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Шановний  читачу! 

       До вашої уваги НМЦ ПТО пропонує 11-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, ознайомлюємо вас з новими законодавчими та 

нормативними документами. Ви теж можете надавати нам свої цікаві матеріали, які будуть 

розглянутіта  розміщені у наступному номері збірника.   

У зв’язку з тим, що наш «Методичний вісник» виходить напередодні, світлого і величного 

християнського свята Пасхи,обласна методична служба ПТО передає свої вітання усім педагогам  

Дніпропетровщини. 
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з/п Тема статті, інформації 
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Офіційні документи 
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схвалення методичних рекомендацій щодо формування 

регіонального замовлення на  підготовку фахівців та робітничих 

кадрів» 
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Розпорядження Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації від 16.05.2016 р. № Р-218/0/3-16  «Про створення 

Дніпропетровської обласної ради стейкхолдерів професійної освіти» 
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3 

Постанова КМУ від від 16 листопада 2016 р. № 818  «Про 

затвердження переліку професій загальнодержавного значення, 

підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету» 

 

15 
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підвищення кваліфікації до професійно-технічних навчальних 

закладів» 

 

19 

Нові підходи  в системі управління ПТО 

 
6 

Формування державного та регіонального замовлення на 

підготовку робітничих кадрів 

Гурська О.В., методист НМЦ ПТО у Дніпропетровській області 

26 

7 
Організаційно-методичні рекомендації щодо планування роботи 

ПТНЗ на навчальний рік 

Гурська О.В., методист НМЦ ПТО у Дніпропетровській області 

28 

8 
Служба зайнятості: грані співпраці 

Труш В.І., методист НМЦ ПТО у Дніпропетровській області 

 

37 

9 Вхідний контроль - доступність неперервної освіти 

Яровська С.В., методист НМЦ ПТО у Дніпропетровській області 
41 

10 
Забезпечення відповідності підготовки робітничих кадрів 

потребам ринку праці  

Гришаєва О.В., методист НМЦ ПТО у Дніпропетровській області 

43 

Загальноосвітня підготовка 

11 100 – річчя подій Української революції1917-1921 р.р 

Муха Н.О., методист НМЦ ПТО у Дніпропетровській області 
46 

12 Нові підходи до викладання української мови і літератури 

Кузь Т.Г., методист НМЦ ПТО у Дніпропетровській області 
50 
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13 
Активні технології навчання англійської мови  у формування 

комунікативних навичок 

Подчезерцева Л.І.,методист НМЦ ПТО у Дніпропетровській області 

60 

Виховний процес в ПТНЗ 

14 
Методичні рекомендації щодо організації і проведення масової 

роботи бібліотеки ПТНЗ 

Керницька Т.В., методист НМЦ ПТО у Дніпропетровській області 

64 

15 
Формування професійної майстерності робітничих кадрів 

засобами бібліотечної роботи 

Євдокімова Л.І., бібліотекар Кам’янського професійного училища  

70 

Пропагування ПТО 

16 
Профорієнтаційне Skype-консультування  учнів шкіл міст та 

районів Дніпропетровської області 

Головченко С.В., методист НМЦ ПТО у Дніпропетровській області 

73 

17 

Впровадження профорієнтаційного проекту «По сходинкам до 

професії»                                                                                                  

Русінчук Г.В., методист Апостолівського центру підготовки і 

перепідготовки робітничих кадрів 

79 

18 

«Жива бібліотека» - інновації у технології профорієнтаційної 

роботи ДЦПО 

Солнишкіна А.А., соціальний педагог Дніпропетровського центру 

професійної освіти 

86 

19 

Формування економічного мислення та  працелюбності у дітей 

дошкільного віку, як важливої соціалізації та професійної 

орієнтації через казку "Бухгалтерія – Чарівниця" 

Соловйова І.П. – викладач економічних дисциплін Межівського 

професійно-технічного училища 

93 

20 Працюємо на імідж робітничої професії 

Бабич Т.С., методист НМЦ ПТО у Дніпропетровській області 
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21 
Орієнтир на ринок праці 

Кардель Т.Є.,  начальник відділу професійної освіти 

Дніпропетровського обласного центру зайнятості 

 

 

108 

22 
Коментар до виконання функцій державних ПТНЗ 

Терентьєв О.М.,заступник директора НМЦ ПТО у Дніпропетровській 

області 

109 

Методична робота 

23 
Організація роботи методичної служби Дніпропетровської 

області з ПТНЗ 1 рівня атестації  

Красильников А.В., методист НМЦ ПТО у Дніпропетровській 

області 

111 
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 14 грудня 2016 р. № 994-р 

Київ 

Про схвалення методичних рекомендацій щодо 

формування регіонального замовлення на  

підготовку фахівців та робітничих кадрів 

1. Прийняти пропозицію Міністерства освіти і науки стосовно схвалення методичних 

рекомендацій щодо формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих 

кадрів, що додаються. 

2. Рекомендувати місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування 

формувати регіональне замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів. 

 

 

Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН 

 

 

Інд. 73 
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СХВАЛЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 14 грудня 2016 № 994-р 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

щодо формування  регіонального замовлення 

на підготовку фахівців та робітничих кадрів 

1. Ці методичні рекомендації розроблені з метою забезпечення єдиного підходу до 

формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів, а також 

визначення шляхів взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування 

та громадських організацій. 

2. Регіональне замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів  (далі — регіональне 

замовлення) — засіб регулювання задоволення потреб економіки регіону та суспільства у 

кваліфікованих кадрах, забезпечення конституційного права громадян на здобуття освіти 

відповідно до їх покликань, інтересів та здібностей. 

3. Регіональне замовлення формується Міністерством освіти і науки Автономної Республіки 

Крим, департаментами (управліннями) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської 

міських держадміністрацій за поданням професійно-технічних навчальних закладів, погодженням з 

регіональними радами професійно-технічної освіти та міськими радами з урахуванням прогнозних 

показників потреби у кадрах на регіональному ринку праці (далі — прогнозні показники) та 

обсягів видатків бюджетів Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст 

обласного значення — обласних центрів та бюджетів мм. Києва та Севастополя на зазначені цілі. 

4. Регіональне замовлення формується за такими основними напрямами: 

підготовка робітничих кадрів; 

підготовка фахівців. 

5. Критеріями формування регіонального замовлення є: 

задоволення потреб регіону у кваліфікованих кадрах з урахуванням прогнозних показників 

(відсоток працевлаштування випускників навчальних закладів; відсоток задоволення заявлених 

потреб регіону у кадрах з відповідною освітою, питома вага серед них випускників навчальних 

закладів); 

вартість послуг з підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця за кошти бюджетів 

Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст обласного значення — обласних 

центрів та бюджетів мм. Києва та Севастополя; 

інші критерії за вибором місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування. 
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6. Прогнозні показники складаються Міністерством освіти і науки Автономної Республіки 

Крим, департаментами (управліннями) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської 

міських держадміністрацій з урахуванням пропозицій, визначених у програмах економічного та 

соціального розвитку регіону, розвитку регіонального ринку праці, демографічної ситуації, 

результатів статистичних спостережень, аналітичної інформації місцевих органів праці та 

зайнятості населення про попит та пропонування професій і кваліфікацій, а також їх 

пріоритетності. 

7. Прогнозні показники затверджуються Міністром освіти і науки Автономної Республіки 

Крим, головами обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій за 

погодженням з центрами зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та 

Севастопольської міських центрів зайнятості, регіональними радами професійно-технічної освіти, 

організаціями роботодавців та їх об’єднаннями. 

8. Професійно-технічні навчальні заклади подають Міністерству освіти і науки Автономної 

Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та 

Севастопольської міських держадміністрацій пропозиції до проекту регіонального замовлення на 

рік, що настає за плановим роком, у натуральних та вартісних показниках, сформовані за 

галузевими напрямами підготовки у межах ліцензійних обсягів, а також укладених договорів з 

роботодавцями, з урахуванням затверджених прогнозних показників на відповідний період, 

критеріїв формування регіонального замовлення та відповідні обґрунтування. 

9. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські 

держадміністрації затверджують обсяги регіонального замовлення та доводять їх до навчальних 

закладів. 

10. У затвердженому регіональному замовленні визначається перелік навчальних закладів, 

обсяги прийому та випуску фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями на плановий рік, 

прогнозні загальні обсяги натуральних показників регіонального замовлення на бюджетні періоди, 

що настають за плановим роком. 

11. Зміни до регіонального замовлення затверджуються і погоджуються в тому ж порядку, що 

і саме регіональне замовлення. 

12. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) 

освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій подають 

інформацію МОН про кількісні показники регіонального замовлення в розрізі професій для 

задоволення потреб у фахівцях та робітничих кадрах на регіональному ринку праці. МОН 

подає Мінекономрозвиткуузагальнену інформацію про кількісні показники регіонального 

замовлення в розрізі областей.  
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 16.05.2016 р. N Р-218/0/3-16 

 

Про створення Дніпропетровської обласної ради стейкхолдерів професійної освіти 

 

Керуючись Законом України "Про місцеві державні адміністрації", протокольним дорученням 

Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 N 23 "Про функціонування професійно-технічних 

навчальних закладів": 

1. Створити Дніпропетровську обласну раду стейкхолдерів професійної освіти у складі згідно з 

додатком. 

