http://wiki.ippk.ru/images/1/1b/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_Prezi.pdf
http://wiki.ippk.ru/images/1/1b/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_Prezi.pdf
http://prezi-narusskom.ru/index/uchebnik_po_prezi/0-15
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- сформувати потребиу довгостроковому підвищенні кваліфікації (стажуванні) педпрацівників 

на календарний рік та надати її НМЦ ПТО; 

-  формувати перелік закладів, підприємств, установ, на базі яких педпрацівники можуть 

пройти довгострокове підвищення кваліфікації (стажування); 

- укладати договори із закладами-виконавцями; 

- визначатися з програмою і строками стажування та затвердити їх відповідним чином: 

- видавати наказ про направлення на довгострокове підвищення кваліфікації (стажування) 

педпрацівника відповідно до графіка та договору; 

- заслуховувати звіт педпрацівника про довгострокове підвищення кваліфікації (стажування) 

та приймати відповідні управлінські рішення; 

- подавати НМЦ ПТО до 1 червня звіт про проходження довгострокового підвищення 

кваліфікації за пропонованою у рекомендаціях формою. 

Пропонована форма списків педпрацівників ПТНЗ (з 17 пунктів) стосується заявки на 

стажування в профільні ПТНЗ, визначені наказом МОН України №1199 від 2310.2014, яку ПТНЗ 

надає в НМЦ ПТО у жовтні. 

Підвищення кваліфікації педпрацівників здійснюється не рідше одного 

 разу на 5 років. 

Педагогічним працівникам, які відповідно до плану-графіка проходитимуть підвищення 

кваліфікації (стажування), рекомендовано: 

- подавати голові атестаційної комісії заяву про підвищення кваліфікації (стажування); 

- ознайомлюватися з індивідуальною програмою стажування та, при потребі, вносити до неї 

корективи; 

- виконувати правила і норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії, правила 

внутрішнього трудового розпорядку та інші правила і норми, що діють у закладі-виконавці; 

- упродовж двох тижнів після завершення підвищення кваліфікації (стажування) складати 

звіт, у якому зазначити відомості про виконання всіх розділів програми та пропозиції щодо 

впровадження результатів навчання. Звіт про проходження про довгострокове підвищення 

кваліфікації (стажування) заслуховується на засіданні методичної комісії; 

- надавати атестаційній комісії документи за всіма видами  підвищення кваліфікації. 

Зазначаємо, що педагогічні працівники можуть здійснювати стажування та підвищувати свій 

фаховий рівень на базі 21 навчально-практичного   центру, що діють у  ПТНЗ області. 

Підвищення кваліфікації завершується видачею відповідного документу: 

- за результатами довгострокового ПК видається документ встановленого законодавством 

зразка (свідотство); 

- за результатами короткострокового ПК видається посвідчення, сертифікат, диплом тощо; 

- за результатами стажування видається довідка за формою додатка 3 зазначеного Порядку 

або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації. 

Як бачимо, механізм організації підвищення кваліфікації педпрацівників ПТНЗ чітко 

визначений. Тому особа, яка в навчальному закладі відповідає за організацію підвищення 

кваліфікації, повинна: 

- ретельно вести облік педпрацівників, які  підлягають підвищенню кваліфікації з 

урахуванням термінів атестації; 

- фіксувати всі види підвищення кваліфікації педпрацівника, у томі числі різні форми 

короткострокового підвищення кваліфікації (не тільки за наявністю відповідного документа, а і за 

участь педпрацівника у заходах (семінари, круглі столи, конференції, майстер-класи, інші); 

- інформацію про всі види і різні форми підвищення кваліфікації враховувати при атестації 

педпрацівника закладу. 
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Треба підкреслити, щоб не було проблем з підготовкою документів до атестації 

педпрацівників (відсутність у березні  свідоцтва про закінчення курсів ПК) наполегливо 

рекомендуємо включати педпрацівника на ПК за рік перед атестацією). 

 
ВИКОРИСТАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ДІЄВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ 

ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорамідонтова Л. М., 

заступник директора з НВЧ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кепша О.М.,методистКЦПОММ 

 

 

Концепція світових стандартів корпоративних електронних систем гарантує здійснення 

ефективного планування і управління виробничими, господарськими процесами на підприємстві, 

досягнення їх оптимізації за ресурсами і часом. В корпоративних системах реалізується управлінська 

ідеологія, яка об'єднує бізнес - стратегію підприємства та необхідність використання прогресивних 

інноваційних інформаційних технологій щодо її досягнення. Класична модель корпоративної 

системи базується на компоненті сучасних інформаційних технологій, які, в свою чергу, залежать від 

рівня прогресивності комп'ютерної техніки, телекомунікаційних засобів, програмного забезпечення 

та персоналу, здатного використовувати корпоративні технології. Підприємство, яке використовує 

корпоративну систему та корпоративні технології володіє інструментом успішного управління.  

Корпоративні технології також формують умови колективної роботи менеджерів різних 

рівнів. Це дозволяє спільно використовувати інформаційні ресурси корпоративної системи, 

координувати дії щодо завантаження виробничих потужностей, співпрацювати в процесі створення 

нових видів продукції, використовуючи сформований інтелектуальний капітал. Корпоративні 

технології дозволяють інтегрувати господарські та виробничі процеси в загальну систему 

планування, контролю та управління підприємством, а також використовувати понад 1000 

спеціалізованих наборів бізнес-рішень та моделей-сценаріїв, які відбуваються на підприємстві. Саме 

в цих системах через корпоративні технології реалізується досвід ефективного менеджменту 

підприємствами, що дозволяє в широкому діапазоні підтримувати бізнес - процеси, такі, зокрема, як: 

планування і управління виробництвом; управління інвестиціями; управління проектами, кадрами, 

логістичні процеси, а також обліково - фінансові операції.  

Корпоративне ж навчання - це одна з форм підвищення кваліфікації заочно. Основною 

метою підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогів є забезпечення умов для 

безперервної освіти її працівників і, тим самим, їх професійного і кар'єрного зростання, збереження 

основного кадрового складу і збільшення частки працівників більш високої кваліфікації. У всьому 

світі постійно зростає попит на висококваліфіковану працю.  

Особливості корпоративного навчання полягають у тому, що на відміну від традиційного 

навчального закладу, де навчаються переважно молоді люди, у системі корпоративного навчання 
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доводиться мати справу і з дорослими людьми. Що дає використання корпоративних технологій 

навчання в ПТНЗ? Насамперед, це досить дієвий інструментарій підвищення кваліфікації як 

педагогів, так і керівників навчальних закладів та керівників структурних підрозділів.  

Учні нашого Центру проходять виробничу практику на одному із найбільших 

підприємствах нашого міста - на АрселорМіттал Кривий Ріг (підприємство зі своєю корпоративною 

культурою, етикою, політикою, своїм мікрокліматом). А це значить, що наші учні повинні бути 

готовими до цього, знати принципи, порядки Арселора. Як їх підготувати?  

На це питання є проста відповідь. Саме підприємство АрселорМіттал надає таку 

можливість своїм працівникам бути всебічно підкованим. У вересні 2014 року на підприємстві було 

відкрито П’ятий університет - університет АрселорМіттал (чотири попередні: в Канаді, Іспанії, ПАР 

та в Чехії), який було створено саме для працівників підприємства, а відповідно і для наших учнів є 

цікавим і необхідним, як для потенційних працівників Арселора. Місія університету – допомагати 

працівникам «Навчатися – Розвиватися – Об’єднуватися» в нинішньому динамічному світі бізнесу. 

На момент відкриття університету в його структуру входило 8 академій:  

- академія ІТ користувачів;  

- академія ОП і здоров’я;  

- академія бізнес-управління;  

- академія виробництва;  

- академія менеджменту;  

- академія Внутрішніх тренерів;  

- академія іноземних мов;  

- онлайн-академія;  

- навчальнийцентр робітничих професій.  

Із усіх перерахованих вище академій для наших учнів особисто корисними стали онлайн-

академія та навчальний центр. Доступ до онлайн-курсів академії має тільки працівник підприємства, 

який може відкрити в ній свою сторінку. Безпосередньо у нас такий доступ є. В матеріалах онлайн-

академії «КАМПУС» наявні тренінгові заняття, комп’ютерна графіка, тестові програми, печа-кучі, 

коучіннги тощо.  

Наш Центр став безпосереднім учасником відкриття Університету АрселорМіттал і 

слухачем різноманітних занять під час Тижня знань, де мали змогу отримати певні знання від 

першоджерела на онлайн-курсах КАМПУС. Це і стало поштовхом для відкриття онлайн-курсів 

КАМПУС+ на базі нашого навчального закладу, основною метою яких є ознайомити педагогів зі 

світовим тенденціями розвитку металургії, охорони праці, а основним із аспектів є навчання 

мистецтву управління персоналом, комунікації, для того, щоб навчити педагогів спілкуватися з 

учнями, між собою, відкрити для себе щось нове.  

Слухачами даних курсів є як члени адміністрації так і педагоги (майстри виробничого 

навчання і викладачі). А останнім часом і учні мають таку можливість – прослухати певний курс, 

який їх зацікавив. Досить цікавим і необхідним є матеріал для керівників. Онлайн-курси КАМПУС+ 

досить зручні тим, що їх можна прослухати будь-де і будь-коли, а кожен слухач може обрати собі за 

вподобанням тему лекції чи відповідного курсу, які мають різноманітну тематику та різні за часом 

проведення – від 15 до 45 хвилин. Тому наші педагоги у вільний час відвідують ці онлайн-курси. А в 

кінці навчального року ми плануємо найактивнішим слухачам видати відповідні сертифікати.  

Для нашого колективу важливою є робота в команді, тому під час Тижня знань на 

АрселорМіттал ми стали учасниками печа-кучі (базікання) та коучінгів (тренер в полі). З того 

моменту намагаємось проводити наради та педради у формі печа-кучі (кожен виступаючий 

обмежений у часі: представляє свою презентацію із двадцяти слайдів, на кожен слайд відводиться по 

двадцять секунд). У такій формі в нашому Центрі в листопаді 2014 року відбувся науково-
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практичний семінар «Професійні компетенції педагога-інноватора», в рамках якого майстер-клас для 

педагогів Центру дала Янюк Алла, сертифікований бізнес-тренер.  

Ще одним із важливих у цьому університеті АрселорМіттал, насамперед для наших учнів, є 

навчальний центр робітничих професій. Як відомо, в нашому навчальному закладі (як і в більшості 

ПТНЗ) на випуску учні мають третій, максимум четвертий робітничий розряд (передбачені 

навчальними планами). Проте, на підприємство АрселорМіттал Кривий Ріг приймають переважно з 

п’ятим робітничим розрядом. Саме в навчальному центрі робітничих професій Арселора учні мають 

можливість підвищити свій робітничий розряд.  

Додамо, що доступ на АрселорМіттал Кривий Ріг мають тільки працівники підприємства з 

відповідними пропусками. У наших викладачів спеціальних дисциплін та майстрів виробничого 

навчання є така можливість. Вони можуть використовувати базу, користуватися бібліотекою.  

Окрім того, необхідною і цікавою, насамперед для викладачів іноземних мов, є академія 

іноземних мов, яка діє в рамках вище згаданого університету. Вона є малодоступною, так як 

навчання в ній обходитиметься від 5-ти до 10-ти тисяч гривен. Однак, на підприємстві діє програма, 

яка дозволяє дітям співробітників проходити такі курси безкоштовно.  

Отже, використання корпоративних технологій навчання в Криворізькому центрі 

професійної освіти металургії та машинобудування – це дієвий інструментарій підвищення 

професійної майстерності педагогів, їх самоосвіта, так як мають можливість прослухати саме те, що 

їх цікавить. Така форма підвищення рівня професійної майстерності є зручною (онлайн-курси) для 

педагога в сучасних умовах є досить важливим аспектом. 

 

МУЗЕЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ЯК СКЛАДОВА  ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ 
 

 

Буравов С.С.  

методист НМЦ ПТО  
 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 641 від 

16.06.2015 року «Про затвердження 

Концепції  національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді, Заходів щодо 

реалізації Концепції дітей та молоді та 

методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного 

виховання у загальноосвітніх  навчальних закладах» обласною 

організацією Всеукраїнської асоціації працівників професійно-

технічної освіти разом з навчально-методичним центром 

професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області 

прийнято рішення   до 75-річчя створення державної системи ПТО 

видати збірник  «Музеї ПТО Дніпропетровщини».  

Музейна діяльність є осередком освіти і виховання учнівської 

молоді, яка сприяє формуванню у молодого покоління  

патріотизму , любові до Батьківщини , до обраної професії, поваги 

до народних звичаїв, традицій , духовних і культурних  цінностей 

усіх народів, які живуть в Україні. 

На сьогодні в ПТНЗ області налічується  28 музеїв,  

музейних кімнат та куточків за профілями: історичних - 11, 

етнографічних - 9, галузевих - 8. Щоденно педагогічними 
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працівниками, учнівською молоддю здійснюється робота з оптимізації та удосконалення мережі 

музеїв в ПТНЗ.  

Видання охоплює доволі широке коло актуальних питань музейної педагогіки і є цікавим 

для науковців, викладачів, педагогів-краєзнавців, методистів, керівників музеїв та гуртків, для 

всіх, хто цікавиться і береже історико-культурну спадщину України. 

         Зібраний матеріал пропонується використовувати для патріотичного виховання молоді, 

головної сили у розбудові сучасного суспільства та для проведення екскурсій. 

У рамках соціальної програми «Місто нашими руками»  при підтримці  Публічного 

акціонерного товариства  «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат»  та з метою проведення 

культурно - освітньої роботи серед учнівської молоді, інших верств населення, дослідницької роботи 

з військово-патріотичного напрямку протягом поточного року було організовано  конкурс зі 

створення соціальних  проектів серед навчальних закладів м. Кривого Рогу. 

Активну участь у  конкурсі взяв педагогічний колектив  Криворізького центру підготовки та 

перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі, який посів за підсумками цього заходу посів 

почесне ІІ місце та отримав грантовий сертифікат у 75.000 гривень для створення на базі навчального 

закладу музею афганської слави, відкриття якого заплановано на початку 2016 року.  

Завдяки самовідданій творчій праці тих, хто присвятив своє життя розвитку музейної справи, 

дбайливо зберігається й примножується спадщина, поєднується минуле, сьогодення та майбутнє, 

виховується почуття прекрасного, повага до народних традицій і любов до національного мистецтва. 

Музеї професійно-технічних навчальних закладів Дніпропетровщини є гордістю області, а їх 

розвиток – невід’ємною складовою зміцнення соціально-культурного потенціалу та покращення 

рекреаційної привабливості регіону. 
 

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ  

У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

Скрипник Л.М., 

 викладач КПГТЛ. 

 

Упродовж останнього десятиріччя Україна наполегливо 

наближається до європейських стандартів та рівня життя. Успіх на 

шляху просування  цим курсом та надання відносинам Україна – 

Європейський Союз якісно нового статусу залежить не тільки від 

реформування економічної і законодавчої сфери, а й від виведення на 

належний рівень професійно-технічної освітньої сфери, яка є одним із 

основних постачальників робітничих кадрів для країни.  

Україна робить перші кроки в європейське співтовариство, яке 

передбачає орієнтацію на Людину, її духовну культуру й визначає основні напрями виховної роботи 

з молоддю та модернізації навчально-виховного процесу. Тому важливим є національно – 

патріотичне  виховання майбутніх кваліфікованих робітників, виховання в них ціннісного ставлення 

до соціального оточення та самих  себе, виховання національно свідомого, високоосвіченого, 

життєво компетентного, толерантного громадянина - патріота, здатного до саморозвитку та 

самовдосконалення, відповідального перед своєю нацією. Виховний процес має бути спрямований на  

набуття кваліфікованими робітниками соціального досвіду, готовність до виконання громадянських і 

конституційних обов'язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої 

культури взаємин, формування особистісних рис громадянина Української держави. 
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Професор О. Вишневський визначає, що патріотичне почуття українців є емоційним аспектом 

національно-державницького світогляду і включає «почуття  належності до самостійної держави, 

повагу до історії свого народу, до своєї культури, мови, любов до рідної природи»        [1, 269]. 

Учений виділяє три різновиди патріотизму: 

  - етнічний, що ґрунтується на почутті власної причетності до свого народу, на любові до 

рідної культури, до власної історії;  

 - територіальний, що ґрунтується на любові до того місця на землі, місцевості, ландшафту, 

клімату, де людина народилася; 

 - державницький, що ґрунтується на побудові власної держави, її самовизначенні й 

пов’язується із поняттям громадянськості. 

Важливо зазначити, що патріотичне виховання учнів Криворізького професійного гірничо–

технологічного ліцею неможливе без інтернаціонального, тобто любові й поваги до інших народів, 

особливо до наших сусідів. Значення інтернаціонального виховання полягає у тому, щоб люди 

різних національностей краще розуміли один одного і взаємно збагачувалися духовно, вивчали 

національні особливості, культуру і звичаї народів, які живуть поруч, адже використання іншої 

історико-культурної спадщини є одним із засобів інтернаціонального виховання, яке водночас дає 

можливість виразніше усвідомлювати сенс патріотичного виховання молоді, формувати національну 

свідомість, а поняття «національної свідомості приховує в собі історичну пам’ять народу про його 

минуле, сучасне, певні уявлення, мрії та сподівання щодо майбутнього» [3, 46]. 

На вимогу часу та враховуючи сучасний стрімкий розвиток країни, в Криворізькому 

професійному гірничо–технологічному ліцеї одним із напрямків виховної роботи є поширення ідеї 

європейської ідентичності серед громадян України, утвердження спільних європейських цінностей 

через роботу Євроклубу і проведення тижнів та Днів Європи  відповідно до Указу Президента 

України від 19.04.03 р. № 339/2003. Проводяться семінари             та лекції  з питань європейської 

інтеграції,  круглий стіл на тему:                 «Україна це – ЄС», видаються  стінгазети «Україна – 

держава європейська». 

Головними завданнями проведення цих заходів є: 

- формування позитивної громадської думки щодо   євроінтеграційного курсу України; 

 - ознайомлення  якомога  ширшого  кола  громадськості  з  європейськими цінностями та 

традиціями; 

- популяризація    загального   європейського   культурного   надбання  серед громадськості, 

зокрема, молоді; 

- залучення  населення   регіонів   України   до  діяльності,   пов’язаної    з інтеграцією країни 

до ЄС. 

Отож,  виходячи з попередньо зазначеного, можна сказати, що аналіз науково-теоретичних і 

практично орієнтованих студій, присвячених оновленню підходів до розуміння і здійснення 

патріотичного виховання, дає підставу стверджувати, що патріотичне виховання розглядається як 

складова національного виховання і трактується як суспільно моральний принцип діяльного 

ставлення до свого народу, що віддзеркалює гордість і любов до Батьківщини, громадську 

відповідальність за її долю.  

Революційні зміни у країні продемонстрували готовність молодого покоління відстоювати 

національні цінності, українську державність, орієнтацію на фундаментальні орієнтири світової 

цивілізації; засвідчили виховання української молодої людині в дусі толерантності й поваги до інших 

національних спільнот і релігійних конфесій, бажання долучитися до сім'ї народів, які творять 

спільний європейський дім. 
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ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ  

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС 

 

 

Білецька С.В.,  

викладач ЦППРК № 1 

 

Правова свідомість – це сукупність правових уявлень, поглядів, 

переконань і почуттів, що визначають ставлення особистості до вимог законів, 

регулюють її поведінку в конкретній правовій ситуації. «Становлення правової 

свідомості, - стверджує О. Вишневський, - один з основних напрямів 

формування громадянина. У сім'ї та в навчальному закладі дитина повинна не тільки навчитися 

поважати закони, відстоювати свої права та свободи, а й поважати чужі, толерантно ставитись до 

чужих поглядів, шанувати права інших на самовираження, власні культурні цінності, вибір конфесій, 

участь у політичному житті тощо. Все це надзвичайно важлива сфера виховання, передусім з точки 

зору потреб державотворення». 

Ключовим у становленні професійної правосвідомості учнів  є орієнтація на загальнолюдські 

ідеали та цінності як необхідні чинники розбудови демократичної правової держави – України. 

Формування правової свідомості відбувається під час навчально-виховного процесу; засвоєні 

на уроках правові знання поглиблюються і розширюються у позакласній виховній роботі.  

Позаурочний час – це діяльність учнів, яку організовує і здійснює педагог у співпраці з 

учнями. 

Здійснюючи правове виховання  під час виховних заходів, педагоги  розкривають зміст усіх 

галузей права, не зосереджуючи уваги учнів на одній із них. Розглядаючи конкретні правові норми, 

показують їх зв'язок з правилами моралі, на яких вони базуються; ілюструючи випадки порушень 

норм права, не зловживають  негативними прикладами, наводять ті, що демонструють, як треба діяти 

в подібній ситуації. Розповідаючи про злочини, не деталізують факти, оскільки це може навчити 

окремих учнів методики скоєння злочину.  Розкривають суть негативних фактів так, щоб вони 

викликали відразу, а не захоплення ними. 

Правове виховання в ПТНЗ спрямовується на надання переважно практичних правових 

навичок, а не теоретичних правових знань. Це пояснюється тим, що для підлітків віком 16-17р. 

важливішим є знання конкретних механізмів, які забезпечували б правомірну поведінку у 

конкретних ситуаціях, в яких вони з великою ймовірністю можуть опинитися в майбутньому, і 

труднощів, з котрими вони можуть зустрітися. Серед цих ситуацій: влаштування на роботу і захист 

своїх трудових прав, купівля-продаж і оренда нерухомості та земельних ділянок, відносини із 

правоохоронними органами та судом (виступ у ролі затриманого, підозрюваного, свідка, позивача, 

відповідача тощо). Молодь, як і представники інших вікових категорій, має знати, як себе поводити у 

тих чи інших ситуаціях, знати, як не допустити помилок. 

Форми, які використовуються в навчальних закладах позаурочної роботи поділяється на: 

масові, групові, індивідуальні. До масових форм роботи  залучається широка аудиторія учнів, до 

групових – лише деякі групи дітей, індивідуальні форми передбачають спілкування з окремими 

учнями. Використовуються традиційні та не традиційні форми організації діяльності. 
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У бібліотеках ПТНЗ організовуються: «круглі столи», літературні бесіди-огляди, години 

інформації, дні інформації – «Права дитини та молоді в українському законодавстві», «Великі права 

маленької людини», «Знай свої права кожного дня», оформляються книжкові полиці – «Видатні 

юристи України», «В центрі уваги − права людини», виставки матеріалів – «Кодекси законів − це 

кодекси життя», голосні читання правових документів з обговоренням «Це необхідно знати 

кожному». 

У рамках проведення Тижня правових знань викладачами суспільних дисциплін, класними 

керівниками, майстрами виробничого навчання проводяться бесіди, зустрічі, лекції, бесіди та «круглі 

столи» з учнівською молоддю на теми: «Що таке правомірна поведінка?», «Права та відповідальність 

неповнолітніх», «Кримінальна відповідальність неповнолітніх», «Адміністративна відповідальність 

неповнолітніх», «Злочин і кара», «Права та обов'язки дитини», «Культура поведінки молодої 

людини», «Злочин та види кримінального покарання», «Права та обов'язки батьків по вихованню, 

розвитку та утриманню дитини», правові ігри,  вікторини − «Відповідальність неповнолітніх», 

«Юний правознавець», «Подорож країнами Закону, Права і Моралі», «Право і Закон», «Права та 

обов'язки», «Держава та право», «Чи знаєш ти?» . 

Традиційні форми позакласної роботи: виховні години, інформаційні повідомлення, диспути, 

усні журнали, відео лекторії тощо. 

Нетрадиційні: флешмоб,  колаж,  мотиватор, брейн-ринг тощо.  

 Вирішувати задачі формування правової свідомості слід шляхом комплесного використання 

різноманітних форм організації діяльності в позаурочний час.  

До методів правового виховання належать: переконання, покарання, наочність, 

позитивний приклад, розв'язання юридичних казусів, заохочення, критика і самокритика, 

наслідування тощо. 

Правове виховання входить до комплексу виховних заходів кожного з  закладів професійно-

технічної освіти. 

З метою подолання та упередження правопорушень у навчальних закладах створені та діють 

ради профілактики, працюють постійно діючі семінари-практикуми для класних керівників. 

Систематично проводяться тижні правових знань.  

Однією зі складових правового виховання є профілактична робота щодо попередження 

бездоглядності, правопорушень, злочинності та інших негативних проявів серед учнів. А це ціла 

система заходів виховного, правового, соціально-культурного характеру, яка реалізовується спільно 

з управлінням у справах сім'ї та молоді, міським Центром соціальних служб для молоді тощо. 

Стимулює активну позакласну роботу з правового виховання діяльність Криворізького 

кабінету навчально-методичного центру профтехосвіти у Дніпропетровській області.  

Однієюз добрих традицій стало проведення міського конкурсу на виявлення найкращих 

знавців правознавства у формі брейн-рингу, де використовуються, як масові, групові, так і 

індивідуальні форми роботи. Участь беруть всі 14 ПТНЗ міста. Команди готують емблеми, девіз, 

стіннівку на правову тему. Використовуються різні конкурсні завдання: аукціон правових знань, 

правове пенальті, конкурс капітанів, рольові та ситуативні вправи.   

Щороку на базі ЦППРК № 1 проводиться міський конкурс «Найкращий правознавець». У ході 

конкурсу учні демонструють свої вміння використовувати знання при аналізі правових ситуацій, 

розвивають зв’язне мовлення, критичне мислення, вміння формувати та висловлювати свою думку, 

доводити та спростовувати твердження.  

При проведенні конкурсу використовуються мультимедійні засоби. Для виконання завдань 

кожен з учасників забезпечуються окремим робочим місцем з персональним комп’ютером, 

необхідними картками, бланками для письмових відповідей. 

У конкурсі беруть участь представники з кожного професійно-технічного навчального 

закладу міста. 
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Конкурсантам пропонується виконати такі завдання: 

- Правознавча Бліц-Розминка (кожен учасник повинен дати короткі відповіді на 10 запитань 

, на обміркування відводиться 20секунд. За кожну правильну відповідь учасник отримує 

1б.); 

- «Я знаю право», письмові завдання: на встановлення відповідності та розташування 

понять, фактів у певному порядку за нормами права); 

- Виконання тестових завдань (за комп’ютером). Завдання складаються з запитання та 

чотирьох варіантів відповідей потрібно обрати одну правильну відповідь, тест складається 

з 50 запитань. Кожна правильна відповідь  оцінюється в 1б; 

- Аналіз ситуацій з правової точки зору; 

- «Сила слова» конкурс ораторського мистецтва за бажанням учасника на тему  «Що я можу 

зробити для викорінення злочинності в нашому суспільстві» (для виступів надається по 

3хв. Кожному учаснику). 

Діяльність учасників оцінюється фахівцями, юристами. Відбувається нагородження переможців 

дипломами, грамотами. Правовиховна діяльність поповнюється новими формами, що відповідають 

умовам учнівського життя в навчальних закладах, яке постійно змінюється. 

Виховання молодого покоління – це умова майбутнього розвитку нашої країни. Формування 

правосвідомості повинно сприяти розвиткові громадянської самосвідомості, гуманістичному 

правовому мисленню, усвідомленому, добровільному виконанню правових норм, яке базується на 

переконаннях і високій правовій культурі громадян. Від зростання рівня правової культури і 

правосвідомості громадян України залежить ефективність правового регулювання суспільних 

процесів, що відбуваються у нашому суспільстві, становлення України правовою державою. Завдяки 

правовому вихованню в молодої людини має бути вироблена внутрішня потреба жити і діяти 

відповідно до норм права, неухильно дотримуватися правил людського співіснування та вимог 

українських законів.  
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АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО КОНТИНГЕНТУ 

УЧНІВ ТА СЛУХАЧІВ ПТНЗ ОБЛАСТІ НА 2015-2016 Н.Р. 

(в межах дії нормативно-правових документів станом на 08.06.2015р.) 

 

Головченко С.В., 

методист НМЦ ПТО 

 

З метою якісного формування загального контингенту учнів та 

слухачів ПТНЗ області, надійної пропагандистської роботи з позиціювання 

робітничих професій щорічно навчально-методичним центром профтехосвіти 

у Дніпропетровській області проводиться установчий семінар для  

заступників директорів з виховної роботи та секретарів приймальних комісій.  

В заході приймають участь представники Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації і навчально-методичного центру профтехосвіти у 

Дніпропетровській області, Дніпропетровського обласного центру зайнятості, представники ПТНЗ 

області. 

На цьогорічному семінарі відзначено, що особливим фактором позитивного впливу на 

свідомий вибір професії молоддю, коректної переорієнтації абітурієнтів на професії відповідно до їх 

нахилів та стану здоров’я, збереження контингенту учнів є професійний підхід практичного 

психолога навчального закладу до профорієнтаційної роботи. 

Свій досвід презентували секретарі приймальних комісій та практичні психологи 

Міжрегіонального центру підготовки і перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців, 

Дніпродзержинського центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів, Вищого професійного 

училища №17, Софіївського професійного ліцею. 

З метою кваліфікованого консультування громадян на сайті навчально-методичного центру 

профтехосвіти у Дніпропетровській області (http://nmc-pto.dp.ua) функціонує сторінка «Запитай у 

методиста». 

Розпочинаючи підготовку до вступної компанії, необхідно зазначити, що в 2015 році 

демографічний фактор має такі показники (додаток 1,2): 

- кількість випускників  ЗОСШ 11 класів складає майже   16814 осіб (в 2014р. - 17169 осіб, 2013р.  

- 17711 осіб); 

- кількість учнів ЗОСШ 9 класів складає 25688 осіб (в 2014р. - 25  432 осіб, в 2013р. - 25,8 тис. 

осіб). 

Ці показники свідчать, що цьогорічна профорієнтаційна робота ПТНЗ буде дуже складною 

із випускниками як 9 класів так і 11 класів. І  необхідно враховувати, що конкурентами ПТНЗ в 

профорієнтації молоді є вищі навчальні заклади ІІІ-IV рівня акредитації (технікуми, коледжі, ВНЗ). 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 31.10.2014р. № 1/9-570 

Департаментом освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації надано пропозиції до 

проекту  

Вже на початку вступної компанії 2015 року у абітурієнтів виникають суттєві запитання  щодо 

вступу до професійно-технічних навчальних закладів України:  

- обмеження професійної придатності за віковими  та         фізичними показниками; 

- соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під час навчання в 

ПТНЗ; 

- соціальна допомога дітям з прийомних сімей; 

- вступ громадян України до ПТНЗ, які здобули загальну середню освіту за кордоном; 

- вступ до ПТНЗ України іноземних громадян, та громадян, які опинились в скрутному становищі (з 

Донецької та Луганської областей); 

http://nmc-pto.dp.ua/
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- пільги абітурієнтам, батьки яких беруть участь в АТО; 

- умови вступу до ПТНЗ при наявності диплома про вищу освіту; 

- проведення діагностики абітурієнтів на професійну придатність; 

- отримання робітничої професії засудженими, які відбувають термін покарання. 

Прийом абітурієнтів на навчання в 2015 році здійснюється на підставі «Типових правил 

прийому до  професійно – технічних навчальних закладів України», затвердженого  Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року № 499. 

Окрім цього рекомендуємо враховувати наступні документи: 

1. Закон України від 14 травня 2015 року № 425 - VIII «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із 

батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних 

конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо 

переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти». 

Держава забезпечує дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 

частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 

антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, 

контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій бойових дій чи 

збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в 

антитерористичній операції, дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій 

громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час 

масових акцій громадянського протесту, дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи, у 

тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних та вищих 

навчальних закладах, – до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 

років, державну цільову підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у державних 

та комунальних навчальних закладах. 

2. Наказ МОіН України від  25.04.2013р. № 466 «Положення про дистанційне навчання». 

Положення визначає основні засади організації та запровадження дистанційного навчання.  

Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і 

способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої 

взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, 

яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних 

технологій. Положення поширюється на дистанційне навчання у: 

 загальноосвітніх навчальних закладах (далі - ЗНЗ); 

 професійно-технічних навчальних закладах (далі - ПТНЗ); 

 вищих навчальних закладах (далі - ВНЗ); 

 закладах післядипломної освіти або структурних підрозділах вищих навчальних закладів, 

наукових і освітньо-наукових установ, що здійснюють післядипломну освіту. 

3. Наказ МОіН України від 07.05.2013р. № 488 «Про затвердження Порядку виховання та 

навчання в державних та комунальних дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладах дітей осіб з числа іноземців та осіб без громадянства, яким надано тимчасовий 

захист в Україні». 

4. Лист МОіН України від08.05.2015р. № 1/9-236 «Про надання пільг дітям з багатодітних 

сімей». 

Визначено, що згідно зі статтею 19 Закону України «Про охорону дитинства» держава 

забезпечує пільгові умови для вступу до державних та комунальних професійно-технічних, вищих 

навчальних закладів у тому числі дітям з багатодітних сімей, у складі яких є п’ятеро і більше дітей,за 

умови наявності у них достатнього рівня підготовки в тому числі для внутрішньо переміщених осіб. 
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З метою запобігання правопорушенням під час вступної кампанії та посилення роботи щодо 

профілактики та викорінення проявів посадових  зловживань та інших негативних явищ у сфері 

освіти, наголошуємо на необхідності забезпечити: 

 прозорість вступної кампанії шляхом висвітлення її перебігу та результатів на офіційних 

веб-сайтах і на стендах приймальних комісій, доступних широкій громадськості; 

 організацію інформування вступників про номери телефонів довіри обласних управлінь 

внутрішніх справ,  за якими, у разі порушень або незадоволення, можна повідомити. 

 відповідальність керівників структурних підрозділів навчальних закладів, працівників 

приймальних за дотримання вимог під час проведення тестування та формування конкурсних 

рейтингових списків; 

 залучення громадськості та представників учнівського самоврядування до спостереження 

за перебігом вступної кампанії 2015 року; 

 посилити увагу та відповідальність педпрацівників до особливостей порядку вступу до 

навчального закладу дітей пільгових категорій; 

 визначати та оголошувати рейтинг абітурієнтів, які пройшли тестові випробування, 

розміщувати їх на стендах і на сайтах ПТНЗ. 

 створити апеляційну комісію для вирішення спірних питань та скарг, оприлюднювати їх 

результати. 

 включити в роботу приймальної комісії практичного психолога (соціального педагога) 

при прийомі документів та на вступних випробуваннях з метою визначення абітурієнтів групи 

ризику, запобігання прояву відхилення від норм поведінки  (агресія, драмоманія (бродяжництво), 

ксенофобія, фанфікерство, та ін.). Вести журнал обліку спілкування практичного психолога з 

абітурієнтами. 

 провести анкетувати абітурієнтів з метою визначення творчих здібностей, нахилів 

вподобань. Вести журнал обліку анкетування. 

З метою надання кваліфікованої консультації в деяких  ПТНЗ Дніпропетровської області 

впроваджено консультування спеціалістів правознавців, які надають відповіді мотивуючи їх 

нормативно-правовим законодавством України, в склад якого входять практичний психолог, 

юрисконсульт, соціальний педагог, медичний працівник, викладач фізкультури.  

З метою кваліфікованого консультування громадян на сайті навчально-методичного центру 

профтехосвіти у Дніпропетровській області (http://nmc-pto.dp.ua) функціонує сторінка «Запитай у 

методиста». Запрошуємо до спілкування всіх бажаючих. Також на сайті Міністерства освіти і науки 

України (http://www.mon.gov.ua/) функціонує розділ «Громадянам», де в підрозділі «Популярні 

запитання» можна ознайомитись з відповідями на актуальні запитання сьогодення. 

Враховуючи економічну та суспільну важливість вступної кампанії 2015 року, керівники  

навчальних закладів мають особисту відповідальність щодо забезпечення достовірності рейтингових 

списків та порушення під час підготовки наказів про зарахування. 

Наголошуємо  на недопущення зарахування за відсутності ліцензії або з перевищенням 

встановленого ліцензованого обсягу, відмови у рекомендації до зарахування та зарахуванні поза 

конкурсом особам, які мають на це право, порушень норм ступеневої освіти у частині зарахування 

за невідповідними напрямами підготовки, самовільного перерозподілу бюджетних місць між 

напрямами, спеціальностями або його невиконання тощо. 

Новації вступної кампанії 2015р. у вищі навчальні заклади України 

Звертаємо увагу випускників ПТНЗ,  які бажають продовжити навчання у вищих навчальних 

закладах на те що в 2015 році абітурієнти будуть вступати по нових змінених умовах. 

  

http://nmc-pto.dp.ua/
http://www.mon.gov.ua/
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Стисло інформація викладена в порівняльній таблиці 

№ Раніше Новації 

1 Дія Сертифікату ЗНО – 5 років Дія Сертифікату ЗНО – 1 рік 

  

2 

Мінімальний прохідний бал 

Сертифікату ЗНО- 124, по 

профільному предмету - 140 балів 

 «Здав»/«Не здав» 

3 Однорівневі тести 
Дворівневі тести з української мови та 

математики 

4 -  
Установлення коефіцієнтів складової 

конкурсного балу 

5 -  Принцип пріоритетності заяв про вступ 

6 Три хвилі зарахування Одна хвиля зарахування 

7 
Переведення балів атестата в 60-

бальну шкалу 
Переведення балів атестата в 200-бальну шкалу 

  

8 

Складання ДПА з української мови і 

літератури, а потім складання ЗНО з 

української мови і літератури 

Об'єднання ДПА та ЗНО з української мови і 

літератури в єдиний тест 

9                 _ 
Скасування тестів ЗНО з Всесвітньої літературі 

та Всесвітньої історії 

 

Терміни вступної кампанії 2015 року 

Незмінною залишилася кількість заяв, які мають право подати абітурієнти при вступі – 

максимум до 5 університетів по 3 спеціальності в кожному (отже, не більше 15 спеціальностей). 

Але головною відмінністю стане визначення абітурієнтами пріоритетності їхніх заяв ще під час 

реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання. 

Дати основних моментів вступної кампанії 

10 липня 2015 року – вищі навчальні заклади України розпочинають прийом документів від 

абітурієнтів. 

21 липня – 1 серпня 2015 року – складання творчих конкурсів для спеціальностей, які того 

вимагають. Творчі конкурси будуть проводитися в декілька сесій. 

24 липня 2015 року о 18-00 – останній строк подання документів для абітурієнтів, які беруть 

участь у творчих конкурсах, а також у тих, хто може бути зарахованим до університету за 

результатом співбесіди. 

25 липня – 1 серпня 2015 року – строки проведення співбесід та вступних іспитів для 

абітурієнтів. 

1 серпня 2015 року о 12-00 – завершується прийом заяв від всіх абітурієнтів, які вступають до 

вищих навчальних закладів за умов загального конкурсу Сертифікатів зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

25 липня – 1 серпня  2015 року – проведення вступних іспитів для вступу для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Також в ці дати будуть проводитися фахові 

випробування для здобуття ступеня бакалавра за скороченою програмою. 

2 серпня 2015 року до 12-00 – оприлюднення рейтингових списків вступників за ОКР 

бакалавра та молодшого спеціаліста.  

6 серпня 2015 року до 18-00 – подання оригіналів документів на бюджетну форму навчання. 

7 серпня 2015 року до 12-00 – визначення оновленого списку рекомендованих до зарахування 

абітурієнтів. 

8 серпня 2015 року д 12-00 – остаточне зарахування вступників за кошти держзамовлення. 
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14 серпня 2015 року – останній строк зарахування абітурієнтів за кошти фізичних та 

юридичних осіб. 

Незважаючи на те, що умови вступу змінюються щороку, спрощуються або ускладнюються – 

завдання профорієнтації загартувати у абітурієнта волю до здобуття професійної або вищої освіти!!! 

 

 

ЗАТРЕБУВАНІ ПРОФЕСІЇ  НА РИНКУ ПРАЦІ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ   

 

 

Кардель Т. Є., спеціаліст  

Дніпропетровського обласного 

центру зайнятості 
 

Ринок праці є індикатором економічної ситуації в країні. Він першим 

реагує на  будь-які зміни в економіці. Нажаль, сьогодні, зважаючи на те, у 

яких складних економічних та політичних умовах заходиться наша країна, 

говорити про позитивні тенденції на ринку праці складно. 

Протягом останніх років на ринку праці області кількість звільнених з 

роботи працівників перевищує чисельністю прийнятих працівників. 

За даними Головного управління статистики, у Дніпропетровській 

області за 2014 рік з підприємств області було звільнено майже 266 тис. 

працівників (30% середньооблікової кількості штатних працівників), що перевищило кількість 

прийнятих майже на 59 тис. осіб. 

Така ситуація призводить до зменшення середньооблікової кількості штатних працівників на 

підприємствах, установах та організаціях області. При цьому суттєве звільнення працівників 

відбулося практично у всіх сферах економіки. Зменшилась кількість працівників на підприємствах  

переробної промисловості та постачання електроенергії,  будівництва, оптової та роздрібної торгівлі; 

у сфері готельного бізнесу та організації харчування; інформації та телекомунікації; фінансова та 

страхова діяльність. 

Так, у лютому 2015 року середньооблікова кількість штатних працівників в області  

становила близько 822 тис. осіб, що майже на 70 тис. осіб менше, ніж у лютому 2014 року. А це і 

наповнення бюджету, соціальний захист, тощо. Разом з тим, слід зазначити, що ситуація на 

Дніпропетровщині наразі є однією із найбільш стабільних в Україні. 

За рівнем зайнятості населення Дніпропетровщина  посідає  друге місце в Україні після м. 

Києва (за 2014 рік цей показник по області становить 60,2%, по Україні – 56,6%). 

Слід зазначити, що у Дніпропетровській області зосереджена найбільша (після м. Києва) 

кількість вільних робочих місць в Україні.  

У січні-березні поточного року роботодавці області надали до служби зайнятості 

інформацію про наявність 23 тис. вільних робочих місць, що є одним із найвищих показників в 

Україні. 