2. Затвердити Положення про Дніпропетровську обласну раду стейкхолдерів професійної освіти, 

що додається. 

3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на департамент освіти і 

науки облдержадміністрації, контроль - на заступника голови облдержадміністрації відповідно до 

розподілу функціональних повноважень. 

  

Голова облдержадміністрації В. М. Резніченко 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

16 травня 2016 року N Р-218/0/3-16 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Дніпропетровську обласну раду стейкхолдерів  

професійної освіти 

1. Дніпропетровська обласна рада стейкхолдерів професійної освіти (далі - Рада) є консультативно-

дорадчим органом, створеним при облдержадміністрації з питань визначення, впровадження 

державної і регіональної політики у сфері професійної освіти. 

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами 

Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, 

Міжнародними стандартами з нефінансової звітності GRI (Global Reporting Initiative - Всесвітня 

ініціатива добровільної звітності) і соціальної відповідальності ISO 26000, розпорядженнями 

голови облдержадміністрації, а також цим Положенням. 

3. Основними завданнями Ради є: 

1) сприяння формуванню та реалізації державної політики у сфері підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації кадрів, розвитку професійної освіти на регіональному рівні; 

2) організація взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, 

установ та організацій всіх форм власності в питаннях забезпечення області кадровим потенціалом; 

3) розроблення та подання рекомендацій засновникам (або уповноваженим ними органам) щодо 

утворення, реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) чи ліквідації закладів 

професійної освіти; 

4) сприяння прогнозуванню обсягів і кваліфікаційної структури потреби ринку праці регіону в 

кваліфікованих кадрах; 

5) підтримання ефективної взаємодії заінтересованих центральних і місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у сфері формування 

і використання трудового потенціалу регіону; 

6) опрацювання пропозицій та рекомендацій центральним і місцевим органам виконавчої влади 

щодо оптимізації функцій та мережі закладів професійної освіти; 

7) підготовка пропозицій щодо реформування і удосконалення системи підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації працівників; 
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8) розвиток соціального діалогу у процесі формування робітничих кадрів із залученням 

професійних, галузевих, відомчих об'єднань; 

9) врахування громадської думки при проведенні дозвільних (ліцензійних та атестаційних) 

процедур суб'єктів зайнятих професійною освітою населення; 

10) виконання інших завдань, що витікають з напряму діяльності ради та мети її створення. 

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань: 

1) аналізує практику застосування законів України "Про освіту", "Про професійно-технічну 

освіту", інших законодавчих і нормативних актів України в частині, що стосується забезпечення 

економіки регіону кваліфікованими робітничими кадрами і подає голові облдержадміністрації 

пропозиції щодо звернень до центральних органів виконавчої влади; 

2) вивчає діяльність професійно-технічних навчальних закладів, місцевих органів виконавчої влади 

в частині управління освітою та забезпечення економіки регіону кваліфікованими кадрами і 

вносить відповідні рекомендації щодо вдосконалення їх роботи; 

3) аналізує ефективність економічних механізмів, що діють у системі професійної освіти, та 

вносить пропозиції щодо їх удосконалення; 

4) розглядає пропозиції місцевих органів виконавчої влади, об'єднань громадян щодо 

вдосконалення діяльності професійної освіти, формування ринку праці, підвищення якості 

трудового потенціалу регіону; 

5) сприяє пошуку, залученню інвесторів і реалізації міжнародних проектів, інших позабюджетних 

джерел на розвиток професійної освіти, формування ринку праці; 

6) створює у разі потреби постійні та тимчасові експертні комісії, робочі групи тощо; 

7) за дорученням голови облдержадміністрації бере участь у: 

розробленні державних програм, заходів, нормативно-правових актів щодо діяльності та розвитку 

професійної освіти, підвищення якості трудового потенціалу регіону; 

формуванні замовлення на підготовку кадрів у закладах професійної освіти; 

формуванні змісту та стандартів професійної освіти; 

популяризації професійної освіти серед населення та роботодавців; 

конференціях, семінарах, симпозіумах, нарадах з питань професійної освіти, ринку праці тощо. 

5. Рада має право: 

1) заслуховувати посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування з питань виконання їх функціональних обов'язків щодо стану та розвитку 

професійної освіти, ринку праці, відтворення трудових ресурсів і формування трудового 

потенціалу регіону; 
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2) отримувати від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідну 

інформацію, матеріали. 

6. Рада утворюється у складі голови ради, його заступників, членів ради, який визначається 

розпорядженням голови облдержадміністрації. 

7. Головою Ради є заступник голови обласної державної адміністрації за розподілом 

функціональних повноважень, один із заступників голови - керівник структурного підрозділу 

облдержадміністрації з питань освіти і науки. 

До складу Ради можуть входити представники місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, служби зайнятості, підприємств установ і організацій, органів 

статистики, громадських організацій, профспілок, керівники професійно-технічних навчальних 

закладів всіх рівнів атестації та підпорядкування, установ наукового та методичного супроводу 

професійної освіти, засобів масової інформації, міжнародні та національні експерти у сфері 

професійної освіти. 

8. Засідання Ради проводяться у разі потреби, але не менше ніж 2 рази на рік. 

9. Рада у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, роботодавцями, а також з 

міжнародними організаціями у межах своєї компетенції. 

10. Рішення Ради мають рекомендаційний характер. 

  

 

Директор департаменту освіти 

і науки облдержадміністрації О. В. Полторацький 
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Додаток 

до розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

16.05.2016 N Р-218/0/3-16 

 

СКЛАД 

Дніпропетровської обласної ради стейкхолдерів професійної освіти 

КУЖМАН 

Олег Миколайович 

перший заступник голови облдержадміністрації, голова ради 

ПОЛТОРАЦЬКИЙ 

Олексій Володимирович 

директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації, 

заступник голови ради 

ДЕМУРА 

Антон Львович 

заступник директора департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації, секретар ради 

АЛЕХНОВИЧ 

Ніна Михайлівна 

перший віце-президент Дніпропетровської Торгово-промислової 

палати (за згодою) 

ВАСИЛИНЕНКО 

Віктор Михайлович 

директор навчально-методичного центру професійно-технічної 

освіти у Дніпропетровській області, голова Дніпропетровської 

обласної організації Всеукраїнської Асоціації працівників 

профтехосвіти (за згодою) 

КРУПСЬКА 

Вікторія Володимирівна 

директор департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації 

МАЛОІВАНЕНКО 

Раїса Миколаївна 

заступник директора Дніпропетровського обласного центру 

зайнятості (за згодою) 

ПЕТКОВ 

Валерій Захарович 

голова ради директорів професійно-технічних навчальних закладів 

Дніпропетровської області, директор Дніпропетровського 

індустріально-педагогічного технікуму (за згодою) 

ПЕТРУШЕВСЬКА 

Світлана Юріївна 

керівник департаменту по роботі зі східними регіонами України 

Національного галузевого партнерства в легкій промисловості (за 

згодою) 

ПРИТОМАНОВ 

Сергій Олексійович 

віце-президент Інституту професійних кваліфікацій (за згодою) 

ПСАРЬОВ 

Олексій Сергійович 

виконуючий обов'язки директора департаменту економічного 

розвитку облдержадміністрації 
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СЕРГЄЄВ 

Віктор Володимирович 

голова Федерації організації роботодавців Дніпропетровщини (за 

згодою) 

СИЧЕНКО 

Віктор Володимирович 

голова постійної комісії обласної ради з питань науки, освіти, сім'ї та 

молоді (за згодою) 

ТАБЕРКО 

Лев Миколайович 

голова ради директорів вищих навчальних закладів I - II рівня 

акредитації Дніпропетровської області, директор 

Дніпропетровського транспортно-економічного коледжу (за згодою) 

УДОВИЦЬКИЙ 

Вадим Олексійович 

начальник управління агропромислового розвитку 

облдержадміністрації 

ЧЕРНОВ 

Юрій Михайлович 

заступник голови Дніпропетровського обласного об'єднання 

профспілок (за згодою). 

  

 

Директор департаменту освіти 

і науки облдержадміністрації О. В. Полторацький 
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 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА  

від 16 листопада 2016 р. № 818 

Київ 

Про затвердження переліку професій  

загальнодержавного значення, підготовка за якими  

здійснюється за кошти державного бюджету 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

Затвердити перелік професій загальнодержавного значення, підготовка за якими 

здійснюється за кошти державного бюджету, що додається. 

 

 

Прем’єр міністр України Гройсман В.Б. 

 

 

Інд. 73 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 16 листопада 2016 р. № 818 

ПЕРЕЛІК  

професій загальнодержавного значення, підготовка за якими  

здійснюється за кошти державного бюджету 

Назва професії (професійна назва роботи) за  

Національним класифікатором України ДК 003:2010  

―Класифікатор професій‖ (КП) 

Код 

Виноградар 6112 

Бджоляр 6123 

Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на 

нафту та газ 

8113 

Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння 

свердловин на нафту й газ 

8113 

Моторист бурової установки 8113 

Тістороб 7412 

Верстатник деревообробних верстатів 7423 

Живописець 7324 

Верстатник широкого профілю 8211 

Токар 8211 

Фрезерувальник 8211 

Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням 7223 

Складальник корпусів металевих суден 8284 

Монтер колії 7129 

Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 7233 

Машиніст бурової установки (будівельні роботи) 8332 

Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, 

пневмотранспорту й аспірації 

7233 

Помічник машиніста тепловоза 8311 

Помічник машиніста електровоза 8311 

_____________________ 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

пр.Перемоги, 10, м.Київ, 01135, тел. (044) 481-32-, факс (044) 481-47-96 

E-mail: mоn@mon.gov.ua, ЄДРПОУ 38621185 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

                              

                                                             

 

 

Про запровадження вхідного   

контролю для підготовки осіб 

за робітничими професіями 

  

Відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту» та з метою 

підвищення якісного рівня професійно-технічної освіти, сприяння навчанню і розвитку особистості 

протягом життя, оптимізації строків навчання  був розроблений та затверджений Порядок 

проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок для осіб, які приймаються на навчання за 

програмами перепідготовки або підвищення кваліфікації до професійно-технічних навчальних 

закладів, що затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2014 № 688, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 липня 2014 року за № 743/25520 (далі - 

Порядок). 

  Упродовж 2017 року з метою оцінки результативності впливу даного регуляторного акта 

буде проводитись базове, повторне та періодичне відстеження ефективності його впровадження.  

Зазначаємо, що організація навчання за програмами перепідготовки і підвищення кваліфікації 

запроваджується з метою оптимального використання часу і фінансових ресурсів, що базуються на 

результатах неформального та/або формального професійного навчання, у тому числі виробничого 

досвіду, і рівнозначно поєднують державні вимоги до професійної освіти за потребами громадян, 

                                  

 Департамент (управління) освіти і 

 науки обласних та Київської міської 

 державних адміністрацій  

 Навчально-методичні (науково- 

 методичні) центри (кабінети) 

 професійно-технічної освіти 

mailto:mоn@mon.gov.ua
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роботодавців, суспільства. Вхідний контроль встановлює відповідність професійного рівня особи 

кваліфікаційним вимогам до робітничої професії, що враховує раніше набуті професійні знання та 

навички. 

            Запровадження вхідного контролю надає можливість навчальним закладам скоротити 

термін навчання, оптимізувати навчально-виробничий процес, скорегувати зміст навчальних 

планів і програм з метою уникнення          

дублювання навчального матеріалу, затвердження індивідуальних графіків навчання та сприятиме 

реалізації принципу навчання впродовж життя. 

            Процедура вхідного контролю здійснюється виключно на добровільних засадах. 

            З огляду на вищезазначене, рекомендуємо активізувати роботу щодо надання 

консультативної та методичної допомоги професійно-технічним навчальним закладам незалежно 

від форм власності та підпорядкування у запровадженні вхідного контролю при започаткуванні 

навчання за програмами перепідготовки або підвищення кваліфікації за робітничими професіями. 

 

 

Заступник Міністра         Павло Хобзей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мірошниченко, 287-82-13 

Ганущак, 287-82-40 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

06.06.2014  № 688 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

7 липня 2014 р.  

за № 743/25520 

 

Про затвердження Порядку проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок для осіб, 

які приймаються на навчання за програмами перепідготовки або підвищення кваліфікації до 

професійно-технічних навчальних закладів 

 

Відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту» та з метою 

підвищення якісного рівня професійно-технічної освіти, сприяння навчанню і розвитку особистості 

протягом життя, оптимізації строків навчання  

НАКАЗУЮ:  

1. Затвердити Порядок проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок для осіб, які 

приймаються на навчання за програмами перепідготовки або підвищення кваліфікації до 

професійно-технічних навчальних закладів, що додається. 

2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.) забезпечити подання цього наказу 

в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 

України. 

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

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б. 

 

Міністр 

 

С.М. Квіт 

  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0743-14#n14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0743-14#n14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0743-14#n14
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ПОГОДЖЕНО:  

Голова Державної служби України  

з питань регуляторної політики  

та розвитку підприємництва  

 

Перший заступник Голови  

Спільного представницького органу  

сторони роботодавців на національному рівні  

 

Перший заступник Голови  

Спільного представницького органу  

об'єднань профспілок  

 

Міністр соціальної політики України 

 

 

 

 

М.Ю. Бродський  

 

 

 

О. Мірошниченко  

 

 

 

Г.В. Осовий  

 

Л. Денісова 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

освіти і науки України  

06.06.2014  № 688 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

7 липня 2014 р.  

за № 743/25520 

ПОРЯДОК  

проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок для осіб, які приймаються на 

навчання за програмами перепідготовки або підвищення кваліфікації до професійно-

технічних навчальних закладів 

 

І. Загальні положення 

1. Цей Порядок розроблено з метою підвищення якісного рівня професійно-технічної освіти для 

забезпечення економічного зростання держави та розв’язання соціальних проблем суспільства, 

сприяння навчанню і розвитку особистості протягом життя, оптимізації строків навчання та 

відповідно до Законів України «Про професійно-технічну освіту», «Про професійний розвиток 

працівників», «Про зайнятість населення», «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і 

гарантії їх діяльності», Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів 

України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року № 

499, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355, інших 

законодавчих та нормативно-правових актів у галузі освіти. 

2. Цей Порядок забезпечує орієнтованість структури і змісту професійно-технічної освіти на 

потреби ринку праці та сучасні економічні виклики, доступність та безперервність освіти протягом 

усього життя, реалізацію принципу пріоритетності прав і свобод людини. 

3. Цей Порядок визначає механізм застосування засобів та методів щодо виявлення знань, 

умінь та навичок певного рівня професійної кваліфікації особи з метою побудови індивідуального 

плану навчання для отримання нової кваліфікації або її підвищення. 

4. Право на проведення вхідного контролю за відповідною професією надається професійно-

технічним навчальним закладам, що мають ліцензію на надання освітніх послуг у сфері 

професійно-технічної освіти. 

5. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4312-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4312-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5067-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5026-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5026-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0823-13/paran15#n15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0823-13/paran15#n15
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анкета самооцінювання - власноруч заповнений особою бланк зі здійсненою порівняльною 

ідентифікацією (оцінювання наявності компетенцій за власними вимірами) попередньо набутих 

професійних знань, умінь та навичок з критеріями кваліфікаційної атестації випускників з професії 

розробляється професійно-технічним навчальним закладом та затверджується в установленому 

законодавством порядку; 

вхідний контроль знань, умінь та навичок (далі - вхідний контроль) -процедура визначення 

обсягу знань, умінь та навичок, набутих у результаті неформального та/або формального 

професійного навчання, відповідно до вимог державних стандартів професійно-технічної освіти з 

конкретної робітничої професії або типових навчальних планів та програмам з навчальних 

предметів, виробничого навчання, виробничої практики; 

експертна комісія з проведення вхідного контролю (далі - експертна комісія) - тимчасовий 

орган професійно-технічного навчального закладу, до складу якого входять не менше трьох 

фахівців для визначення обсягу знань, умінь і навичок, набутих особою у результаті 

неформального та/або формального професійного навчання, та їх відповідності вимогам 

державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій або типовим 

навчальним планам та програмам з навчальних предметів, виробничого навчання, виробничої 

практики за робітничими професіями; 

критерії кваліфікаційної атестації випускників - вимоги до знань, умінь, навичок, цінностей, які 

встановлені до рівня кваліфікації, якої набуває особа після завершення навчання за відповідним 

рівнем кваліфікації, що розроблені згідно з вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики 

випускника (професійного стандарту). 

6. Проведення вхідного контролю здійснюється на основі принципів: 

добровільності; 

неупередженості; 

рівності; 

доступності; 

достовірності і легітимності; 

прозорості; 

конфіденційності. 

7. Дія цього Порядку поширюється на професійно-технічні навчальні заклади незалежно від 

форм власності та підпорядкування. 

II. Мета і завдання вхідного контролю 

1. Метою вхідного контролю є організація навчання за програмами перепідготовки і 

підвищення кваліфікації з оптимальним використанням часу і фінансових ресурсів, що базуються 



Методичний вісник 
 

 Сторінка 23 
 

на результатах неформального та/або формального професійного навчання, у тому числі 

виробничого досвіду, і рівнозначно поєднують державні вимоги до професійної освіти з потребами 

громадян, роботодавців, суспільства. 

2. Основним завданням вхідного контролю є виявлення відповідності професійного рівня особи 

кваліфікаційним вимогам робітничої професії, що враховує раніше набуті професійні знання, 

вміння та навички. 

3. Результати вхідного контролю є підставою для здійснення навчання особи за індивідуальним 

робочим навчальним планом або комплектування груп слухачів з урахуванням однакових за 

обсягом раніше здобутих освітніх та професійних знань, умінь та навичок за іншими формами та 

методами навчання. 