На 1 квітня 2015 року кількість актуальних вакансій в базі даних обласної служби зайнятості 

складає майже 6,8 тис. одиниць, тобто кожна 10 вакансія -  із числа зареєстрованих у службі 

зайнятості України (додаток 1).  
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Аналіз вакансій по Дніпропетровській області станом на 01.04.2015 р. 

Всього актуальних 
вакансій  

Для робітників % Для службовців % 
Для осіб без 
спеціальної 
підготовки 

% 
Розмір 

заробітної 
плати 

6765 3196 47,2 2008 29,7 1561 23,1 1218-19800 

загальні -  64,79 %     

4383 2537 57,9 1566 35,7 280 6,4 1218-19800 

в рахунок нормативу р/м для інвалідів -  35,21 %     

2382 659 27,7 442 18,6 1281 53,8 1218-8000 

        

Посада Всього 

в т.ч. 

Розмір 
заробітної плати загальні 

в рахунок 
нормативу р/м 
для інвалідів 

Всього: 6765 4383 2382   

в т.ч.         

для робітників 3196 2537 659   

трактористи 532 531 1 1218-3000 

водії 331 309 22 1218-4000 

слюсарі 298 179 119 1218-5400 

продавці 235 176 59 1218-1700 

охоронники 160 104 56 1218-3000 

електромонтери 117 83 34 1220-5300 

Кондуктор громадського транспорту 100 55 45 1251-2500 

токарі 80 70 10 1220-5000 

електрогазозварники 69 58 11 1220-4000 

Робітник з комплексного обслуговування 
сільськогосподарського виробництва 

41 38 3 1218-2000 

Міліціонер 56 56 0 2000-2600 

кухарі 49 46 3 1218-3000 

електрослюсарі 42 34 8 1218-5400 

озеленювач 37 26 11 1218-2316 

Молодша медична сестра (санітарка,  36 29 7 1218-1700 

електрозварники 29 28 1 1500-4000 

монтажники 29 26 3 1220-3400 

пекар 29 5 24 1230-2200 

оператор лінії у виробництві харчової продукції 28 9 19 2500-3000 

обхідник гідроспоруд 26 2 24 2500 

швачка 26 10 16 1250-3500 

стрілець 25 11 14 1470-2357 

столяр 25 13 12 1220-3180 

газорізальник 24 24 0 1400-3600 

соціальний робітник 21 15 6 1220-1705 

водій тролейбуса 21 21 0 2000-3000 

інші 730 579 151   

для службовців 2008 1566 442   

лікарі 329 273 56 1218-4000 

спеціаліст державної служби 223 187 36 1218-3290 

сестри медичні 125 185 19 1218-2500 

фахівці 107 42 65 1218-5000 

інженери 104 81 23 1218-6500 

бухгалтери 88 81 7 1218-3885 

начальники  80 71 9 1218-19800 

майстри 49 47 2 1350-4100 

Мерчендайзер 46 0 46 1500 

вихователі 43 41 2 1220-2395 

вчитель 36 36 0 1312-2600 

касири 36 15 21 1218-2250 

керівники гуртків, колективів, художніх, музичних, 
спортивних 

32 28 4 1218-5470 
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Дільничий інспектор міліції 30 30 0 1850-2500 

менеджери 30 20 10 1219-8000 

Оперуповноважений 30 30 0 1850-2500 

провізор 25 11 14 1250-3000 

фармацевт 25 15 10 1220-2650 

диспетчери 21 10 11 1245-3480 

фельдшери 21 19 2 1218-3500 

юристи 21 14 7 1218-2500 

економісти 21 20 1 1220-3000 

психологи 20 20 0 1218-2500 

оператор комп'ютерного набору 20 4 16 1220-1500 

інші 446 286 81   

без спеціальної підготовки 1561 280 1281   

підсобні робітники 1092 126 966 1218-2500 

прибиральники 195 42 153 1218-3000 

кур'єр 59 0 59 1220-3180 

сторож 49 15 34 1218-1929 

двірник 46 14 32 1218-2000 

комірник 25 17 8 1219-3500 

вантажник 22 14 8 1218-2880 

інші 73 52 21   

 

Більше половини вільних робочих місць зосереджені у містах Дніпропетровськ, Кривий Ріг 

та Дніпродзержинськ. Більш складно знайти роботу у містах з моноструктурною економікою: 

Нікополь, Жовті Води, Павлоград. Найбільш складна ситуація у сільській місцевості, де на одне 

робоче місце претендує від 25 до 45 шукачів роботи. Пропозиція робочої сили здебільшого носить 

сезонний характер. 

Ми маємо достатню кількість вакансій для осіб з інвалідністю ( майже 2.5 тисяч). Такі люди 

працевлаштовуються з урахуванням нозології та трудових комендацій. 

Стабільно протягом тривалого часу  попитом на ринку праці Дніпропетровщини 

користуються працівники, що мають робітничі професії. Для працевлаштування таких осіб 

роботодавці пропонують 3,2 тисячі вакансій (47% від загальної кількості вакансій). 

Серед заявлених вакансій: трактористи, водії всіх категорій, слюсарі різних професій, 

електромонтери, продавці, електрогазозварники, токарі, фрезерувальники, тощо. 

Для спеціалістів служба зайнятості Дніпропетровщини пропонує понад 2 тисячі вакансій. 

Стабільно, вже протягом тривалого часу у регіоні не вистачає лікарів різних спеціалізацій та інших 

медичних працівників. Потребують роботодавці  інженерів різних напрямів підготовки, спеціалістів 

держаної служби, фахівців з інформаційних технологій, розробки та тестування програмного 

забезпечення, фахівців у сфері торгівлі, бухгалтерів, майстрів,тощо.  

Є вакансії для людей, які не мають освіти, або займали місця, які не потребують спеціальної 

підготовки: підсобні працівники, прибиральники, вантажники, тощо. 

В законодавчій базі відбулися певні зміни – 27.03.2015 року набув чинності ЗУ № 245 «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту ВПО». Ним 

передбачено: 

Громадянам із числа  ВПО, які будуть працевлаштовуватись за межами адміністративно-

територіальної одиниці, будуть компенсуватись витрати на переїзд до місця роботи,  попередній 

медичний та наркологічний огляд, якщо це необхідно для працевлаштування . 

Компенсація витрат роботодавця на оплату праці ( але не вище середнього рівня заробітної 

плати, що склався у регіоні за минулий місяць) за працевлаштованих безробітних із числа ВПО 

тривалістю не більше 6 календарних місяців.  Разом з тим роботодавець повинен забезпечити 

зайнятість такої особи протягом періоду, що перевищує тривалість виплати у 2 рази. Такого 

працівника роботодавець не може звільнити з власної ініціативи та за згодою сторін. 



Методичний вісник 

 

Сторінка67 
 

 

 

 

Компенсація витрат роботодавця, який працевлаштовує ВПО не менше ніж на 12 

календарних місяців, на перепідготовку та підвищення кваліфікації. 

Розширено перелік категорій осіб, які можуть отримати ваучер для перепідготовки, 

спеціалізації або підвищення кваліфікації. 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ – ВІЗИТНА КАРТКА ПТНЗ 

 

Бабич Т.С.,  

методист НМЦ ПТО  

 

  Сьогодні питання формування контингенту на новий навчальний рік стає 

одним з пріоритетних в навчальних  закладах  міста, регіону, області. Час 

вимагає  впровадження нових форм роботи з профорієнтації, координації 

 спільних  дій ЗОШ і ПТНЗ, організації та роботи приймальних комісій.  

  За цих умов діяльність педпрацівників  ПТНЗ щодо  забезпечення 

прийому учнів на  новий навчальний рік стає не просто  епізодичною роботою, а 

триває протягом усього року, набуваючи все більш різноманітних форм профорієнтаційної роботи.    

 При всій різноманітності форм і методів роботи з абітурієнтами не можна забувати про те, що 

головним  при виборі навчального закладу буде його авторитет на ринку освітніх послуг, який 

забезпечується систематичною і клопіткою роботою всього педагогічного колективу над 

формуванням і підтримкою його високого рівня.  Вдячні відгуки випускників про навчання, високі 

оцінки роботодавців про якість підготовки  фахівців, пропозиції про працевлаштування з боку 

підприємств, бажання батьків – колишніх  випускників дати освіту своїм дітям саме в стінах вашого 

навчального закладу – все це говорить про те, що колектив йде вірним шляхом. 

Важливу роль при виборі абітурієнтом  навчального закладу відіграє    робота приймальної  

комісії. 

Щоб вона була ефективною,  перш за все треба доцільно і грамотно її організувати. Розпочнемо 

з приміщення. Воно  має бути зручно розташованим, просторим,  естетично оформленим. 

Вимоги до змісту : приймальна комісія  повинна  відповідати своїм завданням;  її  варто 

оформляти за єдиним планом, дотримуючись   при цьому єдності змісту і форми; матеріали мають 

бути повними по змісту, відповідати на  запитання, які цікавлять учнів, логічними, грамотно 

написаними, мати не тільки інформаційний, але і виховний характер. 

Вимоги до художнього оформлення:  дотримання міри в яскравості фарб;  заголовки  мають  

бути виразними, короткими, виконані простим і чітким шрифтом. 

Ілюстрації і малюнкироблять експонати цікавими,    допомагають   глибше розкрити зміст 

розміщеного матеріалу. 

Фотографіїпрацівників виробництва мають бути   сюжетними і супроводжуватися 

відповідними анотаціями.  

Плакатидоповнюють наочність кабінету. За своїм змістом вони мають  відповідати тематиці  

матеріалу, який виставлений. 

Корисно організувати експозицію, що може  складатися  з наступних розділів: 

 1. Основні галузі  господарства   (роль і значення сфери діяльності, перспективи розвитку, 

потреби в кадрах) ; 

2. Підприємства даного економічного регіону  (загальні    відомості  про підприємства міста, 

з якими укладені угоди на підготовку кадрів, умови та  оплата праці, можливості працевлаштування);  

3. Економіка і вибір професії(витрати держави на навчання молодого робітника); 

4. Куди піти навчатися?  (карта-стенд «Спеціальні і вищі навчальні заклади»); 

5. Книжкові вітрини  (список літератури з профорієнтаційної тематики). 
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Періодично, у встановлений термін, експозицію слід змінювати. 

Розташування стендів, фотомонтажів, плакатів у приймальній комісії слід добре продумати. 

Виставковий матеріал потрібно розмістити так, щоб його було зручно дивитися і читати. 

Потрібно розмістити стенди (банери)  з професій  та кваліфікацій, за якими здійснюється 

підготовка в ПТНЗ. 

Особливу увагу слід звертати   на забезпечення і  використання ІКТ в приймальній комісії. 

Обов’язковим є наявність в  приймальній  комісії  комп’ютера (відеотехніки ), де абітурієнти могли б 

детальніше  ознайомитися не лише з професіями, але й  життям  навчального закладу, побачити 

цікаві ролики, відеофільми з організації поза навчальної діяльності ПТНЗ.   

Організація роботи приймальної комісії  здійснюється згідно з наказом директора навчального 

закладу.Відповідно до чинної нормативно-правової бази щороку з травня місяця вона  починає  

працювати і завершується Ії робота у серпні комплектацією навчальних груп І курсу. 

Звісно, до складу приймальної комісії входять досвідчені педпрацівники, призначається 

відповідальний секретар, ведеться книга реєстрації абітурієнтів та книга протоколів засідань 

приймальної комісії. 

Прийом абітурієнтів на навчання здійснюється згідно з  правилами прийому. Секретар 

приймальної комісії несе відповідальність за формування особових справ  абітурієнтів згідно 

переліку документів – від заяви до медичної довідки.  

Розроблені необхідні для роботи комісії нормативні документи: бланки звітності, анкета 

абітурієнта, пам’ятка для педагогічних працівників. 

Строки проведення прийому на навчання  встановлюються правилами прийому до ПТНЗ. 

Зарахування учнів оформляється протоколом приймальної  комісії і затверджується наказом 

директора. 

    В кожному навчальному закладі повинні працювати досвідчені педпрацівники -  психолог, 

соціальний педагог, які проводять із вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, 

матеріального забезпечення, наступного працевлаштування, організовують роботу з відбору і  

комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів та професійної придатності 

вступників.  

Зробити правильний вибір професії допомагають абітурієнтам розроблені інформаційні 

матеріали: довідник абітурієнта «Як не помилитися у виборі професії», «Профорієнтаційні ігри з 

учнями», рекомендації «Сходинками профорієнтації», відзняті учнями  та педагогами відео – кліпи з 

професій.  

Приймальна комісія – це обличчя вашого навчального закладу. Тут абітурієнт зможе 

отримати інформацію, яка задовольнить його як майбутнього фахівця, а також його батьків і 

роботодавців.  

Сучасна приймальна комісія, в якій працюють досвідченні педагоги, спонукає тільки до 

позитивного вибору абітурієнта. 
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ТЕХНОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ – ЯК ЗАСІБ ПРОМИСЛОВОЇ 

ПРОФОРІЄНТАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ 

 

 

            Гінтер М.В., методист ДВПУ 

 

 

Треба вчитись багато чому, щоби знати дещо 

  

Шарль Монтескьє 

  

Соціально-економічні зміни у державі зумовлюють необхідність 

удосконалення традиційних форм і методів підготовки учнівської 

молоді до самостійного вибору майбутньої професії. При цьому слід зважити на те, що сучасний 

ринок праці потребує висококваліфікованих фахівців в обраній ними сфері професійної діяльності, 

які здатні до мобільного, ділового реагування, самостійного прийняття рішень щодо вибору напряму 

подальшого професійного зростання. 

Основна мета освітньої галузі «Технологія»відповідно до Державного стандарту полягає у 

формуванні технічно, технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя та активної 

трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства. Це 

особливо стосується такого визначального періоду в житті молодої людини, як старший підлітковий 

вік, коли інтенсивно формується особистісне і професійне самовизначення школярів. 

Профільне навчання -це різновид диференційованого навчання, що передбачає врахування 

освітніх потреб, нахилів та здібностей учнів, а також створення оптимальних умов для навчання 

старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення. Він забезпечується за рахунок 

змін у меті, змісті, структурі та організації навчального процесу. 

Профільна школа найповніше реалізує принцип особистісно- орієнтованого навчання, що значно 

розширює можливості учня у виборі власної освітньої траєкторії. Одним із основних напрямів 

профілізації є технологічний, головними завданнями якого згідно Державного стандарту освітньої 

галузі «Технологія», є ознайомлення учнів старших класів із закономірностями проектної, техніко-

технологічної та побутової діяльності з опорою на знання з основ наук на рівні загально виробничих 

закономірностей; всебічне ознайомлення зі світом професій, що відповідає індивідуальним 

можливостям учнів. 

У Дніпродзержинському вищому професійному училищі здійснюється профільна підготовка за 

цією програмою учнів школи, які у майбутньому збираються отримати вищу технічну освіту. 

Програма складається з трьох розділів: «Матеріалознавство», «Технологія обробки конструкційних 

матеріалів» і «Технологія розмірної обробки заготовок різанням». У процесі вивчення даного курсу 

інтегруються знання з різних загальноосвітніх предметів: фізики, хімії, географії, економіки, 

математики та ін. Формується технічно, технологічно та економічно освічена особистість,  яка 

володіє загальними відомостями про способи виробництва металевих і неметалевих конструкційних 

матеріалів, їх будову, властивості й методи обробки для одержання заготовок, готових деталей або 

виробів будь-якого призначення, в тому числі найсучасніших. 

Профільне навчання в училище  здійснюється через: 

1. Планування діяльності.  

Створюється робоча група, до складу якої входять: 

 директор школи Тарабанова Марина Вікторівна та директор училища Неклеса Вадим 

Вікторович; 
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 заступник директора з навчально - виробничої діяльності училища Цвінда Геннадій 

Миколайович; 

 заступник директора з навчальної роботи училища Хоменко Любов Іванівна; 

 заступник директора з навчально - виховної роботи школи Левченко  

Галина Михайлівна; 

 методист училища  Гінтер Марина Валентинівна; 

 голови методичних комісій зварювального виробництва Пікуш Златослава Володимирівна та 

металообробки Черевко Наталія Володимирівна. 

Ключовим моментом у плануванні є постановка мети діяльності педагогічних колективів 

школи та училища щодо підготовки учнів шкіл з предмету « Технології» на навчальний рік. 

Ставляться  основні завдання та визначаються шляхи їх реалізації.  Затверджується календарно – 

тематичний план. План роботи обговорювався та затверджувався на спільному засіданні педагогічної 

ради  школи та училища. 

2. Організацію роботи по виконанню затвердженого плану. 

3. Контроль і ефективне керівництво. 

4. Організацію спільної діяльності учасників процесу на всіх рівнях і спрямованість її на 

досягнення мети. 

 

Основне завдання   профільного  навчання: 

1. Досягнення випускниками нової, більш високої якості освітньої підготовки; 

2.  Створення оптимальних умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного  

самовизначення; 

3.  Всебічне ознайомлення зі світом професій, що відповідає індивідуальним можливостям учнів 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО ПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ 

Перший етап - підготовчий  

 визначення змісту змін в педагогічній системі школи та училища в залежності від моделі 

профільного навчання, умов і механізмів введення профільної підготовки; 

 проведення інформаційної роботи з педагогічними колективами по введенню профільного 

навчання; 

 створення робочої групи по розробці плану по введенню системи профільної підготовки і 

профільного навчання; 

 анкетування учнів 8, 9 класів та їх батьків в цілях вивчення їх освітніх запитів; 

 аналіз матеріальної бази училища; 

Для профільної підготовки учнів в училище  є: 

 32 кабінети; 

 18 кабінетів та лабораторій професійно - технічного циклу; 

  для здійснення практичної підготовки—майстерні училища; 

 з метою знайомства з професіями та спеціальностями, які  готуються в місті та 

користуються попитом на ринку праці, учні школи відвідують ВНЗ міста, для них організовуються 

екскурсії на металургійний комбінат та на виставки «МАШПРОМ» 

 Для вчителів школи та викладачів училищапроводяться консультації зпитаньпо розробці 

програм технологічного навчання та їх адаптації до наявних ресурсів школи та училища, визначення 

шляхів їх впровадження. Психологи училища та школи  проводять консультації по плануванню роботи 

щодо вибору професії учнями з урахуванням потреб регіону. 

Проводяться наради робочої групипо узгодженню графіка навчального процесу випускних 

класів. Методичні комісії училища працюють над створенням  комплексно—методичного 

забезпечення предмету «Технології».   
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Постійно проводиться робота училища по професійному спрямуванню випускників школи. 

Для цього учні шкіл залучаються до: 

 відвідування днів відкритих дверей; 

 проведення спільних спортивних змагань; 

 участь в тижнях по професії; 

 організація екскурсій  на підприємства міста; 

 організація зустрічі з випускниками училища; 

 консультації психолога училища для учнів школи з метою вибору майбутньої професії. З 

метою визначення об’єктивного оцінювання якості викладання предмету. 

«Технологія» щороку училище проводить опитування випускників школи. Результати опитувань 

показали, що учні позитивно відносяться до профільного навчання, більшість з них задоволені 

організацією профільного навчання, цікавим і корисним їм було вивчати технічне креслення, 

зварювальну справу та металообробку.  З 2012 року збільшилось кількість учнів, які для подальшого 

навчання обирають металургійну та машинобудівну галузь. Випускники школи навчаються в нашому 

училищі за професіями «Електрогазозварник» та «Електромонтер».   

ПЛАНИ НА МАЙБУТНЕ 

  удосконалення програми предмету ― Технологія ― з урахуванням потреб регіону; 

 розширення участі в спільних  заходах училища та шкіл міста; 

 запрошення випускників шкіл на позакласні заходи училища; 

 участь в спільних міських виставках; 

 розробка спільного плану заходів шкіл міста, училищем, ВНЗ по професійному 

спрямуванню випускників. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ТА ДО ПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ В ПТНЗ 

МІСТА КРИВОГО РОГУ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Грищук Т.С., 

методист НМЦ ПТО  

 

Концепція профільного навчання в старшій школі забезпечує 

виконання Закону України «Про загальну середню освіту», постанови 

Кабінету Міністрів України «Про перехід загальноосвітніх навчальних 

закладів на новий зміст, структуру і 12 – річний термін навчання» і 

спрямована на реалізацію Національної доктрини розвитку освіти. 

У формуванні інтелектуального потенціалу України все помітніше 

місце посідають заклади нового типу – гімназії, ліцеї, коледжі, завдання 

яких – пошук, навчання і виховання здібних, обдарованих дітей, здатних 

самостійно діяти, приймати рішення у динамічних нестандартних 

ситуаціях. 

Загальною тенденцією розвитку старшої профільної школи є її орієнтація на широку 

диференціацію, варіативність, багатопрофільність, інтеграцію загальної і допрофесійної підготовки. 



Методичний вісник 

 

Сторінка73 
 

 

 

 

Немає сумнівів, що профілізація навчання у старшій школі потрібна в контексті підготовки її 

випускника до професійного самовизначення, до майбутнього життя. 

Так, у Національній доктрині розвитку освіти України про профілізацію йдеться, як про один  із 

шляхів забезпечення рівного доступу до освіти «здійснення професійного навчання учнів старших 

класів загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі на базі професійно – технічних закладів». 

У місті рішенням XI сесії Криворізької міської ради від 27.07.2011р. №486 затверджена та діє 

Програма «Школа – ВНЗ (ПТНЗ) – підприємство» на 2011-2015 рр. 

Актуальні завдання Програми - підвищення ефективності мотиваційної сфери 

профорієнтаційної роботи серед школярів щодо свідомого вибору майбутньої професії. 

Заходами по реалізації Програми заплановано:  

 здійснення моніторингу та визначення якості профільного навчання старшокласників у 

кожному загальноосвітньому навчальному закладі з урахуванням наявності відповідної матеріальної, 

методичної бази, кадрового забезпечення, освітніх запитів дітей та їх батьків щодо вибору 

майбутньої професії; 

 розширення варіативної складової навчального плану в загальноосвітніх навчальних закладах 

для забезпечення урізноманітнення спецкурсів і курсів за вибором у процесі співробітництва з 

професійно-технічними, вищими навчальними закладами та підприємствами міста. 

Профільне навчання – вид диференціації та індивідуалізації навчання, що дає змогу за 

рахунок змін у структурі, змісті і організації освітнього процесу повніше враховувати освітні 

потреби, нахили та здібності старшокласників і створення умов для навчання відповідно до їхнього 

професійного самовизначення. 

Завдання профільного навчання: забезпечити наступність між загальною середньою та 

професійною освітою і можливість отримати професію.  

Допрофільна підготовка – це система трудового навчання та професійної орієнтації учнів 

старшої школи (8-9 кл.), яка дає можливість учням ознайомитися з різними видами професій, 

сферами виробництва, ринком праці. 

Профільним навчанням в місті задіяно 119 загальноосвітніх навчальних заклади І-ІІІ ступенів, 

40 позашкільних навчальних закладів, і міжшкільне навчально-виробниче об’єднання, охоплено 

100% учнів старшої школи. Більше половини закладів надають перевагу профільному навчанні 

природничо-математичного напряму, оскільки здійснюється переорієнтація вищої освіти на 

інженерні спеціальності. Паралельно розвиваються й інші напрями, які користуються попитом у 

населення, а саме: філологічний, суспільно-гуманітарний, технологічний. Моніторингове 

дослідження показало, що близько 80% учнів задоволені рівнем викладання профільних предметів, 

65% – вважають, що профільне навчання допомогло з вибором професії. Проте, лише у 43 % шкіл 

більше половини випускників продовжують навчання за обраним профілем у вищих навчальних 

закладах.  

У загальноосвітній школі є певні проблеми здійснення профільного навчання учнів з 

технологічного напряму - це відсутність сучасного технологічного обладнання, відсутність 

викладачів і інструкторів з відповідною фаховою підготовкою, недостатнє навчально-методичне 

забезпечення з конкретних професій.  

Практика співпраці ПТНЗ зі ЗОШ показала, що шкільна освіта ще досить мало орієнтована на 

професійне самовизначення учня, не дає необхідної інформації щодо обґрунтованих професійних 

планів учнів. Діагностується  переважно зовнішня мотивація  у виборі професії. 

Ось тут є ніша для професійно-технічних навчальних закладів (ліцеїв), центрів професійної 

освіти.  

Динаміка профілізації ПТНЗ міста така: в 2005 році цим навчанням було охоплено близько 260 

учнів 10-11-х класів шкіл міста, то ситуація з роками різко змінилася: в 2010 р. – 360 учнів (з 10-ти 

професій), в 2015 р. – тільки 60 чол. з 3-х професій. 
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Усі ПТНЗ міста припинили цю підготовку, залишилось тільки в Криворізькому центрі 

професійної освіти, який охопив профільним навчанням школи Криворізького району (с. Красіно, с. 

Златоустівка, с.Глеюватка). 

Проблеми, які стали перед професійними ліцеями в процесі впровадження профільного 

навчання та допрофільної підготовки: 

- в угодах між професійними ліцеями і школами спрощені зобов’язання сторін (із-за 

відсутністю належної законодавчо – правової бази); 

- зміст профільних предметів реалізується як варіативна складова змісту загальної середньої 

освіти, частково – як інваріантна складова від 2-х до 5 – ти годин на тиждень, в кожній 

школі свій перерозподіл; 

- не передбачено ділення групи (класу) на підгрупи (не оплачується); 

- не фінансуються затрати на матеріали, енергозатрати та поновлення  матеріально – 

технічної бази. 

Отже, були зроблені перші кроки щодо профілізації закладів освіти.  

Які ж чинники гальмують розвиток профільного навчання на базі ПТНЗ? 

 Відсутня дієва система управління процесом профільного навчання учнів старшої школи на 

рівні міста, області. 

 Відсутня законодавчо-правова база фінансування з місцевого бюджету профільного навчання 

учнів старшої школи на базі ПТНЗ. 

 Недостатнє розуміння старшокласниками та їх батьками переваг вибору робітничих професій 

в ПТНЗ.  

У професійному ліцеї – є педагог – практик, інженер, який навчає виробничим технологіям по 

професії, але він потребує підвищення кваліфікації з профільного навчання. На сьогодні педагогів, 

готових до роботи у профільній школі, обмаль.  

Сьогодні перед ПТНЗ стоять завдання: 

 необхідно переорієнтувати профорієнтаційну роботу випускників шкіл не тільки на вступ до 

ВНЗ, а й на отримання робітничих професій, враховуючи потребу в кваліфікованих 

робітниках на ринку праці міста; 

 потребує активізації профорієнтаційна робота в класах технологічного напрямку 

загальноосвітніх шкіл; 

 потрібне належне науково-методичне забезпечення: розробка комплексу засобів навчання, 

впровадження освітніх технологій профільного навчання. 

Найбільш вдалою є модель організації профільного навчання, за якою загальноосвітня 

школа має партнерські стосунки з ПТНЗ та ВНЗ, чи входить до їх структури.  

Сподіваємося, що і міська Програма, яка діє в місті Кривий Ріг,  дасть свої плідні результати і 

допоможе вийти на новий шлях розвитку закладів освіти та входження їх в освітні округи. 

 

НАПРЯМИ РОБОТИ ЩОДО ПАСПОРТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ 

ПРИМІЩЕНЬ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДІЄВИХ ПЛАНІВ РОБОТИ КАБІНЕТІВ, 

 МАЙСТЕРЕНЬ, ЛАБОРАТОРІЙ 

 

Гришаєва О.В.,  

методист НМЦ ПТО  

 

        Навчальний кабiнет — це єдина, органiчно пов’язана система засобів 

для навчання, які зосереджені в окремому примiщеннi, оформлені вiдповідно 

до вимог наукової організації працi педагога й учня, яка забезпечує високий 

рівень викладання предмета.  
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       Основними завданнями навчального  кабiнету є створення передумов для: 

- організації індивідуального та диференційованого навчання, 

- реалізації практично – дійової і творчої складових змісту навчання, 

- забезпечення профільного, інтегрованого та поглибленого навчання, 

- організації роботи гуртків та факультативів, індивідуальної підготовки педагогів до занять та 

підвищення їх науково – методичного рівня. 

Наявнiсть добре обладнаного навчального кабiнету сприяє забезпеченню високого рiвня викладання 

навчальної дисциплiни, пiдвищенню ефективностi працi, пiдвищенню рiвня навчальних досягнень i 

прищепленню iнтересу учнiв до навчального предмета. 

      Ефективність і якість процесу навчання й виховання учнів ПТНЗ значною мірою залежить від 

забезпечення навчально-виробничого і виховного процесу навчальною та методичною літературою, 

наочними приладами та технічними засобами навчання, дидактичними матеріалами, тобто від 

комплексно-методичного забезпечення професії (предмету). Правильна органiзацiя роботи кабiнету 

сприяє якісному використанню навчального обладнання та комплексно-методичного забезпечення. 

Для своєчасної оцінки роботи і якісного функціонування кабінету проводиться його 

паспортизація.Процесу паспортизації можуть підлягати кабінети (майстерні), професії, а можливо і 

комплексно-методичне забезпечення предмета, професійно–практичного навчання  (лабораторії, 

майстерні, навчального полігону), бібліотеки, спортивного залу (майданчика) тощо. 

 Паспортизація  – розробка та створення оптимальної системи навчально – матеріальної бази 

(кабінети, майстерні, лабораторії, полігони, бібліотека, спортивні зали і майданчики тощо), 

навчально-методичної документації й засобів навчання (відповідно до державних стандартів), 

необхідних для повного та якісного навчання з професій (предметів) в межах програми та 

відведеного робочим навчальним планом бюджету часу. 

 

Нормативно-правові документи 

 Наказ «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних 

закладів» (від 20.07.2004 № 601) 

 Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів (затверджене 

наказом МОНУ від 20.07.2004 № 601) 

 Наказ МОН «Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-

математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів» (№ 1423 від 14 грудня 2012 

року) 

 Вимоги Державних стандартів з професій 

 Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних 

закладів та організації навчально-виховного процесу (постанова Головного державного 

санітарного лікаря України від 14.08.2001  № 63) 

 Правила пожежної безпеки (затверджені спільним наказом МОНУ та Головного управління 

пожежної охорони МВС України від 30.09.1998 № 348/70) 

 Державні будівельні норми (наказ Держкоммістобудування України від 27.06.96 та введені в 

дію наказом від 06.08.97 № 136  з 01.01.1998) 

 Лист МОН Про інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення занять у кабінетах 

природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах»від 01.02.2012 р. 

N 1/9-72 

Вимоги до навчального кабінету 

1. Наявність паспорту, оформленого із зазначенням функціонального призначення обладнання, 

яке знаходиться в ньому, приладів, технічних засобів, наочності, дидактичних матеріалів тощо.  

2. Наявність плану роботи навчального кабінету на навчальний рік і можливо на перспективу.  

3. Дотримання вимог охорони праці, санітарно-гігієнічних норм в навчальному кабінеті.  
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4. Дотримання естетичних вимог до оформлення навчального кабінету: наявність постійних і 

змінних навчально-інформаційних стендів тощо (за планом роботи навчального кабінету).  

5. Укомплектованість навчальним обладнанням, навчально-методичним комплексом засобів 

навчання, необхідних для виконання освітньої програми.  

6. Відповідність комплексно-методичного забезпечення  профілю кабінету, вимогам 

державного стандарту і освітніх програм.  

7. Наявність комплексу дидактичних матеріалів, типових завдань, тестів, самостійних і 

контрольних робіт та інших матеріалів для діагностики якості навчання і освітнього процесу (за 

профілем кабінету).    

8. Забезпечення підручниками, дидактичним, роздатковим матеріалом відповідно до робочої 

програми.  

9. Наявність стендового матеріалу навчального кабінету (робочих куточків): рекомендацій для 

учнів щодо проектування їх навчальної діяльності, з виконання програми розвитку умінь і навичок,  з 

організації і виконання домашньої роботи, з підготовки до різних форм навчально-пізнавальної 

діяльності (практикум, семінар, лабораторна робота, тестування, залік, опитування тощо).   

10.  Наявність розкладу роботи навчального кабінету з обов’язкової програми, факультативних 

занять, програми додаткової освіти, індивідуальних занять з відстаючими, з обдарованими учнями, 

консультацій тощо.  

Для реалізації цих вимог необхідно керуватися відповідною нормативною базою, мати в 

кабінеті відповідну документацію.   

 

Паспорт лабораторії, кабінету інших об’єктів навчально-виробничого призначення 

навчального закладу 

Паспорт – документ, який розкриває основні показники, що характеризують фактичний стан 

об’єктів навчально-виробничого призначення. Паспортизація передбачає не тільки підготовку і 

заповнення паспорта, а й встановлення відповідності обладнання лабораторії, кабінету тощо 

типовому переліку обладнання.  

Показники атестації робочих місць беруться із зведеної відомості за наслідками атестації 

робочих місць лабораторій, кабінетів, інших об’єктів навчально-виробничого призначення.  

Рекомендовано включити до паспорту розділи з відповідним змістом: 

1.В розділі «Загальні відомості» дається короткий опис приміщення, тобто слід зазначити: 

 дату організації лабораторії (кабінету); 

 загальну площу лабораторії (кабінету) та препараторської; 

 електрозабезпечення приміщення, стендів, обладнання та інше; 

 освітлення: електричне, природне, додаткове освітлення класної дошки, демонстраційного 

столу; затемнення: ручне, механічне; 

 заземлення, вентиляція тощо. 

2. В розділі «Техніко - економічні показники»  

2.1. Зазначити назву та кількість робочих місць. 

2.2. Показати наявність натуральних зразків, інструменту, моделей, пристосувань, обладнання 

та устаткування (за переліком Державних стандартів ПТО). Звертаю Вашу увагу, якщо предметом 

передбачено виконання лабораторно-практичних робіт, то є необхідність обов’язково показати 

перелік лабораторних і практичних робіт (додатково) із зазначенням необхідної кількості стендів, 

обладнання для їх виконання із зазначенням кількості посадочних місць, відповідність виконуваних 

робіт навчальному плану. У випадку, якщо відповідно до навчального плану для забезпечення 

повного виконання лабораторно-практичних робіт є необхідність у виготовленні чи придбанні ТЗН 

слід перелічити, що конкретно необхідно придбати чи виготовити і в які строки. 

2.3. Необхідно зазначити наявні технічні засоби навчання і наочні посібники: 
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 технічні засоби навчання (мультимедійні засоби, кінопроектор, діапроектор, кодоскоп, 

магнітофон, відеокамера, телевізор, комп’ютерна техніка, прикладні програми тощо); 

 кінофільми, відеофільми (назва і кількість); 

 діафільми (назва і кількість); 

 кодоскопічні плівки (назва і кількість); 

 слайди (назва і кількість); 

 плакати, схеми, колекції та інші наочні засоби навчання (назва і кількість). 

2.4. У підрозділі «Наявність і використання комп’ютерної техніки» (для професій пов’язаних з ІКТ) 

необхідно перелічити наявну комп’ютерну та офісну техніку, яка використовується в навчальному 

процесі 

3. В розділі «Комплексне  методичне забезпечення»   

3.1.Перерахувати наявність та якість типового та робочого навчального плану, поурочно-

тематичного планування, планів уроків, інструкційних та інструкційно-технологічних карт, карток 

індивідуального водіння, перелік письмових дипломних (творчих) робіт,  перелік кваліфікаційних 

пробних робіт, сітьових графіків та графіків руху ланок тощо). 

3.2.Перерахувати навчальну літературу для учнів із зазначеннямпідручників, посібників, 

художньої літератури, словників, довідників, періодичних видань. 

3.3. Перерахувати навчально-методичну літературу для педагога із зазначенням державних 

стандартів, наявних підручників, методичних посібників та підручників з вивчення дисципліни, 

словники, довідники, журнали та газети, збірники дидактичних матеріалів, науково-популярної 

літератури. 

3.4. Перерахувати засоби навчання, які необхідні додатково для розкриття тем  програми (за 

переліком державних стандартів ПТО), за однією з форм: 

(В якості прикладу наведено розділ паспорту «Магазину майстерні» для підготовки продавців 

продовольчих товарів в Житомирському професійному політехнічному ліцеї)  

 

ЗАСОБИ НАВЧАННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНІ ДОДАТКОВО  ДЛЯ РОЗКРИТТЯ ТЕМ  ПРОГРАМИ  

(за переліком Державних стандартів ПТО) 
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торговельної 
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продажу товарів.  

Урок 5. Види 

роздрібної 

торгівельної 

мережі. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Роздатковий матеріал: 

- структурно-логічна 

схема «Види РТМ» 

- опорно-логічна 

схема «Типізація та 

спеціалізація РТМ в 

сучасних умовах» 

Макет магазину 

самообслуговування 

 

 

 

 

 

 

15 

 

15 

1 

1 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

15 

 

15 

1 

1 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

8

0 



Методичний вісник 

 

Сторінка78 
 

 

 

 

 

 

 

Урок 6. Форми та 
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 відділі «Фрукти-овочі» 

- опорно-логічна схема 

«Вимоги до продавців 

продовольчих товарів 

(традиційний метод 

продажу)» 

- опорно-логічна схема 

«Вимоги до контролера-

касира» 

- Інструкційно-технологічна 

картка «Підготування 

робочого місця продавця» 

- Інструкційно-технологічна 

картка «Підготування 

робочого місця контролера-

касира» 

Макет робочого місця фасувальника 

Макет робочого місця контролера-

касира 

Відеосюжет «Організація робочого 

місця контролера касира» 
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торговому залі» 

Ділова гра з організації робочих 

місць (макетування робочих місць) 
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 Зауваження і пропозиції атестаційної комісії. Необхідно розробити. 

 
 

 

Така форма розділу дає можливість: 

- визначити вигляд, найменування, коротку характеристику, а при необхідності, і кількість 

засобів навчання, яке забезпечило б якісне вивчення навчального матеріалу; 

- в лабораторіях, майстернях планувати поточну роботу по створенню необхідних засобів 

навчання; 

- підготувати пропозиції щодо централізованого виготовлення необхідних засобів навчання; 

- здійснювати контроль за оснащенням кабінетів, лабораторій, майстерень необхідною 

документацією і засобами навчання. 

4. В розділі «Меблі, інвентар, матеріали,  сировина,  реактиви»  (за переліком Державних 

стандартів ПТО) 

показати перелік меблів та інвентарю: 

 кількість парт (столів), стільців; 

 наявність демонстраційного стола; 



Методичний вісник 

 

Сторінка80 
 

 

 

 

 наявність дошки; 

 наявність та кількість шаф; 

 наявність столу для підготовки демонстрацій; 

 наявність столу для викладача; 

 наявність слюсарного столу (для слюсарної майстерні)тощо. 

5. В розділі «План розміщення обладнання та план евакуації на випадок пожежі»  

План розстановки обладнання необхідно подати у вигляді малюнка в масштабі: 

 розміщення в лабораторії (кабінеті) основного обладнання, стендів, меблів, розводка 

електроживлення, електроосвітлення, заземлення; 

 план евакуації людей на випадок пожежі. 

Паспорт навчальної лабораторії, кабінету, майстерні оформлюється на 5 років, але щорічно 

перед початком навчального року вносяться зміни, які відбулися в лабораторії, кабінеті, майстерні і 

направлені на удосконалення обладнання, унаочнення і особливо проведення лабораторних 

(практичних) робіт та навчально-методичного комплексу дисципліни. Перед заповненням кожного 

наступного розділу паспорта спочатку проставляється рік. Зміни записуються у відповідних 

колонках по рокам або в кінці паспорта на листках, спеціально відведених для цього, проставляються 

дата, підпис і прізвище завідуючого лабораторією (кабінетом). 

На першій сторінці в розділі ―Результати атестації лабораторії (кабінету)‖ записується місяць, 

рік проведеної атестації і результати її записуються словами: “Атестовано”,  “Атестовано умовно 

при усуненні виявлених недоліків” і “Не атестовано”. Далі за цими словами йде підпис заступника 

директора, його прізвище. Підпис скріплюється печаткою навчального закладу. 

Представники адміністрації навчального закладу раз на рік перевіряють якість паспорта, 

внесені зміни, що відбулися за певний період, і свої зауваження та пропозиції записують або в 

спеціально відведений для цього журнал чи книгу або позначать свої зауваження в самому паспорті 

кабінету, майстерні, лабораторії. Обов’язковим є висвітлення якості паспортів кабінетів на 

інструктивно-методичних нарадах, педрадах тощо. 

4. Планування роботи кабінету. 

Робота навчального кабiнету планується на пiдставi перспективного плану розвитку кабiнету. Його 

складають, як правило, на рiк i зазначають конкретнi завдання  педпрацівника.  Планування 

проводиться за наступними розділами (орієнтовні): 

Розділ І 

Організаційні заходи 

1. Підготовка санітарного стану приміщення до навчального року.  

2. Систематизація та облік всіх матеріалів, наявних у кабінеті.  

3. Поповнення паспортів КМЗ.  

4. Заходи з охорони праці (розробка (на основі типових) інструкцій та правил з охорони праці та 

протипожежної безпеки, укомплектування медичних аптечок і засобів пожежогасіння).  

5. Підготовка матеріалів до конкурсів, оглядів, організація виставок (участь у виставках).  

Розділ ІІ 

Укріплення матеріально-технічної бази 

1. Ремонт кабінету, меблів, обладнання, пристосувань, ТЗН, іншої наочності.  

2. Виготовлення (переоформлення) стендів, макетів, зразків.  

3.Придбання ТЗН, матеріалів методичного забезпечення ТЗН (кіно-, відео-фільмів, слайд-

презентацій, діапозитивів тощо).  

4.Придбання нового сучасного обладнання, інструментів, пристосувань, матеріалів.  

5. Придбання (виготовлення) друкованої дидактичної наочності (наборів плакатів, схем, макетів, 

муляжів тощо).  
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Розділ ІІІ 

Розвиток і удосконалення навчально-методичної бази 

1. Упорядкування нормативної та навчально-плануючої документації.  

2. Формування і поповнення (оновлення) тематичних, поурочних, спеціальних папок.  

3. Розробка і виготовлення:  

– плакатної наочності, схем, макетів, муляжів, зразків;  

– відео-, мультимедіаматеріалів;  

– роздаткового  матеріалу  різного  типу (навчального,  інформаційного, допоміжного, 

контрольного);  

– змінних матеріалів для стаціонарної наочності.  