4. Професійно-технічний навчальний заклад за результатами вхідного контролю розробляє 

скоригований робочий навчальний план та програми предметів, що базуються на вимогах 

державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій або типових навчальних 

планів та програм з навчальних предметів, виробничого навчання, виробничої практики для 

професійно-технічного навчання за робітничими професіями, затверджені в установленому 

порядку. 

III. Організатори проведення вхідного контролю 

1. Організатором проведення вхідного контролю є професійно-технічний навчальний заклад. 

2. Для проведення вхідного контролю наказом керівника професійно-технічного навчального 

закладу створюється експертна комісія, до складу якої входять фахівці, які на договірних засадах 

організовують роботу з проведення вхідного контролю. Керівник професійно-технічного 

навчального закладу має право залучати до роботи по складу експертних комісій кваліфікованих 

фахівців від роботодавців, інших навчальних закладів (за згодою). Експертну комісію очолює 

керівник професійно-технічного навчального закладу. 

3. Проведення вхідного контролю здійснюється за наявності затверджених у встановленому 

порядку критеріїв кваліфікаційної атестації випускника за відповідною професією та рівнем 

кваліфікації, розроблених відповідно до Державного стандарту професійно-технічної освіти з 

конкретної професії, кваліфікаційної характеристики, професійного стандарту. 

IV. Організація проведення вхідного контролю 

1. Особа, яка виявила бажання здійснити навчання за програмами перепідготовки або 

підвищення кваліфікації, має право на проходження вхідного контролю у професійно-технічному 

навчальному закладі. 

2. Професійно-технічний навчальний заклад надає безоплатні консультації щодо проведення 

вхідного контролю, прав і обов’язків особи, яка виявила бажання його пройти. 
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3. Для проходження вхідного контролю особа, що вступає до професійно-технічного 

навчального закладу, подає заповнену анкету самооцінювання, інші документи, що підтверджують 

наявність результатів неформального та/або формального навчання (документ про освіту 

встановленого зразка з додатком), рекомендації щодо продовження навчання тощо. 

4. Професійно-технічний навчальний заклад здійснює відповідно до частини першої статті 51 

Закону України «Про професійно-технічну освіту» перепідготовку та підвищення кваліфікації осіб 

відповідно до договорів, укладених з юридичними і фізичними особами. 

Установлення вартості підвищення кваліфікації, перепідготовки, з урахуванням вхідного 

контролю, здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з їх наданням. 

5. Експертна комісія на підставі анкети самооцінювання обирає засоби та методи виявлення 

обсягу і рівня знань, умінь та навичок, отриманих у результаті неформального та/або формального 

професійного навчання (у тому числі виробничого досвіду), відповідно до критеріїв 

кваліфікаційної атестації. 

Вхідний контроль може передбачати: 

тестування; 

комплексні контрольні роботи; 

комплексні кваліфікаційні завдання (теоретична та практична частини); 

інші форми контролю, що передбачені нормативно-правовими актами. 

6. Експертна комісія на підставі вивчення документів, поданих особою, яка виявила бажання 

пройти вхідний контроль, не пізніше п’яти робочих днів, наступних за днем їх подачі, робить 

висновок щодо обсягу і рівня знань, умінь та навичок, отриманих за результатами попереднього 

професійного формального навчання. 

7. Експертна комісія розробляє графік проведення вхідного контролю щодо підтвердження 

відповідності результатів неформального професійного навчання вимогам освітньо-кваліфікаційної 

характеристики випускника, типових навчальних планів та програм з навчальних предметів, 

виробничого навчання, виробничої практики за робітничими професіями, що забезпечує його 

виконання і надання відповідних висновків у строк, що не перевищує 30 календарних днів з дня 

подачі документів. 

8. Навчальні предмети та/або окремі теми професійної підготовки, оцінені та зараховані за 

результатами попереднього неформального та/або формального професійного навчання, вносяться 

в протоколи засідань експертної комісії та в журнали обліку навчальної роботи. 

9. Висновок щодо відповідності результатів вхідного контролю критеріям кваліфікаційної 

атестації з професії експертна комісія у триденний строк письмово доводить до відома особи і у 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80
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разі її згоди розробляються скоригований робочий навчальний план та графік навчального 

процесу. 

10. У разі виникнення спірних питань щодо результатів вхідного контролю особа протягом 

трьох днів після доведення їх до відома має право на апеляцію. Розгляд апеляційної заяви триває 

до п’яти робочих днів з дня її надходження. 

11. Для розгляду апеляційних заяв створюється апеляційна комісія, до складу якої входять один 

із заступників директора професійно-технічного навчального закладу та три особи із числа 

кваліфікованих педагогічних працівників, які не здійснювали проведення процедури вхідного 

контролю, а також представники структурних підрозділів з питань професійно-технічної освіти, 

створених Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та 

Севастопольською міськими державними адміністраціями (за згодою). 

12. Розгляд апеляційних заяв проводиться з метою визначення ступеня об’єктивності 

підтвердження наявності знань, умінь та навичок, а не з метою повторного проведення процедури 

вхідного контролю. 

13. Остаточне рішення приймає експертна комісія з урахуванням висновку апеляційної комісії. 

14. Контроль за дотримання цього Порядку здійснюють структурні підрозділи з питань 

професійно-технічної освіти, створені Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, 

Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями. 

 

Директор департаменту  

професійно-технічної освіти 

 

В.В. Супрун 
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 ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО 

ЗАМОВЛЕННЯ НА ПІДГОТОВКУ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ 
 

Гурська О.В., 

 методист НМЦ ПТО 

у Дніпропетровській області 

 
Професійно-технічна освіта, як складова освіти, має 

свої особливості у формуванні замовлення на підготовку 

робітничих кадрів виходячи із потреб населення та 

соціального замовлення суспільства. Формування та 

реалізація державної політики у сфері підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, розвитку 

професійної освіти на регіональному рівні відбувається на 

підставі нормативно-правових актів Уряду та 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації. 

Законами України від 23.05.1991р. № 1060-ХІІ «Про освіту» (ст.12, 41), від 10.02.1998р. № 

103/98-ВР «Про професійно-технічну освіту» (ст.5, 9, 22, 38, 42, 50), від 20.11.2012р. №5499-VІ 

«Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, 

науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» 

визначено механізм формування та розміщення державного замовлення.  

 В умовах реформування професійної освіти та процесів децентралізації влади в Україні 

виникла негайна потреба вивести окремою ланкою формування  регіонального замовлення на 

підготовку робітничих кадрів. Тому в 2016 році на державному та регіональному рівнях 

затверджено ряд законодавчих документів:  

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 994-р «Про схвалення 

методичних рекомендацій щодо формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та 

робітничих кадрів» запроваджує єдиний підхід до формування регіонального замовлення на 

підготовку фахівців та робітничих кадрів, а також визначає шляхи взаємодії місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій; 

-  Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 16.05.2016 № Р-218/0/3-

16 «Про створення Дніпропетровської обласної ради стейкхолдерів професійної освіти» визначає 

консультативно-дорадчий орган при облдержадміністрації з питань впровадження державної і 

регіональної політики у сфері професійної освіти. Рада стейкхолдерів має сприяти розвитку 
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професійної освіти на регіональному рівні, організовує взаємодію органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій всіх форм власності в питаннях 

забезпечення області кадровим потенціалом; 

-     Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 №818 «Про затвердження переліку 

професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного 

бюджету» визначає 19 професій:  виноградар; бджоляр; бурильник експлуатаційного та 

розвідувального буріння свердловин на нафту та газ; помічник бурильника експлуатаційного та 

розвідувального буріння свердловин на нафту й газ; моторист бурової установки; тістороб; 

верстатник деревообробних верстатів; живописець; верстатник широкого профілю; токар; 

фрезерувальник; налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням;  

складальник корпусів металевих суден; монтер колії; слюсар з ремонту дорожньо-

будівельних машин та тракторів; машиніст бурової установки (будівельні роботи); монтажник 

систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації; помічник машиніста 

тепловоза; помічник машиніста електровоза. З вересня 2017 року підготовку робітничих кадрів за 

цими професіями планується проводити за рахунок коштів державного бюджету. 
 

  Інтерес також визиває Порядок проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок 

для осіб, які приймаються на навчання за програмами перепідготовки або підвищення кваліфікації 

до професійно-технічних навчальних закладів, який затверджений наказом МОН України від 

06.06.2014 № 688.  Вхідний контроль надасть можливість потенційним абітурієнтам: встановити 

відповідність раніше набутих професійних знань, вмінь та навичок кваліфікаційним вимогам до 

робітничої професії; пройти навчання за програмами перепідготовки і підвищення кваліфікації з 

урахуванням результатів вхідного контролю, що в свою чергу скоротить час та фінансові ресурси 

на професійну підготовку. 

       На підставі цих законодавчих документів професійно-технічні навчальні заклади області 

формують державне та регіональне замовлення на підготовку робітничих кадрів в 2017 році. 

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації «Про здійснення 

аналізу планових обсягів підготовки робітничих кадрів та молодших спеціалістів у 2017 році» 

№13/5-88 від 23.02.2017р. проведено співбесіди з керівниками державних ПТНЗ за визначеним 

алгоритмом. До складу комісій ввійшли представники влади, замовники кадрів та виконавці 

педагогічних послуг з навчання робітничих кадрів.  