4. Поповнення майстерні діючими стандартами (ГОСТ, ОСТ, ДСТУ та інші) та матеріалами сучасних 

виробничих технологій.   

Розділ ІV 

Позаурочна робота з учнями 

1. Організація і планування роботи щодо проведення тижнів, декад, місячників з професій, майстер-

класів.  

2. Організація і проведення окремих масових заходів (вечорів, конкурсів, екскурсій, зустрічей тощо).  

3. Організація участі учнів в обласних та Всеукраїнських конкурсах професійної майстерності.  

4. Залучення учнів до створення наочності та роздаткового матеріалу з професії.  

Також додається режим  роботи  кабінету, перелік профорієнтаційних заходів тощо (робота 

активу кабінету, графік відпрацювання пропущених годин та індивідуальних консультацій, графік 

роботи предметних гуртків, конкурси, олімпіади). 

Обов’язки завідувача кабінету. 

1. Завідувач кабінету несе безпосередню відповідальність за безпечний стан робочих місць, 

обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо. 

2. Несе відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів під час навчально – виховного 

процесу. 

3. Поновлює (один раз на 5 років) інструкції з безпеки під час проведення занять у кабінетах, 

лабораторіях. 

4. Проводить інструктажі під час навчального процесу, з обов’язковою реєстрацією в журналі 

встановленого зразка. 

5. Здійснює контроль за виконанням учнями інструкцій з техніки безпеки. 

6.  Бере участь у розробленні окремого розділу з охорони праці колективного договору. 

7. Терміново повідомляє керівника та службу охорони праці закладу освіти про кожний нещасний 

випадок, що трапився з учасником навчально – виховного процесу. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

Желізняк К. В.,   

практичний психолог КПГТЛ 

 

Відповідно до Закону України «Про освіту», метою освіти є всебічний 

розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її 

талантів, розумових і фізичних здібностей, підвищення освітнього рівня 

народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями [2]. 

Проблема  формування молодих лідерів – це проблема підготовки людини 

майбутнього, людини, яка відповідає вимогам ХХІ століття. Ось чому 
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необхідні пошук і підтримка учнівської молоді, чиї особистісні переконання спрямовані на активну 

участь у громадському житті [4; 5]. 

Учнівське самоврядування є уособленням демократичної атмосфери у навчальному закладі, 

формою самодіяльної організації учнівського життя, важливим чинником самовиховання 

особистості, що реалізується органами, котрі складаються з виборних або уповноважених осіб, яким 

колектив доручає спільно планувати громадські справи [1; 6]. 

Творче волевиявлення учнів через самостійну діяльність неможливе без таких основних 

принципів співпраці з керівництвом навчального закладу: відмови від адміністративного характеру 

управління; поваги до особистості учня; конкретної методики залучення учнів до процесу творення 

та ін. [3; 5]. Реалізація цих принципів неможлива без посередницької діяльності особи, яка надає 

консультативну та методичну допомогу учасникам цієї взаємодії щодо більш ефективного 

досягнення поставлених завдань [1; 4]. У професійно-технічному навчальному закладі найчастіше 

такою особою стає практичний психолог або соціальний педагог, який виступає радником даної 

ланки навчально-виробничого процесу. 

Робота практичного психолога ПТНЗ у цьому напрямку є спрямованою на виявлення 

лідерських здібностей учнів, а також здібностей до певного виду практичної діяльності (зокрема 

творчої), робота по згуртуванню групи учнівського самоврядування, співпраця з окреслення 

напрямків його роботи, консультування з різноманітних питань.  

Діагностична робота проводиться за допомогою Діагностичних мінімумів, розроблених 

Дніпропетровським навчально-методичним центром професійно-технічної освіти. Зокрема, з 

Діагностичного мінімуму № 1 для роботи з лідерами учнівського самоврядування використовуються 

такі діагностичні методики: ДДО Є.Клімова та  методика психогеометричної самооцінки особистості 

(С. Делінгер в адаптації А. А. Алексеєва, Л. А. Громової), з Діагностичного мінімуму № 2 – 

соціометрія Дж. Морено. За допомогою першої можна виявити схильність учня до певного типу 

професії. Діти, які надають перевагу професіям типу «людина-художній образ», більш легко 

справлятимуться з художньою самодіяльністю, а ті, хто належать до типу «людина-людина», - кращі 

організатори серед учнівського самоврядування. 

Психогеометричний тест також корисний для роботи з лідерами. Так, наприклад, учень, який виділяє 

серед інших як найпривабливішу фігуру квадрат, - більш успішно справлятиметься з плануванням 

діяльності самоврядування, слідкуватиме за деталями у підготовці до проведення того чи іншого 

заходу, трикутник – кращий організатор, більш легко спілкується з людьми та може спрямувати 

загальну активність на визначену мету, прямокутник – кращий у пошуковій діяльності, коло – у 

врегулюванні конфліктних ситуацій, що можуть виникати між учнями, а також у допомозі іншим, а 

зигзаг – генератор ідей, над втіленням яких після прийняття працює група лідерів.  

 Також для подальшої роботи з лідерами проводиться методика виявлення комунікативних та 

організаторських здібностей (В.В.Синявського та Б.А.Федоришина), яка дозволяє діагностувати 

розвиненість в учнів цих компонентів, що є необхідними для успішної діяльності як лідера 

учнівського самоврядування навчального закладу. 

Традиційною уже стає практика залучення до даного виду роботи учнів першого курсу – не 

тільки з метою виявлення їх здібностей та позанавчальних вподобань, але й допомоги їм у більш 

ефективній адаптації. Художня самодіяльність як окремий напрям роботи дозволяє вирішувати 

також специфічну задачу з гармонізації емоційного стану учня (як відомо, підлітковий вік – один із 

найсуперечливіших у житті молодої людини), допомагає у відреагуванні негативних емоцій. Останнє 

є також методом профілактики девіантної поведінки підлітків. Це вже не кажучи про те, що художня 

самодіяльність, спортивне життя, моменти  творчого пошуку є варіантом корисного та 

конструктивного способу проведення вільного часу молодою людиною та особливо для тих, хто 

проживає у гуртожитку навчального закладу. 
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У Криворізькому професійному гірничо-технологічному ліцеї учнівське самоврядування 

формується  за участю всіх членів педагогічного колективу: заступника директора з навчально-

виховної роботи, класних керівників, викладачів, керівників різноманітних гуртків, майстрів в/н.      

Процес формування лідерських якостей у молоді проводиться  за напрямками: «Здоров’я» 

(боротьба зі шкідливими звичками, спортивні заходи, «Творчість» (художня самодіяльність), 

«Ідеали» (зустрічі з відомими людьми, формування комунікативних  якостей спілкування у 

молодіжному середовищі), «Мрії» (організаційна робота, планування вибудовування дорослого 

життя, інше). Такий поділ дозволяє охопити усі напрямки життя та дозвілля молодої людини, а також 

обрати для роботи за ними тих дітей, які мають специфічні для певного виду діяльності здібності.  

Окремою частиною роботи учнівського самоврядування разом з практичним психологом у 

нашому ліцеї є «Психологічний  гурток » – тренінгова група, склад якої може змінюватись, 

поповнюватись в залежності від роботи, яку планується провести чи проблеми, яку треба вирішити.  

Учень ПТНЗ, який під час навчання мав змогу проявити свою ініціативність, самостійність 

через участь в роботі учнівського самоврядування, у подальшому стає більш перспективним 

робітником, на якого  орієнтуються роботодавці; стає призвичаєним до самодисципліни і має більш 

сформоване почуття відповідальності; володіє навичками командної роботи; більш активний, 

усвідомлює свої можливості та потенціал, сприяє зростанню іміджу свого навчального закладу, 

подає зразок  поведінкової моделі оточуючим ровесникам. 

 

Робота тренінгової групи під керівництвом практичного психолога ліцею 
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Це цікаво знати учням ліцею 
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 «ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

В ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ НА УРОКАХ ПРАВОЗНАВСТВА  ТА 

ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС» 

 

Вареник Н. П., викладача 

суспільних дисциплін НЦПО 

 

І . Виявлення досвіду.  

-  Досвід виявлено в процесі творчої, активної участі  педагога в роботі  

обласної методичної секції: виступи, презентації, методичні розробки, 

звіти про  діяльність методичної комісії  суспільних дисциплін 

навчального закладу;  аналітичні матеріали  проведених предметних, 

тематичних тижнів суспільних дисциплін; ефективні результати 

дослідницької роботи в обласному методичному проекті;  презентація 

зазначеного  досвіду на  Всеукраїнському вебінарі НМЦ ПТО (квітень 

2014р.) ; статті в Методичному віснику НМЦ ПТО з досвіду роботи; 

участь у вебінарі (10. 2014р.) Всеукраїнської  Видавничої Групи «Основа» т. «Сучасний 

урок:проектування,реалізація,аналіз»; творча співпраця з педагогічною спільнотою  на порталі 

«Учительський журнал» де розміщено її авторські методичні розробки.(01.2015р.) 

   - Навчально-виховна та організаційно-педагогічна діяльність Вареник Н.П. підтверджує стабільні 

позитивні результати в розв’язанні актуальних правоосвітніх та правовиховних педагогічних 

проблем на основі  застосування  інтерактивних педагогічних технологій, оригінальних активних 

методів навчання, інтегрування    традиційної  урочної та  проектної систем педагогічного  процесу, 

сучасних  засобів ІКТ. 

ІІ.Вивчення, узагальнення  досвіду. (2012- 2015р.р.) 
- Аналіз умов, необхідних для виконання даної роботи. 

- Погодження з викладачем, методичною комісією суспільних дисциплін, адміністрацією НЦПО ідеї 

щодо вивчення досвіду з 2012р. 

- Засідання методичної ради НЦПО(п. №2 від 04.12.2014р.)Про підсумки вивчення та впровадження 

ППД Вареник Н.П. у навчальному закладі.) 

- Презентація авторського досвіду під час проведення НМЦ ПТО  круглих столів, семінарів обласної 

методичної секції  викладачів правових дисциплін, історії та «Людина і світ»   ( ПТУ-2  11.12.2014р.,  

МВПУПІТ 16.04.2015р.)  

- Робота (01-04.2015р.) експертної групи з вивчення досвіду на рівні обласної методичної секції 

викладачів суспільних дисциплін.( Муха Н.О. методист НМЦ  

ПТО, Клопінська І.О. методист НЦПО, Есауленко О.О. заст. д. ЗОП  НЦПО, Калина Н.В. методист 

ВПУ-17, , Швидка О.М. викладач ДРЦПТО) 

ІІІ.  Визначення мети вивчення досвіду. 

- Показати новаторську  модель компонентів системної роботи  викладача над  науково-методичною 

проблемою та її результативність. 

- Розкрити    актуальність досліджуваної викладачем проблеми  формування інформаційно-

комунікаційних правових компетенцій на уроках правознавства та позаурочній роботі. 

- Спонукати творчих педагогів до застосування в роботі педагогічного досвіду Вареник Н.П. в 

системі правової освіти та правового виховання НЦ ПО 

IV. Методи вивчення педагогічного досвіду: 

Аналіз змісту та сутності педагогічної системи викладача: 

 бесіди з педагогом щодо бачення ним ефективності  досвіду: його педагогічних ідей, 

особливостей технології, виявлених ним позитивних результатів своєї діяльності; 
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 вивчення комплексу наявного у викладача навчально-методичного забезпечення своєї 

педагогічної технології (конспекти уроків, дидактичний матеріал, методичні розробки, тощо); 

 узагальнення результатів спостереження навчальної діяльності викладача та учнів, 

виокремлення фактів, що засвідчують особливості авторської педагогічної технології (оригінальні 

прийоми і методи організації навчальної діяльності учнів, їх вплив на розвиток учнів ). 

2. Методи вивчення результативності авторської педагогічної системи (за матеріалами 

експериментальної роботи викладача на рівні предмету та порівняння його роботи з іншими 

викладачами ПТНЗ ). 

Орієнтовна структура матеріалів узагальненогопередового (перспективного) педагогічного 

досвіду: 

- назва досвіду;  

«Формування інформаційно-комунікативної компетентності в процесі самостійної роботи 

учнів на уроках правознавство та позаурочний час» 

- анотація;   

Викладач удосконалює  методи, форми, прийоми та засоби організації самостійної роботи учнів під 

час правового навчання. На основі діагностування, анкетування, опитування проводить 

експериментальну роботу на рівні предмету  з проблеми  розвитку правової свідомості і  виховання 

правової культури учнівської молоді. Застосовує особистісно-зорієнтовані педагогічні технології, ( 

інтерактивні, проектні методики) активні методи навчання, міжпредметні зв’язки. Досліджує 

педагогічну проблему  соціалізації, самовдосконалення, самореалізації учнівської молоді в умовах 

сьогодення українського суспільства. Визначає свою роль як викладача правових дисциплін  в 

системі правової освіти та правового виховання навчального закладу. 

Умови виникнення та формування досвіду 

Актуальні тенденції реформування сучасної освіти; досягнення педагогіки і методики 

викладання; нові освітні потреби регіону. Впровадження регіональної програми правової освіти та 

виховання. Індивідуалізація  навчання   з урахуванням  задатків, нахилів, здібностей, психічних та 

фізичних особливостей, культурних потреб кожного учня.Розвиток правосвідомості молодого 

громадянина України на основі демократичних і гуманних принципів.  

Длякого призначений даний досвід 
Для викладачів суспільних дисциплін області (правознавство) ПТНЗ 

У чому новизна досвіду 
1.Суть педагогічних новацій:  «Не навчайте дітей так як навчали вас – вони народилися в інші часи » 

(Конфуцій) 

2.Створення авторської моделі роботи викладача правових дисциплін  над методичною проблемою 

та визначення своєї ролі в системному комплексі правової освіти і правового виховання навчального 

закладу. 

3.Формування авторської  моделі інтеграції  правової освіти і виховання на основі проектних та 

інтерактивних педагогічних  технологій. Особистісно - діяльнісний підхід в розробках уроків, 

позаурочних заходах. Індивідуалізація  нового дидактичного матеріалу з урахуванням психічного 

розвитку підлітків; застосуванням принципів демократизму та гуманізму в навчанні : 

- оволодіння варіативними методиками, вмінням застосувати в комплексі прийоми 

індивідуального, групового, колективного навчання; 

-  індивідуалізація навчання та виховання;   

- надання учням можливості самостійного вибору завдань різного змісту і складності; 

- мотивація дітей до самостійної навчальної діяльності в проекті; 

- постійна діагностика і корекція навчальних досягнень, рефлексія; 

- постійна спрямованість на якісне відпрацювання кінцевих результатів,  
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Основне призначення педагогічного процесу — формування і розвиток особистості вихованця, 

допомога в самоактуалізації, особистому і професійному житті. 

На думку І. П. Підласого, «предмет педагогічного  огляду на вище зазначене можна зробити 

висновок  про створення авторської методичної моделі викладання правознавства  з використанням у 

роботі сучасної науково-педагогічної  спадщини І.П. Підласного, О. Пометун.Процесу — 

формування людини, яка на відміну від педагога перебуває на більш ранній стадії свого розвитку і не 

володіє необхідними для дорослої людини знаннями, вміннями, навичками, досвідом. Своєрідність 

об'єкта педагогічної діяльності полягає також у тому, що він розвивається не у пропорційній 

залежності від педагогічного впливу на нього, а за законами, які властиві його психіці, 

особливостями сприйняття, розуміння, мислення, становлення волі та характеру»  Педагог спочатку 

ставить діагноз, а потім визначає конкретні орієнтири для формування і розвитку особистості 

кожного вихованця і всього колективу. 

Як побудований досвід із технологічної точки зору  

1.Стимулюючо-мотиваційні методи і прийоми. 

2. Методи самостійної роботи учнів. 

3.Рефлексивні методи (результат, підсумки) 

Позиція педагога, його ціннісні орієнтації та принципи діяльності !!! 

Поганий учитель пропонує істину, добрий учитель навчає її знаходити. 

                                  А. Дістервег 

                                       "Вчитель з наукової точки зору - лише організатор  

                                        соціального виховного середовища, регулятор і  

                                        контролер його взаємодії з кожним учнем". 

                                                                                                  Л.С. Виготський 

 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ В ПРОЦЕСІ 

ФОРМУВАННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ НА УРОКАХ 

ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 

 

 
Шрейдер О. М.,майстер виробничого 

навчання 

 

 

 
Зубов С. В.майстер виробничого навчання  

 

 

 

Сучасному виробництву потрібні конкурентоспроможні фахівці, тому якісна підготовка 

майбутнього робітника вимагає творчого підходу педагогічних працівників до вибору форм і методів 

навчання, максимального використання досягнень сучасної педагогічної науки, передового, 

новаторського і педагогічного досвіду. 
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Методи виробничого навчання - основні способи діяльності майстра виробничого навчання та 

учнів, завдяки яким учні оволодівають знаннями, уміннями і навичками, професійною майстерністю, 

розвивають творчі здібності, розумові і фізичні сили. Організація інтерактивного навчання сприяє 

ефективному набуттю знань, формуванню навичок і вмінь, виробленню нових цінностей та 

передбачає моделювання життєвих ситуацій, спільне розв'язання проблем. Воно ефективно сприяє 

формуванню цінностей, навичок і вмінь, створенню атмосфери співпраці, взаємодії. Під час 

інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, 

критично мислити, приймати продумані рішення. Використання інтерактивних методів роботи 

сприяє розвитку інтелектуальної ініціативи, уяви, пізнавальної діяльності, незалежності, 

самодисципліни, навичок співпраці з іншими учнями. 

Фундаментальність підготовки кваліфікованого робітника полягає в широті та міцності його 

знань, що дадуть можливість за вдосконалення та саморозвитку вийти на високий рівень професійної 

компетентності з можливістю безперервного підвищення кваліфікації. 

   Окрім того, орієнтація у наявних технологіях навчаннях  слугує добрим стимулом для творчості в 

навчальному процесі у майбутній діяльності. Як відомо, урок має загальну схему «мета – засоби - 

результат». Щоб досягти цього результату потрібна цілеспрямована взаємодія  майстра  виробничого 

навчання  та учня.  

Удосконалення процесу навчання й виховання учнів училища значною мірою залежить від 

забезпечення навчально-виховного процесу, навчальною та методичною літературою, наочними 

приладдями та технічними засобами навчання, дидактичними матеріалами, тобто від комплексного 

методичного забезпечення навчального закладу для якісної підготовки фахівців з робітничих 

професії. 

 Комплексне методичне забезпечення професійно-технічного навчального закладу – це розробка 

та створення оптимальної системи навчально-методичної документації й засобів навчання, 

необхідних для повного та якісного навчання з професій в межах програми та відведеного 

навчальним планом часу.  Комплексно-методичне забезпечення уроків виробничого навчання з теми 

«Електромонтажні  роботи», розроблене Шрейдер О.М., майстром виробничого навчання ІІ 

категорії,  та Зубовим С.В., майстром виробничого навчання  І категорії рекомендоване для майстрів 

виробничого навчання ПТНЗ за професією «Електромонтер з ремонту та обслуговування  

електроустаткування»  2 розряду.  

КМЗ  «Електромонтажні  роботи» розроблене відповідно до вимог Державного стандарту з 

вказаної професії, що дає можливість в повному обсязі забезпечувати послідовність та доступність 

навчання. 

Зміст та структура КМЗ з теми «Електромонтажні  роботи»  повністю забезпечує методичні та 

педагогічні вимоги планування навчально-виробничого процесу, а також виконання учнями 

виробничого навчання в межах вимог програмного забезпечення Державного стандарту за 

професією. 

КМЗ з теми «Електромонтажні  роботи» містить розгорнуті плани-конспекти уроків виробничого 

навчання, інструкційно-технологічні картки, завдання для актуалізації знань учнів, перевірки знань, 

умінь та навичок учнів (питання для фронтального опитування, завдання в малих групах, тестові 

завдання та  інтерактивні методи). 

Матеріали КМЗ з теми «Електромонтажні  роботи», які розробили  майстри виробничого навчання 

Шрейдер О.М. та Зубов С.В., розглянуті та затверджені на засіданні методичної комісії 

«Електрифікації сільського господарства» навчального закладу ВПУ №75), рекомендовані для 

майстрів виробничого навчання ПТНЗ під час підготовки та проведення уроків виробничого 

навчання за професією «Електромонтер з ремонту та обслуговування  електроустаткування» 2 

розряду. 

Наводимо приклад одного із планів уроків виробничого навчання 
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ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 
Професія : « Електромонтер з ремонту та  обслуговування  електроустаткування»   

Тема програми: Електромонтажні роботи 

Тема уроку: Розмітка трас електропроводок  різних видів 

Мета уроку: 

 закріпити теоретичні знання з розмітки трас електропроводок різних видів  (способи 

вибору типу електропроводки залежно від її призначення та особливостей навколишнього 

середовища), сформувати практичні уміння та навички, навчити правильно проводити організацію 

робочого місця з дотриманням вимог безпеки праці та норм часу; 

 розвивати творче ставлення до виконання практичних вправ, уміння знаходити шляхи 

попередження помилок при монтажі електропроводок; 

 виховувати стійкий інтерес до обраної професії. 