За підсумками співбесід погоджено обсяги замовлення у 2017 році: 

- на підготовку робітничих кадрів за професіями загальнодержавного значення – 475 осіб; 
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- на підготовку робітничих кадрів та молодших спеціалістів у ПТНЗ, які фінансуються з 

місцевих бюджетів – 9982 особи; 

- державне замовлення на підготовку робітничих кадрів у навчальних центрах установ 

виконання покарань – 540 осіб. 

Навчальні заклади орієнтують свою діяльність на ринок праці регіонів, попит на рівні 

кваліфікації, затребуваними технологіями виробництва області. 

Планові обсяги підготовки робітничих кадрів погоджено Дніпропетровською обласною 

радою стейкхолдерів професійної освіти, постійною комісією Дніпропетровської обласної ради з 

питань науки, освіти, сім’ї і молоді та направлено на погодження до Міністерства освіти і науки 

України. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО 

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
 

Гурська О.В., 

 методист НМЦ ПТО 

у Дніпропетровській області 
 

  Згідно з «Положенням про організацію навчально-

виробничого процесу у професійно-технічних навчальних 

закладах», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки 

України             від 30.05.2006 №419, план роботи на навчальний рік є 

первинним документом, що визначає основні напрями діяльності 

ГІТНЗ і проблеми, над якими буде працювати колектив у поточному навчальному році, і може включати 

такі розділи: 

- Вступ - дається стислий аналіз результатів і проблем навчально-виробничої, навчально-

виховної, навчально-методичної, фінансово-господарської, виробничо-комерційної діяльності 

та виконання обсягів державного замовлення на підготовку робітничих кадрів (прийом, 

випуск) і підсумків їх працевлаштування; 

- Організаційні заходи - плануються основні заходи щодо організаційного забезпечення 

діяльності ПТНЗ, у тому числі ознайомлення та вивчення контингенту учнів, слухачів нового 

набору, укладання угод з фізичними та юридичними особами на підготовку, перепідготовку 

та підвищення кваліфікації робітничих кадрів, організації роботи приймальної комісії, 

підготовки та здавання в архів навчально-планувальної документації за минулий рік тощо; 
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- Теоретична підготовка - плануються заходи щодо вдосконалення організації і методики 

викладання теоретичних навчальних предметів, пошуків найбільш ефективних і оптимальних 

методів навчання, розробки дидактичних матеріалів для комплексного методичного 

забезпечення занять (уроків); 

- Професійно-практична підготовка - плануються заходи щодо забезпечення і вдосконалення 

організації виробничого навчання та виробничої практики, розробки відповідних планів, 

дидактичних матеріалів для комплексного методичного забезпечення занять (уроків), підбір 

навчально-виробничих робіт тощо;  

- Виховна робота - плануються заходи, спрямовані на поєднання навчання з національно-

патріотичним вихованням, впровадженням принципів загальнолюдської моралі і духовності, 

розвитком творчих здібностей, талантів та забезпеченням соціального захисту учнів,слухачів; 

- Фізична підготовка - плануються заходи, спрямовані на забезпечення та розвиток 

фізичного здоров'я, комплексного підходу до формування гармонійних якостей особистості, 

вдосконалення фізичної та психологічної підготовки учнів до активного життя і професійної 

діяльності; 

- Контроль за організацією навчально-виробничого процесу - плануються заходи щодо 

здійснення контролю за станом навчальної, навчально-виробничої, навчально-виховної 

роботи, визначення рівня знань, умінь і навичок учнів, слухачів відповідно до вимог робочих 

навчальних планів та робочих навчальних програм; 

- Методична робота - плануються заходи з аналітичної, організаційної, пошукової, 

дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з метою удосконалення 

професійної компетентності педагогічних працівників, підвищення ефективності навчально-

виробничого процесу, оновлення змісту професійно-технічної освіти, а також розроблення 

навчально-планувальної документації, планування роботи педагогічної ради, методичних 

комісій, методичного кабінету ПТНЗ тощо; 

- Підвищення кваліфікації педагогічних працівників - плануються заходи щодо підвищення 

кваліфікаційного рівня педагогічних працівників у системі післядипломної освіти, 

стажування на виробництві (у навчальних закладах) та контролю за періодичністю навчання;

 - Охорона праці - плануються заходи щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов 

праці й навчання, промислової санітарії і протипожежного захисту в ПТНЗ та контроль за 

дотриманням вимог охорони праці під час професійно-практичної підготовки учнів, слухачів 

на підприємстві чи в сфері послуг; 

- Удосконалення навчально-матеріальної бази - плануються заходи щодо оснащення 

навчальних майстерень, кабінетів, лабораторій, полігонів, автодромів, трактородромів, 
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спортивних і побутових приміщень обладнанням та устаткуванням, забезпечення сировиною, 

паливно-мастильними та іншими матеріалами, інструментами та дидактичними засобами 

навчання; 

- Професійно–орієнтаційна робота - плануються заходи щодо професійної орієнтації 

населення на підготовку та отримання робітничої професії у ПТНЗ, проведення консультацій 

з питань організації професійного відбору, допрофесійної підготовки та прийому громадян на 

навчання; 

- Фінансово-господарська та навчально-виробнича діяльність - плануються заходи,   

спрямовані на забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку ПТНЗ. 

Річний план охоплює період від 1 вересня  поточного року до 31 серпня наступного року (01.09.2017 

- 31.08.2018). 

Складання плану роботи ПТНЗ на навчальний рік потребує чітко продуманої методики і 

технології. У практиці роботи навчальних закладів існує декілька педагогічнодоцільних і можливих 

варіантів складання плану роботи на навчальний рік.       

Варіант 1. Директор ПТНЗ видає наказ (у березні-квітні), в якому вказано прізвища працівників і 

питання, які вони мають розробити до річного плану, визначено термін розроблення кожної окремої 

частини плану і дату подання директору навчального закладу. Наступні дії це розробка плану: аналіз 

отриманих матеріалів, монтаж плану, попереднє індивідуальне читання, обговорення й корективи (на цю 

роботу витрачають приблизно місяць). У травні складений план роботи ПТНЗ на навчальний рік 

подають до методичного кабінету для вільного доступу з метою ознайомлення з ним колективу 

навчального закладу. 

Пропозиції (в письмовій чи усній формі) аналізують та за необхідністю враховують під час 

остаточного доопрацювання плану. Останній етап — обговорення на педагогічній раді та затвердження 

(серпень}. 

Варіант 2.Директор ПТНЗ видає розпорядження, де вказує групу працівників, яким необхідно 

виконати певну роботу щодо складання плану. Кожному із педпрацівників, які залучені до складання 

плану роботи навчального закладу на рік, необхідно окреслити завдання: розробити фрагменти плану, чи 

внести пропозиції, висловити свої думки, бачення вирішення визначеного питання. 

         Як бачимо, варіанти 1 і 2 складання плану роботи ПТНЗ на рік не демократичні, а навпаки — 

автократичні. Водночас вони цілком виправдані для окремих ПТНЗ, в яких превалює автократичний 

стиль управління. 

Варіант 3. Цей варіант можна назвати діагностично-прогностичним. Він потребує здійснення великої 

попередньої дослідницької роботи: анкетування викладачів та учнів, проведення бесід з педагогічними 

працівниками стосовно їхньої оцінки подальшого розвитку навчального закладу, поліпшення навчально-



Методичний вісник 
 

 Сторінка 31 
 

виховної роботи в ПТНЗ та її результативності, визначення нагальних проблем навчального закладу, 

шляхів їх розв'язання тощо. До цієї важливої справи слід залучати активістів учнівського 

самоврядування. 

Аналітичний спосіб обробки та аналізу отриманих матеріалів дає творчому директору дуже цінну 

інформацію, яку можна трансформувати і ввести до плану. Це науково-демократичний варіант складання 

плану, який базується на достовірній і виваженій інформації про стан справ у навчальному закладі. 

Варіант 4.Директор ПТНЗ одноосібно визначає проблему і пріоритетні аспекти діяльності на 

наступний навчальний рік, створює робочу групу, розподіляє між її учасниками питання, узгоджуючи їх 

зі структурою плану, дає інструктаж щодо виконання завдання, залишаючи простір для самостійності та 

творчості, визначає термін подання матеріалів. Проаналізувавши отримані матеріали і відібравши 

потрібне для плану роботи на рік, директор одноосібно компонує план, уточнює і коригує його 

остаточний варіант. 

За  цих умов можливі прорахунки директора ПТНЗ, який поклав на себе всю відповідальність за 

якість  плану на навчальний рік, адже робоча група лише розробляла матеріал, при цьому її діяльність 

була заздалегідь обмежена проблемою, одноосібно визначеною директором. 

Варіант 5. Цей варіант має явний колегіальний характер. Директор ПТНЗ проводить нараду з 

приводу планування роботи на рік, на яку запрошує заступників з навчально-виробничої, навчальної та 

навчально-виховної роботи, старших майстрів, голів методичних комісій, представників учнівських 

організацій та громадських об'єднань, педагогів. Усі учасники наради обмінюються думками стосовно 

технології складання плану роботи на рік, визначають напрями та обсяг підготовчого матеріалу, термін 

подання (орієнтовно 2 тижні). На наступній нараді обговорюють та відбирають матеріали, визначають 

двох-трьох осіб для монтажу плану, який в остаточному варіанті на третьому засіданні обговорює, 

схвалює і пропонує робоча група для розгляду на засіданні педагогічної ради.  

Але, незалежно від обраного варіанту підготовки матеріалів до плану роботи ПТНЗ на рік, 

послідовність складання плану можна подати таким алгоритмом:  

 вибір та формулювання проблеми, над якою працюватиме педагогічний колектив ПТНЗ у 

наступному навчальному році;        

 окреслення завдань і пріоритетних аспектів діяльності; 

 комплектування робочої групи для розроблення матеріалів до плану та ділянок роботи; 

 підготовка методики діагностування викладачів та учнів щодо оцінки роботи ПТНЗ у поточному 

році та прогнозів на наступний навчальний рік, здійснення зрізів інформації;| 

 збирання та аналіз матеріалів до плану роботи на рік, що надходять із різних джерел інформації; 

 написання першого (чорнового) варіанта плану (однією чи 2-3 особами) та обговорення 

структури і змісту на засіданні робочої групи (до 30 червня поточного року); 
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 корегування та написання остаточного варіанта плану роботи на навчальний рік (до 15 

серпня поточного року), надання його до методичного кабінету, де кожен працівник зможе 

ознайомитися і підготуватися до обговорення проекту плану 30 серпня на підсумковій 

педагогічній раді ПТНЗ. 

        Кожному учаснику робочої (творчої) групи зі складення плану роботи пропонуємо 

орієнтовну пам'ятку, за якою має бути розроблена і надана інформація для включення до 

плану роботи на рік. 

  Заступнику директора з навчально-виробничої роботи: 

♦ проаналізувати стан навчання учнів ПТНЗ та його результативність за поточний навчальний 

рік, виявити тенденції підвищення чи зниження рівня навчальної компетентності учнів, 

позитивні та негативні сторони діяльності педагогів, з'ясувати причини недоліків у роботі, 

визначити заходи щодо їх усунення; 

♦ розробити шляхи впровадження особистісно-орієнтованого підходу в процесі реалізації 

змісту освіти і навчання учнів, оволодіння знаннями в межах державних стандартів та поза 

ними; 

♦ продумати питання диференціації та інтеграції навчання засобами посилення міжпредметних 

зв'язків та впровадження інтегрованих курсів і спецкурсів, зокрема авторських програм зі 

споріднених навчальних предметів та виробничого навчання; 

♦ визначити, досвід роботи яких педагогів (ПТНЗ, області, України) слід вивчати і з яких   

    питань; 

♦ визначити об'єкти, форми і терміни контролю за навчально-виробничим процесом та його ре-

зультативність; 

♦ визначити зміст і форми підвищення фахового рівня педагогів (самоосвіта, курсова 

перепідготовка, стажування) на наступний навчальний рік; 

♦ розробити пропозиції щодо вдосконалення позаурочної навчально-пізнавальної діяльності 

учнів; 

♦ скласти пропозиції щодо надання платних послуг, виходячи із можливостей навчального 

закладу; 

♦ розробити пропозиції щодо започаткування провадження освітньої діяльності за новими 

професіями (ліцензування нових професій); 

♦ продумати пропозиції щодо створення (вдосконалення роботи) навчально-практичних 

центрів за галузевим спрямуванням у навчальному закладі. 

 Заступнику директора знавчально-виховної роботи: 

♦ зробити порівняльний аналіз стану виховної роботи в ПТНЗ поточного року з двома 
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попередніми (зміст, форми, методи, рівень вихованості учнів); 

♦ оцінити ефективність роботи учнівських організацій ПТНЗ, значущість у розвитку та 

становленні особистості учня; в разі потреби, представити пропозиції модернізації структури та 

змісту роботи учнівських організацій; 

♦ визначити тему виховної роботи в ПТНЗ на наступний навчальний рік, пріоритетні аспекти 

виховної роботи, спрямовані на реалізацію загальноучилищної виховної теми; 

♦ розробити орієнтовну тематику виховних тем для класних керівників, реалізація яких зможе 

забезпечити неперервність національного, морального та інших аспектів виховання 

особистості учня; 

♦ надати пропозиції щодо активізації впровадження особистісно-орієнтованого виховання 

учнів ПТНЗ у позаурочній роботі; 

♦ розробити план проведення тематичних чи загальноучилищних заходів для учнів (свята, змагання, 

туристичні походи місцями бойової слави тощо); 

♦ розробити спільні виховні заходи ПТНЗ із службою (управлінням-службою) у справах дітей 

районної у місті ради, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, кримінальною міліцією у 

справах неповнолітніх. Спланувати залучення до цих заходів батьків учнів та громадськість; 

♦ продумати, як модернізувати форми суспільнокорисної праці та участь учнів у благоустрої   

   території навчального закладу. 

  Старшому майстру: 

♦ проаналізувати стан професійно-практичної підготовки учнів ПТНЗ, результативність 

виробничого навчання та практики за поточний навчальний рік, виявити тенденції 

підвищення чи зниження рівня навчальних досягнень учнів, позитивні та негативні сторони 

діяльності майстрів, з'ясувати причини недоліків у роботі, визначити заходи щодо їх усунення; 

♦ розробити шляхи впровадження особистісноорієнтованого підходу в процесі реалізації змісту 

виробничого навчання учнів, оволодіння вміннями та навичками в межах ДС ПТО; 

♦ продумати питання диференціації та інтеграції виробничого навчання засобами посилення 

міжпредметних зв'язків і впровадження інтегрованих курсів і спецкурсів, зокрема 

авторських програм; 

♦ визначити, досвід роботи яких майстрів (ПТНЗ, області, України) слід вивчати і з яких   

    питань; 

♦ визначити об'єкти, форми і терміни контролю виробничого навчання (практики) та його ре-

зультативності; 

♦ визначити зміст і форми підвищення фахового рівня майстрів (самоосвіта, курсова 

перепідготовка, стажування) на наступний навчальний рік; 
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♦ розробити пропозиції щодо вдосконалення позаурочної навчально-пізнавальної діяльності 

учнів; 

розробити пропозиції щодо надання платних послуг фізичним та юридичним особам навчально-

виробничими майстернями; 

розробити пропозиції щодо започаткування провадження освітньої діяльності за новими професіями 

(ліцензування нових професій); 

♦ продумати пропозиції щодо створення (вдосконалення роботи) навчально-практичних 

центрів за галузевим спрямуванням у навчальному закладі. 

 Класному керівникові: 

♦ проаналізувати стан навчально-виховної роботи в групі та визначити досягнення й недоліки    

    (тенденції покращення результатів навчання, виховання й особистісного   

    розвитку учнів); 

♦  констатувати факт згуртованості учнівського колективу (чи навпаки), розробити заходи   

     щодо подальшого його прогресу; вплив учнівського колективу на окремих учнів; 

♦ окреслити завдання виховання учнів групи, пріоритетні напрями роботи з ними 

    з урахуванням особливостей та рівня вихованості учнів; 

♦  визначитися щодо формування в учнів національних традицій, почуття громадянина,    

    патріота, гуманіста; 

♦ спланувати участь учнів групи в роботі учнівських організацій та загальноучилищних 

    заходах. 

              Практичному психологу: 

проаналізувати стан психічного здоров'я учнів закладу (розвитку вищих психічних  процесів,     

    темпераменту, психофізіологічної та інтелектуальної потужності, темпоритму праці);  

визначити поліпшення (чи погіршення) стану психічного здоров'я учнів; у разі погіршення   

    разом з медичним працівником розробити комплекс заходів для його поліпшення; 

розробити (чи модернізувати) авторські методики зрізу рівнів психічного здоров'я учнів   

    ПТНЗ; залучити до діагностики та самодіагностики педагогів, батьків, учнів тощо. 

              Методисту: 

сформулювати кілька варіантів єдиної методичної теми для роботи педагогічного колективу в  

    наступному навчальному році; обговорити і вибрати одну, обґрунтувати педагогічну   

   доцільність; 

запропонувати перелік тем для методичних комісій педагогічних працівників; 

передбачити взаємозв'язок методичної проблеми ПТНЗ, тем окремих методичних комісій,   

   педагогів з темами учнів, які здійснюють науково-пошукову роботу в МАН; 
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розробити методику аналізу стану діяльності ПТНЗ (анкети, інтерв'ю тощо), здійснити зріз  

   інформації, проаналізувати, дані у вигляді пропозицій подати робочій групі зі складання  

   плану роботи ПТНЗ на навчальний рік; 

розробити заходи щодо активізації використання частково-пошукової роботи учнів у процесі  

   навчання; 

продумати систему контролю стану методичної роботи в ПТНЗ;         

запропонувати зміст і форми підбиття підсумків методичної роботи педагогів ПТНЗ за  

    семестр (рік). 