Тип уроку: урок вивчення трудових прийомів та операцій. 

Вид уроку: лабораторно-практичне заняття. 

Матеріально-технічне забезпечення: електромонтажні стенди, інструмент електромонтера, труби, 

проводи, ізоляційна стрічка,  аптечка для надання першої допомоги. 

Підручники: 

1.Бондар В.М., Шаповаленко О.Г.  Монтаж освітлювальних, силових мереж і електроустаткування: В 

запитаннях і відповідях: Навчальний посібник. – К.:  Вища школа,2005 

2.Принц М.В., Цимбалістий В.М. Електричні мережі. Монтаж, обслуговування та ремонт. - Львів: 

Оріяна – Нова, 2003  

3.Винокурова Л.Е., Васильчук М.В., Гаман М.В. Основи охорони праці: Підручник для ПТНЗ -2 – 

вид., допов., перероб. – К.: Вікторія, 2001 

4. Опорні конспекти з Спецтехнології 

Міжпредметні зв’язки: 
спецтехнологія, електроматеріалознавство, допуски та технічні вимірювання, електротехніка з 

основами промислової електроніки, 

Перелік навчально-виробничих робіт:  

1.Вибір електропроводки. 

2.Підготовка ділянки до розмітки. 

3.Заготівельні роботи. 

4.Прокладка проводів.  

5.Виконання потрібних з’єднань. 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА. 

 перевірка наявності учнів; 

 перевірка готовності учнів до роботи; 

 інструктаж з безпеки праці. 

ІІ. ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ. 

Актуалізація знань. 

1.Повідомлення теми і мети уроку.  

2.Перевірка опорних знань, умінь та навичок. 

Метод «Мікрофон». 

1. Як класифікуються приміщення за електробезпекою?(Без підвищеної безпеки, з підвищеною 

безпекою, особливо безпечні). 

Учням надається уявний мікрофон, потім по черзі лаконічно і швидко дають відповіді ті учні, які 

отримують мікрофон. 

Метод «Незакінчені речення» 

1. Існують такі види електропроводок…(відкриті, приховані, поверхні) 
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2. У приміщеннях різних категорій застосовують електропроводки…(у сухих приміщеннях – всі 

види електропроводок,  якщо вологість 75% - приховані проводки в ізольованих трубах – 

заборонено, у запилених приміщеннях – дозволяється відкрита проводка ізольованими проводами в 

ізоляційних трубках з тонкою металевою оболонкою, в сталевих трубах).  

3. При виборі типу електропроводки, проводів, кабелів керуються…(умовами зовнішнього  

середовища, засобу її прокладки).  

4. Які основні   матеріали устаткування застосовують при виконанні монтажу електропроводок? 

(Синька, крейда, або охра, провід, відгалужувальні коробки, світильники, вимикачі, заготовка 

електропроводки, цвяхи, шурупи, скоби, щиток). 

Робота в парах 

Питання на обговорення: 

«Які інструменти та пристрої використовують під час монтажу електропроводок?» ( Шнур, 

складений метр, електросвердло, молоток, пробійник, кліщі, гострогубці, викрутка, плоскогубці, 

лещата слюсарські, зубило, шило монтерське). 

Після обговорення в парах кожна пара пропонує свій результат для обговорення. 

 3.Аналіз і доповнення відповідей, підведення підсумків.  

4.Викладання нового матеріалу. 
Послідовність виконання електромонтажних робіт залежить в основному від виду прокладки 

(прихована або відкрита), а також від будівельної готовності будівлі. 

Траси електропроводок розмічають, погодившись з архітектурними лініями приміщення, 

паралельно лініям стін і стелі. На трасах короткими лініями, проведеними поперек відбитої, 

позначають точки кріплення. Розмітку місць кріплення починають з кінцевих, а закінчують 

проміжними, рівномірно розподіляючи їх по довжині між кінцевими. 

При розмітці слід керуватися наведеними нижче нормованими відстанями, м: 

Траси прихованих проводок в будівельних конструкціях товщиною більше 80 мм проходять по 

найкоротших відстанях між відгалужувальними коробками і електроустановочними виробами. 

Зверніть увагу: при виконанні розмітки слід враховувати, що по нагрівається поверхнях 

(печам і пр.) приховану і відкриту прокладку електропроводок виконувати забороняється. 

При паралельному прокладанні проводів або кабелів і трубопроводів відстань між ними 

повинна бути не менше 100 мм, а якщо трубопровід з горючим газом, то не менше 400 мм. Провід й 

кабелі, прокладені паралельно гарячим трубопроводах, повинні мати захист від впливу 

температури. Відстань від відгалузилося-тільних коробок при прихованій прокладці проводів до 

сталевих трубопроводів при паралельному прокладанні повинна бути не менше 100 мм. Перетину 

трубопроводів захищеними і незахищеними проводами виконуються на відстані від них у просвіті 

не менше 50 мм, а від трубопроводів з горючим газом - не менше 100 мм. 

При відстані від проводів або кабелів до трубопроводів менше 250 мм вони захищаються 

ізоляційними або металевими трубками, закладають в борозну на довжині 250 мм в кожну сторону 

від трубопроводу. Проходи кабелів і проводів через стіни та перекриття виконують у трубах або 

трубках. При виведенні проводів з приміщення назовні кожен дріт прокладається в окремій 

ізоляційної трубі. 

Перед розміткою необхідно уважно вивчити робочі креслення проекту і місця, де будуть 

виконуватися роботи, порівнюючи їх з кресленнями, підготувати необхідні матеріали і 

пристосування. Найпростішими пристроями для розмітки є розмічальний шнур, рулетка або 

складаний метр, висок, чертілка. 

Канали для електропроводок повинні мати на всьому протязі гладку поверхню без напливів і 

гострих кутів, а товщина захисного шару над каналом повинна бути не менше 10 мм. У панелях 

канали для електропроводок закінчуються протяжними нішами у вигляді напівциліндрів радіусом 

70 мм або напівконусів з мінімальним радіусом 70 і максимальним 80 мм. У каналі діаметром 15 мм 
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допускається прокладати три жили проводу перетином 1,5-2,5 мм2, в каналі діаметром 20 мм - п'ять 

жил проводів перетином 1,5-2,5 мм2 або чотири жили перерізом 4 мм2, а в каналі діаметром 25 мм - 

вісім жив перетином 1,5-2,5 мм2 або шість жив перетином 4 мм2. 

Розмічання місць установки підрозетників і коробок для монтажу штепсельних розеток і 

вимикачів. 

При відкритій електропроводці розмічають місця установки дерев'яних або пластмасових 

підрозетників діаметром 55-60 мм, а при прихованій - місця установки коробок діаметром 70 мм 

або прямокутних коробок для монтажу штепсельних розеток і вимикачів. 

Повідомлення нової інформації відносно технологічного процесу монтажу електропроводки: 

відкритої ізольованим проводом безпосередньо по будівельних конструкціях; відкритої у сталевих 

трубах; відкритої кабелем на скобах;  тросової ізольованими проводами, кабелем і тросовим 

проводом; прихованої з використанням напівтвердих гумових трубок; прихованої без трубної 

проводами типів АППВ, ППВ, АПВ, ПВ, АППВС. 

Розмітка електропроводки полягає у визначенні та нанесенні місць встановлення 

електроконструкцій, пристроїв і трас майбутньої електропроводки. При спорудженні присадибних 

будинків, що випускаються підприємствами великопанельного домобудівництва, в яких 

відформовані ніші, гнізда для установки розеток і вимикачів, канали для електропроводок, 

розмічальні роботи практично відпадають. У цьому випадку візуально перевіряють правильність 

виконання канальної схеми електропроводки, звертаючи особливу увагу на збіг вузлів в місцях 

сполучення будівельних елементів будівель. При необхідності виконують додаткові роботи по 

розмітці. 

Траси електропроводок розмічають після визначення місць установки електроконструкцій та 

установочних пристроїв: - квартирного щитка, розеток, вимикачів; - світильників; - місць введення 

проводів - і наносять між елементами (наприклад, відгалужувальна  коробка-вимикач) за 

допомогою шнура, натертого синькою, порошковим крейдою, вугіллям або ультрамарином. Шнур 

натягують в потрібному напрямку двоє робітників, один з яких потім відтягує його вільною рукою 

і різко відпускає, відбиваючи таким чином ми розмічаємо на поверхні видиму лінію, яка показує 

трасу майбутньої електропроводки. 

5.Показ та поясненнясхем монтажу електропроводок згідно інструкційно-технологічних 

карток. 

6. Обговорення типових помилок  та шляхи їх подолання по темі уроку виробничого навчання  

«Розмітка трас електропроводок  різних видів». 

     № Помилки Причини Попередження 

 

1 
Обрив тросової проводки 

 

Велика довжина 

проводки при малому 

перерізі троса  

 

При діаметрі несучого троса 5…8 

мм довжина проводки не повинна 

перевищувати 90м 

 

2 При кріпленні провода 

гвіздками пошкоджена 

ізоляція 

Великий діаметр шляпок 

гвіздків, не 

використовується 

оправка 

Гвіздки повинні мати діаметр 

головки не більше 1,4…1,8мм..при 

їх забиванні потрібно 

використовувати оправку. 

 

3 
При прокладці проводки 

взимку відбулось потріскання  

ізоляції 

Прокладання проводки 

при низькій температурі 

Прокладка і монтаж плоских 

проводів при температурі нижче -

15
0
С забороняється 
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     № Помилки Причини Попередження 

 

4 

При згині поліпропіленових 

труб на спеціальному станку 

вони тріскаються 

Поліпропіленові  труби 

перед гнуттям треба 

нагріти 

Поліпропіленові  труби перед 

гнуттям нагрівають до 150-160
0
С 

7.Опитування учнів. 

Метод «Прес». 

Питання для обговорення: Якою технічною документацією користуються при монтуванні 

електропроводок? Учні висловлюють свої думки, підкріплюючи їх доказами і наводячи приклади. 

Можлива відповідь: «Я думаю, що робоча документація, повинна бути виконана відповідно до  

вимог ПБЕ, Державних стандартів системи проектної документації для будівництва, та Інструкцій 

про склад і оформлення електротехнічної робочої документації для промислового будівництва» 

Завдання «Дерево рішень». 

Стовбур – монтаж електропроводок. Гілки – технологічні операції при монтажі електропроводок. 

Завдання алгоритмічного порядку 

Встановіть правильну послідовність технологічних операцій під час підготовчої стадії монтажу 

електропроводок : 

- Розмітка місць установки освітлювального або силового електроустаткування. 

- Розмітка траси прокладання проводів, проходів через стіни і перекриття та місць кріплення 

проводів і кабелів. 

- Пробивні роботи (борозни, проходи) 

- Установка ізолюючих опор, натяжних і підтримуючих конструкцій або прокладка труб 

- Заготовка електропроводок 

Встановіть правильну послідовність технологічних операцій під час основної стадії монтажу 

електропроводок 

- Транспортування заготовлених електропроводок до зони монтажу 

- Прокладання проводів або кабелів 

- Установка електроприймачів і розподільних пунктів 

-  Окінцювання проводів і кабелів та приєднання їх до затискачів апаратів. 

- Перевірка і здача в експлуатацію електропроводок. 

8.Розгляд виробничих ситуацій. 
Ситуація 1. Вам потрібно зробити перехід проводки з сухого приміщення у вологе,  які матеріали 

Вам потрібні?  Ваші дії відносно визначення матеріалів. (Напівтверді ізоляційні трубки, втулки, 

воронки) 

Ситуація 2.При виконанні електропроводки провода перехрещуються. Ваші дії. (Верхній провід 

додатково ізолюють трьома-чотирма шарами ізоляційної стрічки) 

Ситуація 3.  Вам потрібно затягнути провода в стальні труби. Ваші дії.(Краї  труб окінцьовують  

ізолюючими втулками,  вдувають в трубу тальк, через трубу втягують стальний  дріт,один кінець 

якого з’єднують з проводами.) 

Ситуація 4. Ви виконуєте трубну проводку, якою повинна бути відстань між протяжними коробками 

. Ваші дії.  (Не повинна перевищувати 75м- на прямих ділянках, 50м-при одному вигині, 40м-при двох 

і 20м- при трьох вигинах) 

9. Відповідь на запитання учнів. 

10. Видача завдань для самостійної роботи згідно інструкційно-технологічних карток. 

 Розподіл учнів за робочими місцями (бригадний метод). 

Бригада №1. Підготовка до  монтажу відкритої електропроводки 

Бригада №2. Підготовка до  монтажу тросової електропроводки 

Бригада №3. Підготовка до  монтажу електропроводки у стальних трубах 

11.Повідомлення про критерії оцінювання. 
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11-12б. – оцінюється робота, яка виконана творчо з використанням сучасних прийомів та 

методів, з дотримання монтажу, з окремим  незначним недоліком, без порушень правил безпеки 

праці; 

 9-10б. -  оцінюється робота, яка виконана якісно, вчасно, з дотриманням норми 

технологічного процесу як норм часу, без порушень правил безпеки праці; 

7-8б. - оцінюється робота, яка виконана з дотриманням норм часу, вимог безпеки праці, але 

розмічальні роботи  мають  відхилення; 

4-6 б. – робота має незначні відхилення у нормі часу та технологічному процесі підготовчої 

стадії монтажу електропроводок; 

12. Підведення підсумків вступного інструктажу з теми уроку виробничого      навчання 

«Розмітка трас електропроводок  різних видів» 

 

Тест-упізнання 

На першій стадії електромонтажу виконують заготівельні роботи Так 

Ні 

 

 Відкриті електропроводки прокладаються по поверхні стін, стель, 

конструктивних елементах будівель і споруд. 

Так 

Ні 

 

 Приховані електропроводки прокладаються в середині конструктивних 

елементів будівель і споруд 

Так 

Ні 

 

 Внутрішні електропроводки можуть виконуватися відкритими та 

прихованими. 

Так 

Ні 

 

Тест-співвідношення 

  

Електропроводка 

 
Марка  проводу 

1 Тросова  А АРТ  

2 У сталевих трубах Б ПРТО 

3 Відкрита  В АППВ  

 

 
 

Електропроводка 

 
Відстань від рівня 

підлоги 

1 Тросова  А 1,5-5м 

2 У сталевих трубах Б 1,5м 

3 Відкрита  В Не нормується 

 

 Електропроводка 

 

  Відстань між 

паралельними лініями 

1 Тросова  А 30-50 мм 

2 У сталевих трубах Б 15-20мм 

3 Відкрита  В 3-5мм 
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ІІІ.  ПОТОЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ 

Самостійна робота учнів.  

1. Виконання вправ учнями згідно  інструкційно-технологічних карток.  

2. Індивідуальний інструктаж на робочих місцях . 

3. Цільові обходи  майстром виробничого навчання робочих місць – перевірка: 

  організації робочих місць,  

 правильності виконання прийомів, 

  користування монтажними інструментами, 

 користування  технічною документацією, 

 дотримання техніки безпеки 

4. Перевірка майстром  виробничого навчання   виконані  роботи та стан робочих місць. 

ІV. ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ 

1. Самостійне оцінювання учнями результатів роботи. 

2. Підбиття підсумків  роботи кожного учня й групи загалом. 

3. Виставлення оцінок. 

4. Визначення учнів, які відмінно впорались з  роботою. 

5. Аналіз  недоліків у роботі учнів. 

 

V. Домашнє завдання. Тема наступного заняття « Виконання гнізд, отворів та борозен». Повтор 

матеріалу  Принц М.В., Цимбалістий В.М. «Електричні мережі. Монтаж, обслуговування та ремонт».  

 

ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА №1 

За  професією: «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» 

З предмету: Електромонтажна підготовка 

Тема: Розмітка трас електропроводок  різних видів.  Монтаж  відкритих проводок. 

 

Зміст завдання 

та послідовність 

виконання 

 

Обладнання, 

інструмент,       пристосування 

Технічні умови  

і вказівки щодо  

виконання завдання 

1.Інструктаж з охорони 

праці. 
  

  2. Загальні відомості про 

відкриті електропроводки. 

Розміточний шнур, рівень, 

маркер, провід 
 

3. Розмітка  траси 

електропроводки. 

Розміточний шнур, рівень, 

маркер, провід, 

Від вводу в кімнату 

проводимо розмітку 

траси прокладки 

електропроводки згідно 

ГОСТів. 

4 Прикріпити провід. 

 
Молоток, гвіздки 

Закріпити провід АППВ 

гвіздками. 
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ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА №2 

 

За професією: «Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування» 

З предмету: Електромонтажна підготовка 

Тема:  Розмітка трас електропроводок  різних видів.  Монтаж  тросових електропроводок. 

 

Зміст завдання та послідовність 

виконання 

Обладнання, інструмент,       

пристосування 

Технічні умови і вказівки 

щодо 

виконання завдання 

1.Інструктаж з охорони праці.   

2. Розмітка  траси тросової 

електропроводки. 

Рулетка, рівень, 

маркер.. 

Від вводу в кімнату 

проводимо розмітку траси 

прокладки 

електропроводки згідно 

ГОСТів. 

 3. Монтування крипільної 

арматури для тросу 

 

Молоток, дюбелі кріпильна 

арматура, дрель. 

За  допомогою дрелі 

робимо отвір в стіні, 

вставляємо дюбель, 

закріпляємо гак. 

4. Натягнути і закріпити трос 
Інструмент 

електромонтера. 

Натягти і закріпити не 

великий відрізок троса. 

5. Змонтувати тросову проводку. 

 

Інструменти 

електромонтера, трос 

провід. 

Беремо трос і закріпляємо 

на ньому електричний 

провід. 

 

ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА №3 

 

За професією: «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» 

З предмету: Електромонтажна підготовка 

Тема:  Розмітка трас електропроводок  різних видів.  Монтаж  електропроводок в  трубах  

Зміст завдання та 

послідовність виконання 

Обладнання, 

інструмент,       

пристосування 

Технічні умови і вказівки щодо 

виконання завдання 

1. Інструктаж з охорони праці.   

2. Розмітка  траси  проводки в 

трубах   

Рулетка, рівень, 

маркер. 

Від вводу в приміщення  

проводимо розмітку траси 

прокладки електропроводки згідно 

ГОСТів. 

3. Встановлення крипільних 

деталей 

 

Молоток, дюбелі 

кріпильна арматура, 

дриль. 

За  допомогою дрилі робимо отвір 

в стіні, 

вставляємо дюбель, 

закріпляємо гак. 
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 4.Виконання   заготівельних 

операцій. Закріплення труб. 

Інструмент 

електромонтера. 

 Складаємо труби, очищаємо, 

фарбуємо, розрізаємо, накатуємо 

різьбу, комплектуємо.  

5.Затягування проводів в труби Інструменти 

електромонтера, дріт, 

провід. 

Беремо  елементи трубної 

проводки, встановлюємо на 

підготовлені місця, затягуємо 

проводи . 

 

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ І ПЕРЕПІДГОТОВКИ 

РОБІТНИЧИХ КАДРІВ  УЧАСНИК ПРОЕКТУ ЗІ СТВОРЕННЯ МОЛОДІЖНОГО 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ «ГОЛОС МОЛОДІ.ТБ - YOUTH VOICE. TV» 

 

Циганок О.А.,  

методист ДЦППРК  

 

Особистість формується безліччю елементів соціально-культурного 

середовища. Телебачення теж є одним з таких елементів. Воно не просто створює 

в наших побутових умовах постійно діюче інформаційно-естетичне середовище, а 

й формує ціннісні орієнтації. Важливу роль у цьому аспекті має вплив саме на 

підлітка як особу, що може легко піддатися впливові телебачення: в галузі 

мистецтва, культури, естетичної організації середовища, діяльності, відносин, 

екології. Саме тому, сьогодні як ніколи, актуально стоїть питання про вплив засобів масової 

інформації, і, в першу чергу − телебачення, на духовно-моральне виховання підлітків.  

Так наприкінці листопада 2014 року на базі Дніпродзержинського центру підготовки і 

перепідготовки робітничих кадрів під керівництвом Олексія Велерійовича Жабського стартував 

проект молодіжного телебачення «Голос Молоді.ТБ - Youth Voice. TV». 

 Проект отримав підтримку Дніпропетровської облдержадміністрації, проводиться за 

ініціативою міжнародної освітньої програми «EUROSTUDENT»,  

Мета проекту - об'єднання інформаційного простору навчальних закладів силами молоді. 

Завдання проекту –  підтримати талановитих молодих людей, надати можливість 

висловлювати свою власну думку що до різних подій з позиції молоді, втілення навчально-

розвивальних програм для молодих людей. 

На Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2015», організаторами якої Міністерство 

освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, компанія «Виставковий 

Світ»,  

 Дніпродзержинський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів, представив спільну 

роботу молодіжного телебачення «Голос Молоді.ТБ - Youth Voice. TV», яка отримала ЗОЛОТУ 

МЕДАЛЬ. 

За останній час представники молодіжного телебачення "Youth Voice. TV " зробили репортажі 

з відомими співаками, артистами, діячами, вченими, державними та громадськими діячами. Взяли 

участь та стали ініціаторами яскравих заходів для молоді району та міста. 

 У лютому в Польщі у містах Лодзь та Варшава пройшов «ІV Міжнародний з’їзд директорів 

загальноосвітніх шкіл та представників освіти 2015».  Організаторами з’їзду були учасники 

міжнародної освітньої програми «EUROSTUDENT», Суспільна академія наук управління та 

менеджменту, українсько-європейського фонду «Єдність». 

 З’їзд проходив на базі Суспільної академії наук управління та менеджменту. Учасники з’їзду, 

працівники освіти з 17 областей України, мали можливість ознайомитися і перейняти досвід роботи 
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найкращих навчальних закладів Польщі та Чехії університетів та Вищих шкіл м. м Варшави, 

Кракова, Лодзь, Любліна, Радом.  

В число учасників були запрошені і представники Дніпродзержинського центру підготовки і 

перепідготовки робітничих кадрів які презентували проект молодіжного телебачення «Youth Voice. 

TV».  

 Представники Чеської освіти відкрито ділилися своїм досвідом, розповідали про умови 

навчання, організацію дозвілля, давали відповіді на різні запитання. 

Всі учасники з’їзду отримали міжнародні сертифікати. 

У березні 2015 року  проект «Youth Voice. TV»  було презентовано на семінарі Департаменту 

професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України та Інституту інноваційних 

технологій і змісту освіти МОН України у м. Києві. 

Представники "Youth Voice. TV" були учасники на зустріч радника Голови Дніпропетровської 

облдержадміністрації Трейгермана Бориса Михайловича з Молодіжними організаціями 

Дніпропетровщини. 

За останні два тижні представники молодіжного телебачення "Youth Voice. TV" зробили 

репортажі: 

- у м. Дніпропетровську офіційний візит Генерального консула Республіки Польща у Харкові 

Станіслава Лукасіка; 

- відкрите засідання Євроклубів міста у рамках робочого візиту представництва ЄС в Україні 

у м. Дніпродзержинську; 

- захід з нагоди Міжнародного дня волонтера та виступ народної артистки України Руслани 

Лижичко для воїнів-добровольців АТО. 

Під час заходу з нагоди Міжнародного дня волонтера за участю народної артистки України 

Руслани Лижичко відбулася урочиста церемонія нагородження найактивніших волонтерів 

Дніпропетровщини. Нагородження проходило на території Міжнародного Аеропорту м. 

Дніпропетровська (DNK) . 

У церемонії нагородження взяли участь: Філатов Борис Альбертович, народний депутат 

України, Корбан Геннадій Олегович, заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації, 

Трейгерман Борис Михайлович, радник Голови Дніпропетровської облдержадміністрації. 

Команда "Youth Voice. TV" до якої увійшли і представники ДПТНЗ «Дніпродзержинський 

ЦППРК» мала можливість взяти інтерв’ю у представників влади, народної артистки України 

(волонтера) Руслани Лижичко та воїнів-добровольців АТО. 

Участь учнів, студентів у проекті "Youth Voice. TV" дає можливість молоді об’єднуватися за 

спільними інтересами, розвивати свої комунікативні навички, впливати на формування суспільної 

свідомості та громадської думки.  

Проект молодіжного телебачення "Youth Voice. TV" підтримала активна молодь  м. 

Дніпродзержинська. 
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Химчак Ж. В., майстер виробничого  

навчання КЦПОММ 

 

План уроку 

Тема програми:Технологія приготування страв з яєць та сиру 

Тема уроку:Технологія приготування та відпуск страв із сиру 

Мета уроку: 

навчальна:  сформувати знання з технології приготування, правил подачі, вимог до якості  страв із 

кисломолочного сиру з використанням  інноваційних технологій; практично закріпити теоретичні 

знання з предметів: технологія приготування їжі, товарознавство харчових продуктів, устаткування, 

охорона праці, фізіологія харчування, інформаційні технології; 

розвивальна:  активізувати пізнавальну діяльність учнів,  залучаючи їх до пошукової роботи, 

створити умови для формування та розвитку творчих здібностей учнів; розвивати пізнавальну 

активність, самостійне мислення,      спостережливість, увагу, вміння орієнтуватися у виробничих 

умовах; 

виховна:  виховання професійного творчого бачення, естетичного смаку та культури поведінки, 

почуття поваги до обраної професії; виховувати в учнів відповідальність, естетичність, смак, повагу 

до професії, відповідальність за доручену справу, самостійність. 

Метод проведення уроку: словесний, наочний (демонстрація презентації, схем, плаката) 

Форми навчання: самостійна робота учнів, практичні вправи, представлення учнівських презентацій 

Дидактичне забезпечення: презентації,  тестові завдання, опорний конспект уроку, натуральні 

зразки страв із яєць. технологічні  картки; збірник рецептур страв, інструктивно-технологічні картки, 

картка оцінювання бригади, картка самоаналізу, картка аналізу групи, критерії оцінювання. 

Матеріально-технічне забезпечення: робочі місця на ПК, учнівські презентації; сировина для 

приготування страв; столи виробничі, розробні дошки, посуд: лотки, каструлі місткістю 1–2 л; 

сковорідки, ножі, лопатка, лист або форми, столові ложки, виделки, збивалка, дерев’яна копистка, 

шумівка, блендер, міксер, жарочні шафи, електроплити.  

Міжпредметні зв'язки: інформаційні технології, гігієна та санітарія виробництва, устаткування 

підприємств харчування, організація виробництва та обслуговування, новітні технології в 

ресторанному сервісі, охорона праці. 

Вид уроку: бінарний  

Тип уроку: урок засвоєння нових знань, формування навичок,  закріплення умінь. 

Перелік практичних завдань:  

- приготування сирників звичайних 
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- приготування вареників лінивих 

- приготування запіканки з сиру 

Перелік умінь та навичок: 

Учні повинні знати: 

- організацію робочого місця в гарячому цеху, 

- технологічні операції та їх послідовність виконання, 

- обробку і використання сировини, 

- приготування напівфабрикатів з сиру, вимоги до якості та терміни їх зберігання, 

- будову та принцип роботи обладнання, інструменти необхідні для виконання 

технологічної операції, 

- технологічну документацію, 

- правила техніки безпеки і протипожежної безпеки, санітарії та гігієни. 

Учні повинні вміти: 

- організувати робоче місце в гарячому цеху, 

- виконувати технологічні процеси при приготуванні страв з сиру, 

- готувати напівфабрикати з використанням сировини, 

- користуватись технологічною документацією, 

- користуватися обладнанням, інструментами, 

- дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки. 

ХІД УРОКУ: 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА: 

- перевірка наявності учнів, 

- перевірка готовності учнів до уроку, 

- допуск з техніки безпеки. 

ІІ. ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ: 

1. Актуалізація опорних знань учнів. 

ВИКЛАДАЧ:Учні отримали випереджувальне завдання: підготувати презентації страв із яєць, але 

спочатку ми повторимо раніше вивчений матеріал за допомогою тестів за темою «Страви із яєць». 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

(усно: на мультимедійному екрані висвічуються питання з варіантами відповідей, учні 

озвучують правильну відповідь) 

1. Свіже яйце без шкаралупи можна замінити меланжем у співвідношенні: 

А) 1:2,  Б) 1:1, В) 1:0,28 

2. Яєчний порошок розводять молоком або водою у співвідношенні: 

А) 1:2,0, Б) 1:2,5, В) 1:3,5 

3. Денатурація яйця при варці починається при температурі: 

 А) 50-55°, Б) 55-60°, В) 60-65° 

4. Яйце без шкаралупи варять у розчині: 

А) води з додаванням солі, Б) води з додаванням солі та оцту   

В) води з додаванням оцту 

5. Дієтичні яйця надходять та реалізуються: 

 А) до 7 днів після знесення, Б) через 7 днів після знесення 

В) після 10 днів після знесення 

6. Якщо відсутнє спеціальне приміщення для обробки яєць, то їх обробляють: 

А) у мийній для столового посуду, Б) у гарячому цеху 

7. Шкаралупа в курячому яйці складає: 

 А) 12%, Б) 32%, В) 20% 
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8. З якими  з допустимих  дефектів  яйця  використовують в кулінарії: 

А)  красюк, Б)  тріщина, В)  тумак, Г)  кров’яне кільце 

9. Меланж – це: 

А) збиті  жовтки, Б) збиті заморожені білки 

 В)  заморожена суміш білків і жовтків, Г)  висушена суміш жовтка і білка 

10. Яйця «в мішечок» варять : 

А) 5 - 8 хвилин, Б) 3 – 3,5 хвилин, В) 8 – 10 хвилин, Г) 2 – 2,5 хвилин 

11. Зварене  круто яйце має верхній шар жовтка темний, тому що : 

 А) довго варили, Б)  тримали в гарячій воді 

В) після варіння відразу не поклали в холодну воду 

12. Для подачі зварених яєць  рідких  - використовують такий посуд: 

А) колотниця, Б) кокільниця, В) пашотниця, Г) баранчик 

13. Яйця зварені без шкаралупи подають: 

А) тільки гарячими, Б)  тільки холодними, В)  холодними і гарячими 

Г) при температурі 50ºС                    

14.Чому пряження запікають перед подаванням?: 

 А) втрачає пухкість, Б)  черствіє, В)  зсідається 

15. Чим пряження відрізняється від омлету: 

 А) пряження готують з додаванням борошна та сметани 

  Б) пряження готують з додаванням сиру кисломолочного  

  В) пряження готують з додаванням майонезу та борошна   

16.Особливості приготування пряження по-гуцульськи 

  А) готують з додаванням гречаного борошна 

   Б)  готують з додаванням кукурудзяного борошна 

  В) готують з додаванням вівсяних пластівців. 

МАЙСТЕР В/Н: Проводиться вибіркова перевірка засвоєння учнями теоретичного матеріалу з курсу 

"Технологія приготування їжі", "Організація виробництва", "Фізіологія харчування" ‖Устаткування‖ 

та ―Охорона праці‖. Перед тим, як розпочати практично закріплювати Ваші знання, пропоную 

пригадати, що ви пам’ятаєте з попередніх уроків: 

1. Яким обладнанням ми будемо користуватися в гарячомуцеху при приготуванні страв з сиру? 

(Ми будемо  користуватися електричним обладнанням) 

2. Чому нам необхідно дотримуватись техніки безпеки в гарячому цеху? (Тут підвищена 

небезпека, ми працюємо з електричним обладнанням, а також ми маємо частий контакт з 

водою, тому нам необхідно завжди дотримуватися техніки безпеки, щоб уникнути нещасних 

випадків) 

3. Перед початком роботи електричного обладнання, що ми повинні перевірити? (Ми повинні 

перевірити наявність заземлення, терморегулятора і пакетних перемикачів, перевірити їх 

санітарний і технічний стан) 

4. Коли дозволяється мити і чистити електричне обладнання? (Мити і чистити електричне 

обладнання  дозволяється тільки при відключеному струмі) 

5. Як необхідно діяти в аварійних ситуаціях при роботі в гарячому цеху? (Негайно відключити 

від мережі електрообладнання, не допускати сторонніх осіб в небезпечну зону, повідомити 

про те, що сталося керівника робіт, при нещасних випадках ,необхідно надати потерпілому 

першу медичну допомогу) 

6. Розкажіть  послідовність приготування маси для вареників лінивих? (У протертий сир додати 

борошно, сіль, цукор, яйця і перемішати до утворення однорідної маси) 

7. Як правильно сформувати сирники. Які вони мають розміри та  форму? (З підготовленої маса 

формують валики завтовшки 5-6 см, нарізають у поперек, обкачують у борошні, надають 
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форму биточків завтовшки 1,5 см. Смажать основним способом з обох боків до утворення 

золотистої кірочки, доводять до готовності в жаровій шафі (5-7)) 

8. Чим відрізняється пудинг від запіканки? (У пудинг вводять збиті білки, додають більше цукру 

та вводять ванілін, а в запіканку ні) 

9. Як формують сирники по – київські та яку вони мають форму? 

10.  Із приготовленої маси сформувати кружальця 5-7 мм завтовшки, на середину покласти фарш, 

защепити краї, сформувати н/ф овальної форми (Готовність страви визначають 

проколюванням кухарською голкою, якщо на кухарській голці немає налипань, то страва 

готова) 

А зараз пропонується усно відповісти на питання кросворду (на екрані мультимедія зображено 

кросворд, який заповнюється в ході його розгадування) 

Питання до кросворду
• 1.Вона має пористу структуру захищає, яйце від мікроорганізмів.

• 2. Він складається з кількох шарів природної, тягучої, безбарвної маси.

• 3. Вони є символом відродження природи і весни, жоден Великдень 
не обходиться без них.

• 4. Найцінніша частина яйця, багата на жири, вітаміни  та мінеральні 
речовини.

• 5. Електрообладнання, яке використовують на виробництві для 
смаження яєць.

• 6. Суміш яєчних білків та жовтків, без шкарлупи, перемішаних 
профільтрованих, заморожених до t-18 С.

• 7. Пристрій для перевірки свіжості яєць.

• 8. Смажена яєчна страва з додаванням молока.

• 9. Випущені на розігріту з жиром сковорідку не змішані яйця

• 10. Яєчна смажена страва, яку готують з додаванням сметани та 
борошна.

 



Методичний вісник 

 

Сторінка103 
 

 

 

 

1

9

4

6

7

2

10

8

5

3

м е л а н ж

я

ч

н

я

ш

к

а

р

л

у

п

а

б

і

л

о

к

п

р

я

ж

е

н

я

о

в

о

с

к

о

п

о

м

л

е

т

я й ц я

е л е к т р о с к о в о р о д а

ж

о

в

т

о

к

ВИКЛАДАЧ: А зараз, учні, надаю Вам слово для презентації своїх страв (завдання 

випереджувального характеру). На екрані - фрагмент художнього фільму «Одиноким надається 

гуртожиток». Учні представляють свої відео-презентації з тем: 

- Смажені яєчні страви: омлет натуральний, омлет змішаний, омлет фарширований. 

- Запечені яєчні страви:  омлет натуральний запечений, омлет змішаний запечений, пряження. 

2. Пояснення нового матеріалу. 

Виклад нового матеріалу викладачем проводиться з використанням мультимедійного проектору. 

Мотивація навчальної діяльності. 

ВИКЛАДАЧ: Сьогодні на уроці ми повинні з вами вивчити технологію приготування страв із сиру. 

Зверніть увагу, у Вас на столі є технологічні карти, покрокові рецепти приготування страв, які 

допоможуть вам вивчити асортимент страв із сиру, технологію приготування, вимоги до якості та 

терміни зберігання. Отже, тема сьогоднішнього уроку: «Технологія приготування та відпуск страв із 

сиру». Тема дуже важлива для Вас як для фахівців згідно з освітньо-кваліфікаційною 

характеристикою «Кухар» 4 розряду, як для спеціалістів, що будуть працювати у сфері ресторанної 

справи, дитячого та дієтичного харчування і, в решті-решт, як для майбутніх господинь. 

Тож, мета нашого уроку: визначити значення страв із кисломолочного сиру в харчуванні людини, 

використання  страв із сиру в дитячому та дієтичному харчуванні. 

МАЙСТЕР В/Н:  Ми з вами повторили попередній матеріал, а зараз переходимо  безпосередньо до 

вивчення нового. Темою нашого уроку є «Приготування гарячих страв із сиру». Та, перш ніж 

приступити до її вивчення,  нагадаю, що мета уроку - навчитися правильно організовувати своє 

робоче місце, підбирати посуд, інструмент та інвентар, знати технологію приготування гарячих страв 

із сиру, дотримуватись правил безпеки праці та бережному відношенню до устаткування, так як ці 

знання та вміння знадобляться Вам для подальшої роботи на підприємствах ресторанного 

господарства, ну і, звичайно,  у сімейному житті. 

ВИКЛАДАЧ, пояснюючи новий матеріал,робить невеличкий історичний екскурс щодо виникнення 

сиру. 

 Історії невідомо, хто і коли першим приготував сир. Цілком можливо, що це сталося 6 тисяч 

років тому, коли людина приручила диких тварин і почала використовувати молоко: випадково 

http://ua-referat.com/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
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молоко скисло, стекла сироватка, залишилася щільна маса. Спробували - смачно! І почали робити 

сир вже спеціально.  

 За свідченням римського письменика і вченого Марка Теренція Варрона, цей продукт був 

відомий ще в Давньому Римі. Молоко тоді заквашували згустком, який витягували зі шлунка телят, 

козенят або ягнят, що харчувалися тільки материнським молоком.  

 Сир вживали в їжу солоним і несолоним, іноді змішували з молоком, вином або медом.  

Сир завжди був одним з найбільш шанованих продуктів у слов'ян. Його їли мало не щодня. 

Початковою сировиною для приготування сиру служила звичайна простокваша, горщик з якою 

ставили на кілька годин в не дуже спекотну піч. Потім горщик виймали і зливали його вміст у 

полотняний конусоподібний мішок. Сироватку відціджували, а мішок з сиром клали під прес. Проте 

приготований таким чином сир не міг довго зберігатися, а холодильників тоді ще не знали. Щоб він 

не пропадав, народ придумав досить оригінальний спосіб його консервації. Готовий (з - під преса) 

сир знову поміщали на кілька годин в піч, потім під прес, і так двічі. Коли він ставав абсолютно 

сухим, його щільно укладали в глиняні горщики і заливали зверху топленим маслом. У 

льоху такий сир міг зберігатися місяцями, його брали з собою і в далеку дорогу. 

Харчова цінність страв із сиру 

Сир — цінний продукт харчування. До його складу входять органічні (молочні) кислоти, мінеральні 

речовини, зокрема солі фосфору і кальцію, вітаміни А, Е, групи В та ін., 10 -18 % легкозасвоюваного 

білка, 18% жиру. 

Білки сиру повноцінні, містять усі незамінні амінокислоти, сприятливо впливають на жировий обмін. 

Завдяки лікувальним властивостям білків, які входять до складу сиру, а також високому вмісту міне-

ральних речовин страви з сиру рекомендується використовувати у дитячому та дієтичному 

харчуванні, при захворюваннях печінки, нирок, шлунка, атеросклерозу. 

Сир використовують для приготування холодних і гарячих страв. Застосовують жирний, 

напівжирний і знежирений сир. Жирний сир містить 18% жиру. Вживають його у натуральному 

вигляді з цукром, цукровою пудрою, сметаною, молоком; для приготування холодних страв - сирної 

маси з різними начинками, а також для гарячих страв. Якщо поступає сир із не пастеризованого 

молока, його використовують для приготування гарячих страв. Напівжирний сир містить 9% жиру, 

нежирний — 0,5%, використовують для приготування гарячих страв: сирників, пудингів, запіканок, 

вареників, млинців. Сир містить 62-77% повноцінного молочного білка — казеїну. Під час теплової 

обробки страв з сиру білки ущільнюються, що утруднює їх засвоєння. Щоб компенсувати цей 

недолік, сир перед використанням ретельно розтирають або пропускають крізь протиральну ма-

шинку, втрати становлять 2% маси. 

Якщо сир містить багато вологи, його загортають у чисту тканину і віджимають під пресом. Для 

приготування холодних страв можна використовувати тільки сир з пастеризованого молока. 

ПОРАДА: 

Якщо сир дуже кислий, залийте його такою ж кількістю молока і тримайте 1 годину, потім перекладіть його у 

тканину, а зверху покладіть гніт. 

Не   готуйтесирники з кислого сиру, використайте його для запіканки. 

Пам'ятайте:від крохмалю сирники стають твердими, а від цукру розпливаються. 

Приготування холодних страв із сиру 

(Демонструється відео: виробництво сиру кисломолочного на сучасному виробництві.) 

Сир з молоком, вершками,сметаною, цукром  або сметаноюі цукром 

Сирна маса зі сметаною 

Сирна маса з горіхами 

Сирна маса з варенням 

Сирна маса медова з виноградом 

  

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B8%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B8%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Інгредієнти:  

 виноград зелений без кісточок - 150 г, сир знежирений - 250 г, мед - 3 ст. л. 

 білок - 2 шт., лимон - 1/2 шт., цукрова пудра - 1 ст. л. 

 коньяк чи бренді (за бажанням) - 1 ст. л. 

 

Приготування: 

 
1.З лимона вичавити сік. Натерти цедру лимона. 

 
2.Виноград промити. Кожну виноградину розрізати навпіл. 

Полити невеликою кількістю лимонного соку і притрусити цукровою пудрою. 

 
3.У посудину покласти сир, мед, цедру лимона і вилити решту лимонногосоку. 

Все добре перетерти ложкою (можна використати блендер). 

 
4.Після цього додати виноград і, за бажанням, коньяк. 

В окремій посудині збити 2 білки з дрібкою солі і додати до сирної маси. 
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Все добре перемішати.  

Перед подачею десерт охолодити, знову розмішати і викласти в креманки. Прикрасити  цукровою 

пудрою. 

Гарячі страви із сиру(Демонстрація відео) 

 

Сирна запіканка з персиками та вівсяними пластівцями 

 

Інгредієнти: 

 персики - 500 г 

 кисломолочний м’який сир - 500 г 

 яйця - 4 шт. 

 вівсяні пластівці - півсклянки 

 цукор - 70 г 

 ванільний цукор - 1 ч. л. 

 кориця (порошок) - 1 ч. л. 