             Головам методичних комісій: 

визначити і внести пропозиції щодо єдиної методичної теми, над якою працюватимуть  

   члени методичної комісії в наступному навчальному році (з урахуванням загально   

   училищної теми); 

визначитися щодо вдосконалення форм засідань методичної комісії (семінар,  

   конференція,  диспут тощо); 

внести пропозиції щодо розвитку творчого потенціалу викладачів-фахівців даного  

   предмета та учнів (засобами навчального матеріалу, форм і методів навчання); 

розробити шляхи інтеграції споріднених навчальних предметів (міжпредметні зв'язки,  

    розроблення і видання авторських курсів та спецкурсів з окремих навчальних  

   предметів); 

продумати питання розроблення та апробації критеріїв оцінки проведеного уроку з фаху    

   та аналізу його якості, результативності навчання, рівень навчальної компетентності  

   учнів; 

у пропозиціях до відповідного розділу плану роботи навчального закладу вказати, які  

    вітчизняні та зарубіжні інноваційні педагогічні технології передбачено впроваджувати в  

   практику роботи педагогів даного фаху; 

вказати, з яких предметів планується розробити навчальні посібники, роздатковий  

   дидактичний матеріал тощо; 

запропонувати шляхи використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі  

   вивчення навчального предмета у різних групах. 

          Заступнику директора з адміністративно-господарської роботи: 

проаналізувати стан використання фінансових ресурсів, спланувати їх потребу на  

   наступний навчальний рік; 

перевірити спільно з групою контролю (комісією), до складу якої обов’язково входить  

   представник профспілкової організації ПТНЗ, стан приміщень і збереження майна,   
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   визначити обсяг і термін виконання ремонтно-господарських робіт щодо підготовки    

   ПТНЗ до нового навчального року, розрахувати кошторис ремонтних робіт; 

визначити кількість майна та інвентарю, які необхідно придбати у наступному  

навчальному році, терміни придбання; 

скласти графік і форми контролю стану збереження приміщень та матеріально-технічної  

   бази ПТНЗ. 

             Бібліотекарю ПТНЗ: 

проаналізувати стан забезпечення учнів навчального закладу підручниками та  

   поповнення бібліотечних фондів; 

визначити перелік підручників, які необхідно придбати (назва, кількість, вартість); 

визначити перелік періодичних фахових видань, які необхідно передплатити; 

продумати і внести пропозиції до плану роботи щодо проведення загальноучилищних  

   заходів, пов'язаних з профілем роботи бібліотеки і спрямованих на виховання в учнів  

   бажання читати та бережливого ставлення до книги. 

Отримані матеріали слід проаналізувати, приділити більше уваги напрямам роботи, в яких                          

є певні проблеми. 

Нормативно-законодавча база: 

1.  Закон України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.1998 №103/98-ВР. 

2.  Постанови КМУ від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які  

     можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи  

     освіти, що належать до державної та комунальної форми власності». 

3.  Наказ МОН України від 30.05.2006 №419 «Про затвердження Положення про організацію   

     навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах». 

4.  Наказ МОН України від 30.04.2014 № 535 «Про затвердження Порядку підвищення   

     кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів». 

5.  Наказ МОН України від 12.12.2000р. №582 «Про удосконалення методичної роботи в   

     системі ПТО». 

Використана література: 

1.   Організаційно-методичні вказівки керівникам професійно-технічних навчальних закладів    

      на 2012/2013 навчальний рік. Харків: Тім Пабліш Груп, 2012. 
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СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ: ГРАНІ СПІВПРАЦІ 

  

 Труш В.І.,    

методист НМЦ ПТО 

у Дніпропетровській області 

 

       

         На конференції «Професійна освіта і підготовка робітничих кадрів: 

сприяння соціально-економічному та регіональному розвитку України » 

Прем’єр – міністр України В. Гройсман зазначив: країні, економіка якої 

розвивається, дуже потрібні кваліфіковані робітничі кадри. Процес 

децентралізації передбачає взаємодію місцевої і центральної влади, міжвідомчу співпрацю усіх 

структур, які впливають на розвиток економіки, з урахуванням потреб ринку праці. 

        Одним із основних завдань органів місцевого самоврядування і служби зайнятості, які разом із 

роботодавцями, підприємцями, працівниками сфери малого та середнього бізнесу системно 

вирішують проблеми ринку праці,  є реалізація державної політики зайнятості.  

        Основними напрямами Програми зайнятості населення міста Кривий Ріг на 2014 - 2017 роки, 

яка була затверджена рішенням сесії міськради від 30.12.2013р.  

№ 2347, є реалізація спільних заходів органів міського самоврядування і служби зайнятості, 

збільшення обсягів соціальних послуг, що надаються незайнятому населенню щодо 

працевлаштування, професійної перепідготовки, громадських робіт, залучення безробітних до 

підприємницької діяльності для повернення їх до праці. 

         Рівень зареєстрованого безробіття у місті складає 1,09% (у Дніпропетровській області -1,4%, 

в Україні – 1,2%). Криворізькою міжміською службою зайнятості у нашому місті проводиться   

масштабна робота з поліпшення умов надання населенню та роботодавцям послуг щодо 

впровадження європейських стандартів роботи.  

         Для підвищення конкурентоздатності громадян міжміським центром зайнятості 

організовано професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування. Професійне 

навчання виконує широкі функції: соціальні – підвищення конкурентоспроможності громадянина 

на сучасному ринку праці, його статусу в суспільстві; економічні – розвиток трудових ресурсів 

суспільства, відтворення робочої сили та інші. В професійній перепідготовці та підвищенні  

кваліфікації безробітних міста беруть участь 7 професійно-технічних навчальних закладів міста  
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(МЦППВ, ЦППРК №1, КНВЦ, КПГТЛ, КПБЛ, КЦПОРКТРС, КПЛ) та 3 навчальні заклади І 

атестаційного рівня (ДП НКК «Кривбасбуд» , ПЗ «Центр професійної освіти і навчання», ПЗ 

«Центр технічної освіти робітників). 

Минулого року у Кривому Розі перенавчено відповідно: 199 осіб за груповою формою  та 

53- за індивідуальною, 17 осіб (віком понад 45 років) пройшли навчання за ваучерами  для набуття 

другої професії  або спеціальності. Навчання здійснюється за  професіями: електрогазозварник, 

швачка, кондитер, кухар, водій трамвая, тролейбуса, оператор котельні, пічник, оператор 

хімводовідведення та ін.  

Профпідготовка проходить за індивідуальними навчальними планами і програмами на 

потреби підприємств за умови працевлаштування на конкретне робоче місце з використанням як 

групових, так і індивідуальних форм навчання. 

         З 2017 року запроваджується  вхідний контроль знань, умінь і навичок для осіб, які 

приймаються на навчання за програмами перепідготовки або підвищення кваліфікації до 

професійно-технічних навчальних закладів  відповідно до наказу МОН України від 06.06.2014 № 

688. 

      Організація навчання за програмами перепідготовки і підвищення кваліфікації з 

урахуванням результатів вхідного контролю має на меті оптимально використовувати час та 

фінансові ресурси, рівнозначно поєднувати державні вимоги до професійної освіти з потребами 

громадян, роботодавців, суспільства. Вхідний контроль дасть можливість встановити відповідність 

професійного рівня особи кваліфікаційним вимогам до робітничої професії, що враховує раніше 

набуті професійні знання, вміння і навички.    

 Для проведення вхідного контролю професійно-технічний навчальний заклад розробляє 

скоригований робочий навчальний план і програми предметів, що базуються на вимогах 

державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій або типових навчальних 

планів і програм з навчальних предметів, виробничого навчання, виробничої практики для 

професійно-технічного навчання за робітничими професіями, затверджених в установленому 

порядку. 

    Результати вхідного контролю є підставою для здійснення навчання особи за індивідуальним 

робочим навчальним планом або комплектування груп слухачів з урахуванням однакових за 

обсягом раніше здобутих освітніх та професійних знань, умінь і навичок за іншими формами та 

методами навчання. 

  Проведення вхідного контролю здійснюється на основі принципів добровільності, 

неупередженості, рівності, доступності, достовірності і легітимності, прозорості, конфіденційності. 
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 Дія цього Порядку поширюється на професійно-технічні навчальні заклади незалежно від 

форм власності та підпорядкування. 

В сучасних умовах ринок праці вимагає від навчальних закладів не тільки активної участі в 

реалізації програм профнавчання безробітних, а й підвищення якості наданих послуг цій категорії 

населення.  

Методичний супровід навчання безробітних Навчально-методичним центром профтехосвіти 

у Дніпропетровській області  включає: 

 надання методичної допомоги ПТНЗ в організації перенавчання та підвищення кваліфікації 

незайнятого населення; 

 надання методичної допомоги у підготовці документів для участі в конкурсному відборі 

навчальних закладів для професійної підготовки незайнятого населення; 

 методична допомога в розробленні єдиних нормативів на підготовку безробітних з окремих 

професій; 

 надання методичної допомоги навчальним закладам щодо впровадження нових державних 

стандартів профтехосвіти для підготовки незайнятого населення; 

 надання методичної допомоги в організації роботи щодо запровадження  вхідного контролю 

знань, умінь і навичок для осіб, які приймаються на навчання за програмами перепідготовки 

або підвищення кваліфікації до професійно-технічних навчальних закладів:  створення 

експертної комісії, розроблення критеріїв кваліфікаційної атестації випускника за 

відповідною професією та рівнем кваліфікації, визначених відповідно до державного 

стандарту професійно-технічної освіти з конкретної професії, кваліфікаційної 

характеристики, професійного стандарту; 

 участь у нарадах та семінарах міського центру зайнятості з питань перенавчання безробітних; 

 участь у проведенні профорієнтаційних заходів, ярмарок-презентацій: «Ярмарок професій»,  

«Днів зайнятості». 