А також (для змащування форми): 

 вершкове масло 

 панірувальні сухарі 

Приготування сирної запіканки з персиками 

1.Вівсяні пластівці підсмажити на сковорідці до коричневого кольору  

2.Яйця збити з цукром до світлої пишної маси. 

 

 
3.До яєць додати сир, корицю і ванільний цукор. Добре перемішати міксером. 

4.До яєчно-сиркової маси висипати вівсяні пластівці. Перемішати. 
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5.Персики очистити від шкірки, видалити кісточку, нарізати невеликими шматками. 

6.Форму змастити вершковим маслом і присипати панірувальними сухарями чи борошном. 

 

 
7.На дно форми викласти персики. 

8.Персики залити яєчно-сирковою масою. 

Запікати в розігрітій до 180 °С духовці приблизно 50 хв. Сирна запіканка з персиками та вівсяними 

пластівцями готова. До столу подавати запіканку краще теплою.(Демонстрація відео) 

МАЙСТЕР В/Н практично показує приготування гарячої страви із сиру – запіканки. Сир 

перетираємо, додаємо борошно або манну крупу, попередньо заварену окропом і охолоджену, цукор, 

яйця, сіль, добре перемішуємо. На змащений маргарином і посипаний сухарями лист укладаємо 

підготовлену масу рівним шаром завтовшки 3-4 см, поверхню вирівнюємо, змащуємо сметаною і 

запікаємо у жаровій шафі 20-30 хв. до утворення на поверхні рум’яної кірочки. 

              Перед подаванням запіканку нарізаємо на порційні шматки квадратної, прямокутної або 

трикутної форми, поливаємо сметаною або солодким соусом. 

Вимоги до якості страви.  

Зовнішній вигляд: пудинги і запіканки мають гладеньку поверхню без тріщин, вкриті рівномірною 

золотистою скоринкою, колір на розрізі світло-кремовий. Консистенція: пухка, однорідна. Смак: 

солодкий. Зберігають пудинги — 30 хв, запіканки — 1 год. 

ВИКЛАДАЧ: 

Технологічна схема приготування страви: «Сирники фаршировані» 
Нам знадобиться:400 г сиру, 1 яйце, 3 ст. ложки борошна, цукор до смаку (біля40 г), 6-9 штук 

кураги, 8-12 штук чорносливу без кісточок, 

олія для смаження, борошно для обвалювання. 

Спосіб приготування: 
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1.  Спочатку підготуйте чорнослив і курагу. Курагу залийте гарячою, а чорнослив добре 

теплою водою і залиште набухати на 30-60 хвилин. Незабудьте перед цим їх гарненько 

помити, оскільки сучасні виробники обробляють сушені фрукти маслом або іншою гидотою 

для поліпшення зовнішнього вигляду. Набряклі курагу і чорнослив дрібно наріжте. 

2. Домашній сир краще протерти через сито, щоб не було грудочок. Магазинний сир однорідної 

консистенції можна відразу пускати в справу. Додайте до сиру цукор на смак і перемішайте. 

3. Розбийте в сир яйце, додайте борошно і знову добре перемішайте. Борошна може 

знадобитися і більше, якщо сир вологий. 

 
4.  Насипте на обробну дошку або тарілку гірку борошна. Наберіть ложку сирної маси, а іншою 

ложкою зсуньте цю масу в борошно. Припудріть пальці борошном і сформуйте коржик. 

5. На середину коржика покладіть чайну ложку начинки, заліпіть колобок. 

 
6.  Покатайте колобок по рівній поверхні, щоб він став циліндром, підрівняйте краї. 

 
7.  Спочатку обсмажуйте бічні поверхні сирників на помірному вогні, періодично їх 

повертаючи, а потім обсмажте основи. 

8.  Подавайте зі сметаною, варенням, медом або солодким соусом на ваш смак.вареники з сиру 

 
 



Методичний вісник 

 

Сторінка109 
 

 

 

 

Сирники з ягідним соусом і сметаною 

 

Інгредієнти для сирників: 

 сир кисломолочний - 600 г 

 яйця - 2 шт. 

 борошно - 3-4 ст. л. і 2 ст. л. для панірування 

 цукор - 3-4 ст. л. 

 ванільний цукор - 3 ч. л. 

 дрібка солі 

 соняшникова рафінована олія для смаження 

Інгредієнти для ягідного соусу: 

 ягоди - 200 г 

 цукор - 4 ст. л. (без вершка) 

 картопляний крохмаль - 4 ч. л. 

вода - 350 

Приготування сирників 

 
1.Спершу готуємо соус. Ягоди залити водою (300 мл.), додати цукор, швидко довести до кипіння і на 

середньому вогні кип’ятити 3 хв. 

2.Крохмаль розвести в 50 мл води і тоненькою цівкою влити його до вишневого сиропу. Вишневий 

сироп при цьому слід постійно помішувати ложкою. Приблизно через 10 с соус відставити з вогню і 

охолодити. Ягідний соус готовий. 

 
2. Тепер готуємо сирники. Сир викласти у велику посудину і добре розім’яти його виделкою. 

3. До сиру додати яйця, цукор, ванільний цукор. Ретельно перемішати. 
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4. До отриманої сиркової маси додати борошно і знову перемішати. 

5. На тарілку з борошном викласти столову ложку з гіркою сиркової маси, обваляти в 

борошні і надаємо форму биточка. 

 
7.Сформовані сирники викласти на сковорідку з добре розігрітою соняшниковою олією. Смажити 

сирники на середньому вогні з кожного боку до рум’яної скоринки. 

 

 
8.Теплі сирники подавати з ягідним соусом і сметаною.  

МАЙСТЕР В/Н: шановні учні, Ви щойно отримали теоретичні знання, а я пропоную Вам уважно 

стежити за процесом  приготування сирників звичайних, так як комусь із Вас доведеться повторити 

всі пророблені мною операції. 

Для того, щоб приготувати страву,   краще використовувати жирний сир. Із знежиреного сиру слід 

відтиснути зайву вологу, оскільки збільшуватиметься маса борошна при приготуванні сирників, що 

погіршить їх якість. 

         Сир протираємо, додаємо дві третини норми борошна, розтерті з цукром яйця, сіль, попередньо 

розчинений у воді ванілін (0,02 г на порцію) і добре перемішуємо. 

          З підготовленої маси формуємо валики завтовшки 5-6 см, нарізаємо упоперек, обкачуємо у 

борошні, надаємо форму биточків завтовшки 1,5 см, смажимо основним способом з обох боків до 

утворення золотистої кірочки, доводимо до готовності у жаровій шафі (5-7 хв.). 

         Подаємо сирники по 3 шт. на порцію на підігрітих мілких столових тарілках, посипаємо цукром 

або поливаємо варенням чи сметаною, можна також подати молочний солодкий чи сметанний соус. 

Сметану і соус можна подати окремо.  

Вимоги до якості страви.  Зовнішній вигляд:  сирники відповідної форми ,колір білий з кремовим 

відтінком та золотистою скоринкою. Консистенція: ніжна, однорідна ,м’яка. Смак і запах: властиві 

сиру. 

ВИКЛАДАЧ продовжує пояснення нового матеріалу, демонструючи  відео. 

МАЙСТЕР В/Н практично демонструє процес приготування вареників лінивих. 

Для того, щоб приготувати страву вареники  ліниві, нам потрібно правильно організувати своє 

робоче місце, підібрати посуд, інструмент та інвентар для приготування вареників, підготувати 

сировину, а саме, згідно технологічної картки ми візьмемо кисломолочний сир -156 г, борошно - 22 г, 

цукор - 10 г,яйця - 10 г, сіль - 2 г, все із розрахунку на одну порцію з виходом 200 г. 

         У перетертий сир вводимо борошно, яйця, цукор, сіль і старанно  вимішуємо до однорідної 

маси.  Потім  масу  розкачуємо завтовшки  10-12 мм, розрізаємо на смужки завширшки 25 мм. 
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Смужки нарізаємо на шматочки прямокутної форми. Тісто можна також розкачувати джгутом і 

нарізати навскіс на рівномірні шматочки. Підготовлений напівфабрикат відварюємо у підсоленій 

воді  при слабкому кипінні 4-5 хв. Подаємо вареники зі сметаною, маслом або цукром. 

Вимоги до якості страви. Зовнішній вигляд:  вареники у вигляді ромбиків, трикутників, 

прямокутників, колір білий з кремовим відтінком.Консистенція: ніжна, однорідна, м’яка.Смак і 

запах: властиві сиру. 

ВИКЛАДАЧ продовжує пояснення нового матеріалу. 

Сирні пончики 

 

Інгредієнти: 

 сир - 500 г 

 яйця - 3 шт. 

 цукор - 4 ст. л. 

 борошно - 9-10 ст. л. 

 ванільний цукор - 1 ч. л. 

 сода - 1 ч. л. 

 оцет - 2 ч. л. 

 дрібка солі 

 цукрова пудра, олія для смаження 

Приготування 

 
1. Яйця збити з цукром і сіллю.  

2. В посудину викласти сир і додати збиті з цукром яйця. Все добре перетерти. 

 
3. До сиру додати борошно і погашену оцтом соду. Все добре перемішати. 

4. З готового тіста сформувати кульки.  

5. В невелику посудину налити олію (олія має покривати пончики не менше, ніж на 2/3), розігріти 

її і на середньому вогні смажити пончики до рум'яної скоринки. Готові сирні пончики присипати 

цукровою пудрою. 

ВИКЛАДАЧ: А зараз давайте згадаємо калькуляцію і розрахуємо ціну продажу страви: сирники по 

київські, запіканка із сиру. 

3. Закріплення нового матеріалу. 
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ВИКЛАДАЧ: Шановні учні, сьогодні, щоб перевірити,  як ви засвоїли новий матеріал, пропоную 

відповісти на такі питання (фронтальне опитування): 

1. Який важливий, легкий у засвоєнні, мікроелемент міститься в сирі? (Кальцій) 

2.  Кисломолочний напій, вироблений з пастеризованого молока. (Простокваша)  

3. Молочний продукт, який має кремовий колір і приємний запах пряженого молока. (Ряжанка)  

4. Страва з сиру, яку готують в духовці. (Запіканка)  

5. Кисломолочний продукт, який виробляють з пастеризованих вершків з різним вмістом жиру. 

(Сметана)  

6. Побутовий електроприлад, у якому молочні продукти довше зберігаються. (Холодильник)  

7. Рідина, яка залишається після виготовлення сиру. (Сироватка) 

8. Смажена страва з сиру. (Сирник)  

9. З якими наповнювачами можна приготувати сирники? 

10. Чим бабка відрізняється від запіканки? 

11. Які терміни зберігання страв із сиру? 

12. Які процеси відбуваються при тепловій обробці сиру? 

МАЙСТЕР В/Н пропонує учням практичну демонстрацію приготування гарячих страв із сиру (учні 

досить вдало справляються із завданням) 

4. Підсумки уроку. 

ВИКЛАДАЧ проаналізувала діяльність учнів на уроці, звернула їх увагу на те, що мета уроку 

досягнута: учні дізналися про значення страв із кисломолочного сиру в харчуванні людини, про 

використання  страв із сиру в дитячому та дієтичному харчуванні. 

МАЙСТЕР В/Н: Учням для підведення підсумків уроку запропоновано заповнити анкету, яка 

допоможе мені зробити наше заняття  більш цікавим для Вас. 

АНКЕТА 
1. Що Вам сподобалося на сьогоднішньому занятті. 

2. Що нового Ви  взяли з уроку. 

3. Ваші побажання.  

4. Яка інформація уроку більше Вас зацікавила.  

5. Оцінювання учнів, коментар викладача та майстра в/н. 

 6. Домашнє завдання. 

ВИКЛАДАЧ: 

Повторити матеріал з теми «Приготування страв із сиру» (підручник: Доцяк В.С. Українська кухня. - 

Львів: Оріяна-Нова,1998. - с.357-361); розробити технологічні картки приготування омлетів. 

МАЙСТЕР В/Н:  

Провести дослідницьку роботу – додати при приготуванні страв із сиру  не перетертий сир. 

Порівняти вироби і зробити висновки, в чому різниця. 

ІІІ. Поточний інструктаж: 

МАЙСТЕР В/Н: Наша підгрупа об’єднана в бригади, кожна з яких отримує своє завдання. 

Видається завдання для самостійної роботи учнів  у вигляді карток: 

бригада № 1 -  Приготування вареників лінивих(див ДОДАТОК 21 ).   

бригада № 2 – Приготування сирників(див ДОДАТОК  22).   

бригада № 3 – Приготування запіканки з сиру (див ДОДАТОК  23).   

      Оцінювання  виконаних робіт бригад  буде здійснюватись  згідно  критерій оцінювання 

навчальних досягнень учнів з теми:  «Приготування гарячих страв із сиру» і фіксуватиметься в 

картці оцінювання практичних робіт бригад (див ДОДАТОК 24).   

 Перший обхід: майстер виробничого навчання перевіряє готовність робочого місця 

відповідно до правил техніки безпеки, спостерігає за ходом виконання завдання.   
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 Другий обхід: майстер виробничого навчання підходить до учнів, які неправильно виконують 

завдання, і додатково інструктує (пояснює) та вказує на помилки, допущені під час виконання даної 

роботи. 

 Третій обхід: майстер виробничого навчання перевіряє правильність здійснення самоконтролю. 

Якщо трапляються типові помилки при виконанні роботи, зупиняє учнів і проводить додатковий 

інструктаж. 

 Четвертий обхід: майстер виробничого навчання перевіряє, як дане завдання виконанє у 

відповідності до технологічних умов, технологічних карт, перевіряє смакові якості, правила відпуску 

даної страви, аналізує помилки, оцінює роботу учнів. 

Прибирання робочих місць. 

IV. Заключний інструктаж: 

 Перевірка майстром виробничого навчання виконаного завдання учнями. 

 На бракеражний стіл учні подають страви, відповідно правилам подачі. 

От і підходить до закінчення наше сьогоднішнє заняття, ви гарно попрацювали, тож я хочу 

запропонувати Вам оцінити свою роботу спочатку самостійно, а потім ми з вами разом оцінимо і 

проаналізуємо наші переваги та недоліки при приготуванні страв із сиру, для  цього я пропоную вам 

заповнити картку самоаналізу, яка допоможе мені оцінити вашу практичну роботу. 

 МАЙСТЕР В/Н  аналізує недоліки учнів, які вони допустили при приготуванні страв. 

Отже, сьогоднішньому занятті Ви закріпили теоретичні знання і  навчились практично готувати  

гарячі страви з сиру, і можна із впевненістю сказати, що  ви добре справились з завданням,  про що 

свідчать результати аналізу вашої роботи,  які фіксувалися протягом  всього заняття (оголошення та 

аргументація оцінок проводиться з картки аналізу.)   

 

ЗА ЯКИМИ ПРОФЕСІЯМИ НЕ НАВЧАЮТЬ НІ У ВИЩИХ , 

 А НІ В ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

          Як відомо, багато випускників ВНЗ, або ПТНЗ  працюють не за фахом, а знаходять себе у 

галузях, протилежних отриманій освіті. Питання тільки в тому, чим хоче займатися молодий 

фахівець, і що йому може запропонувати ринок праці. На сьогоднішній день у світі багато професій 

потрібних, важливих і цікавих, яким не вчать в університетах та профтехучилищах. Хтось, 

закінчивши філософський факультет, знаходить себе в просуванні сайтів, хтось після будівельного 

училища працює на торгівельному ринку. Які ж на сьогоднішній день з'явилися нові професії, яким 

поки що не навчають ніде? 

Тренд-хантер 
Абсолютно нова і цікава професія. Тренд-хантери - мисливці за усім новим, їм необхідно бути 

надзвичайно уважними і чутливими, щоб відстежувати всі нововведення у навколишньому світі, 

буде це фотографія, музика, мода і взагалі все, що завгодно, лише б це було нове віяння, нове 

відкриття. Результати своїх відкриттів тренд-хантери добре продають. Спеціалізованих факультетів 

з навчання цієї професії немає, головне для бажаючих стати таким профі - вміння креативно мислити 

і відчувати стиль сьогоднішнього життя. 

Тренд-вотчер 
Це теж мисливець, тільки в світі споживача. Без тренд-вотчера не обійтися компаніям, що виходять 

на новий ринок, оскільки їм необхідно знати, що ж приваблює сучасну людину. Наприклад, тренд-

вотчер допоможе телевізійному каналу, коли той вирішить повністю змінити формат мовлення. 

Близький до цієї професії фахівець зі стратегічного планування або маркетингу. У даній професії 

цінується вміння розуміти потреби сучасного ринку, комунікативність та інтуїція. 

Ком'юніті-менеджер 
На сьогоднішній день ми не можемо собі уявити життя без інтернету. А якщо є попит, то і є 

пропозиція. Тому так актуальна на сьогоднішній день професія ком'юніті-менеджера. Ці фахівці - 
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активні учасники на форумах, блогах і чатах. Задаючи певний хід дискусій, вони аналізують думки 

аудиторії і розробляють цікаві теми для учасників, тим самим залучаючи нових людей і просуваючи 

сайт. Також стежать за порядком на сайті і виступають сполучною ланкою між розробником і 

учасником. Обов'язкове для цієї професії тяжіння до он-лайн спілкування. 

Бренд-менеджер 
Про професію бренд-менеджера мабуть чули усі. Чим займаються фахівці такого широкого спектру? 

Вони головні в просуванні на ринок будь-якої марки, товару або послуг. Однак у кожної компанії 

бренд-менеджери займаються різним: хтось продажем, хтось створенням і розміщенням рекламних 

матеріалів. Знову-таки, бренд-менеджер повинен бути орієнтований на споживача, знати, як 

споживач відноситься до марки і, виходячи з цього, розробляти нові пропозиції продукту, щоб він 

краще продавався. Такий фахівець мало того, що повинен непогано розбиратися в потребах ринку, 

він повинен ще й креативно мислити, щоб успішно просувати бренд. Творча і підприємницька 

жилки необхідні для досягнення успіху в даній професії. 

Гейм-дизайн 
"Що наше життя? Гра! "Так, саме так, гра властива людству на клітинному рівні. Ось і зараз 

комп'ютерні ігри міцно увійшли в наше життя. Безпосереднім їх творцем є гейм-менеджер. Він 

розробляє гру від початку і до кінця. Придумує ідею, опрацьовує сюжет, персонажів гри, їх 

монологи та діалоги. Найскладніше завдання гейм-менеджера - управління всім процесом створення 

гри. Спеціальної освіти для цієї професії не потрібно, як каже гейм-дизайнер Вадим Кошелєв: "Для 

того, щоб створювати комп'ютерні ігри не потрібно бути фахівцем у сфері інформаційних 

технологій, важливо просто хотіти займатися створенням ігор, бути відкритою, товариською і 

творчою людиною. Все інше, як кажуть, прийде з досвідом. Є люди, які можуть створювати ігри, а є 

ті, хто не може не створювати їх ". На сьогоднішній день ця професія користується величезною 

популярністю, а якщо ти ігроман, то легко можеш зробити своє захоплення професією. 

Бізнес-тренери та тренери груп особистісного зростання 
Сьогодні психологічні тренінги дуже популярні. Поряд з книгами про те, як стати щасливим і 

успішним, тренери-психологи допомагають людям добитися успіху в сфері бізнесу і розібратися в 

собі. Така робота буде цікава тим, для кого пріоритетним є особистісний ріст і бажання допомогти 

людям. Сучасній людині, схильній до постійного стресу, просто необхідна підтримка, тому так 

потрібні зараз тренінги. А чому б і ні? Адже є, наприклад, лікар-окуліст, тож повинні бути і лікарі 

наших душ, які допомагають долати страхи і сумніви, часто як в особистому житті, так і в бізнесі 

нам не вистачає просто впевненості. Для роботи тренером не обов'язково мати психологічну освіту, 

можна закінчити курси і пройти навчання в інших тренерів. До речі, тренінги коштують недешево, 

так що така професія принесе гарний прибуток. 

Здоров'я 
Поряд з тренерами-психологами з'явилися і тренери з йоги, цигун, фахівці з акупунктури і різних 

видів масажу. Ці тілесні практики зі Сходу цікаві західній людині, яка постійно перебуває у метушні 

та поспіху. Мегаполіс тисне на людину, тому вона так хоче хоч іноді розслабитися і відпочити, а 

краще йоги і масажу не знайти. Тому такі фахівці зараз дуже потрібні. 

Інструктори з танців та фітнесу також користуються великою популярністю. Безліч нових напрямків 

в індустрії краси привертають до себе споживача, а, значить, пропозицій роботи стає все більше. 

Головне в цій роботі - просто бажання і любов до своєї справи. 

З кожним днем професій на ринку праці стає дедалі більше, світ розширює свої межі і дозволяє 

людині реалізовувати себе там, де хочеться. Не важливо яку освіту ти отримав, важливіше розуміння 

того, чим тобі подобається займатися, бажання розвивати свої здібності і готовність до нових 

відкриттів. Світ навколо різноманітний, залишається тільки бути уважним до тенденцій, не боятися 

займатися новою справою, якщо вона дуже цікава. І тоді можна дійсно відчути себе щасливою 

людиною. 