Під керівництвом кабінету Навчально-методичного центру профтехосвіти у 

Дніпропетровській області спільно з Криворізьким міжміським центром зайнятості працює Школа 

навчання і перенавчання. ЇЇ мета: методичне обслуговування навчання безробітних. На засіданнях 

Школи кожного року підбиваються підсумки виконання завдань і заходів, передбачених 

Програмою зайнятості населення міста, проводиться аналіз професійної перепідготовки з професій 

на базі навчальних закладів. В рамках роботи Школи проводяться наради, навчально-практичні 

семінари, круглі столи . 
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Розглядаються питання: 

 реформування системи професійного навчання незайнятого населення; 

 професійна підготовка безробітних через упровадження сучасних педагогічних та виробничих 

технологій навчання; 

 пошук спільних взаємовигідних проектів навчальних закладів і підприємства аід час 

профпідготовки відповідно до потреб ринку праці; 

 наявність вільних робочих місць та вакантних посад на підприємствах Кривого Рогу, що дає 

змогу навчальним закладам зорієнтуватися у проведенні державного замовлення на навчання. 

На базі Криворізького міжміського центру зайнятості проходять розширені засідання 

професійних галузевих рад підприємств  з метою формування професійно мобільного 

кваліфікованого робітника через соціальний діалог між роботодавцями, громадськістю, 

профспілками, органами місцевого самоврядування, Криворізькою міжміською  службою 

зайнятості, керівниками навчальних закладів щодо узгодження  практичних дій щодо організації та 

проведення професійної підготовки, перепідготовки незайнятого населення і підвищення 

кваліфікації робітників з урахуванням вимог роботодавців. 

           У грудні традиційно на базі Криворізького міжміського центру зайнятості проводиться 

нарада керівників центру зайнятості, представників кабінету Навчально-методичного центру 

профтехосвіти у Дніпропетровській області та відповідальних осіб за професійне навчання 

безробітних ПТНЗ міста. На таких нарадах оголошується наказ Дніпропетровського обласного 

центру зайнятості про відбір професійно - технічних та вищих навчальних закладів, підприємств, 

установ і організацій незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання для 

організації професійного навчання зареєстрованих безробітних, визначаються професії та 

навчальні заклади, на базі яких буде проводитися професійна підготовка, обговорюються шляхи 

покращення профнавчання жителів Кривбасу, підвищення їх конкурентоспроможності завдяки 

впровадженню нових виробничих технологій . 

           Водночас  міжміський центр зайнятості разом з кабінетом НМЦ ПТО у Дніпропетровській 

області велику увагу приділяє системній профорієнтаційній роботі з школярами. Складено 

спільний план роботи з профорієнтації та технічної творчості в ПТНЗ. Проведено відкриті  

профорієнтаційні заходи для учнів ЗСШ: «Формування професійної компетенції учнів через 

розвиток технічної творчості та раціоналізаторської діяльності» (КПГТЛ) «Парад робітничих 

професій» (КЦПОММ) круглий стіл «Орієнтування на професію» учнівська конференція «Я і моя 

майбутня професія» (КПГМЛ) та ін. заходи в рамках декад робітничих професій. 
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Виходячи із визначених головних завдань, кабінет НМЦ ПТО у Дніпропетровській області 

намагається скоригувати свою роботу, зосередивши її на зміцненні взаємодії центру зайнятості з 

професійно-технічними навчальними закладами; забезпечити необхідний методичний супровід 

професійного навчання незайнятого населення. Тільки правильно спланована та організована 

підготовка і перепідготовка незайнятого населення сприятиме досягненню продуктивної 

зайнятості, яка є стратегічною метою сучасного суспільства. 

 

ВХІДНИЙ КОНТРОЛЬ-ДОСТУПНІСТЬ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ                                                                               

 

Яровська С.В., 

методист НМЦ ПТО 

у Дніпропетровській області 

 

Курс України на євроінтеграцію та в площині ринкової економіки   

обумовлює функціонування підприємств в умовах жорстокої 

конкуренції. Цей вплив суттєво позначився на структурі зайнятості 

населення. У багатьох господарських галузях виникла диспропорція 

між попитом і пропозицією не тільки в кількісному співвідношенні 

вакансій та претендентів на них, а й між реально затребуваними професіями, компетенціями та 

фахівцями, які ними володіють. На сьогодні ринок праці безпосередньо впливає на всю систему 

професійно-технічної освіти, диктуючи умови підготовки не тільки сучасних на сьогодні фахівців, 

а й конкурентоздатних у майбутньому. Роботодавець висуває високі вимоги до професіоналізму 

робітника:він повинен мати достатньо широкий світогляд, постійно вдосконалювати рівень 

професійної майстерності, креативно мислити, мати бажання до самовдосконалення, самоосвіти. 

Водночас слід зазначити, що в цілому підготовка,перепідготовка та підвищення кваліфікації  

робітників ще не відповідає потребам економічного зростання конкурентоздатності  та 

інноваційного розвитку країни. Як зазначила міністр освіти Л.Гриневич; «сьогодні потрібен 

поштовх  дій: аналіз ринку праці, моніторинг випускників шкіл,оцінка ліцензій, перевірка якості 

договорів укладених з роботодавцем». В площині  держави - консолідація чотирьох міністерств у 

процесі модернізації системи профтехосвіти. Система  має бути гнучкою, ефективною і 

затребуваною. Децентралізація передусім може значно пришвидшити час реагування на потреби 

ринку. Передача повноважень на рівень області є позитивним кроком, місцева влада у партнерстві 

з бізнесом формує стратегію на основі конкурентних переваг регіону та кластерного підходу. 
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Відтак, вона формує дорожню карту попиту на робітничі професії, ,що відповідають вимогам часу. 

Аналіз стану ринку праці свідчить, що рівень освітніх послуг і підготовки не відповідає повною 

мірою вимогам замовників кадрів до їх якості. 

На сьогодні основним критерієм оцінки якості надання освітніх послуг та головним виміром 

цілей і завдань національних систем освіти стала набута компетентність, яка включає в себе три 

взаємопов’язані компоненти: 

- знання і вміння; 

- навички і  здібності; 

- поведінку і ставлення до роботи.  

    Ці компоненти нерозривно пов’язані між собою, і жоден із них не може існувати без двох інших. 

    Професійно-технічний навчальний заклад, який здійснює підготовку кваліфікованих 

робітників, перепідготовку кадрів і підвищення кваліфікації, має мобільно  реагувати на появу 

нових спеціальностей , професійних функцій і кваліфікацій на ринку праці, запроваджувати 

систему підготовки на основі компетентності  та сприяти  навчанню і розвитку особистості 

протягом життя. У зв’язку з оптимізацією чисельності працівників на підприємствах, 

реорганізацією йде вивільнення робочих місць, зникає попит на професію, виникає потреба у 

перепідготовці робітника, підвищенні його кваліфікації. Тому першочерговим завданням 

навчального закладу, який надає освітню послугу з цих напрямків,є надання якісної підготовки із 

врахуванням змін у техніці та технологіях сучасного виробництва: слідкування за навчальними 

планами (без перевантаження), із врахуванням результатів вхідного контролю. 

     Міністерством освіти і науки України  відповідно до ст.14 Закону України «Про професійно-

технічну освіту» та з метою підвищення якості рівня  ПТО , оптимізації термінів навчання 

розроблено та затверджено «Порядок проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок для 

осіб, які приймаються на навчання за програмами перепідготовки або підвищення кваліфікації 

допрофесійно-технічних закладів (наказ МОН від 06.06.2014р.№688). Запровадження вхідного 

контролю для підготовки осіб за робітничими професіями оптимізує використання часу і 

фінансових ресурсів, тому що базується на результатах професійного навчання, в тому числі. 

виробничого досвіду, рівнозначно поєднуючи державні вимоги до професійної освіти за потребами 

громадян, роботодавців,суспільства. Вхідний контроль встановлює відповідність професійного 

рівня особи кваліфікаційним вимогам до робітничої професії, що враховує раніше набуті 

професійні знання, вміння та навички. Вхідний контроль надає можливість навчальному закладу 

скоротити термін навчання,скорегувати зміст навчальних планів і програм з метою уникнення 

дублювання навчального матеріалу,затвердження індивідуальних графіків навчання.   



Методичний вісник 
 

 Сторінка 43 
 

У контексті зазначених стратегічних завдань сучасна професійно-технічна освіта покликана 

готувати робітників такої кваліфікації,яка б задовольнила поточні та перспективні соціально-

економічні потреби країни в людських ресурсах. Завдання методичної служби- забезпечити 

методичний супровід для професійно-технічних навчальних закладів,які здійснюють навчання за 

програмами перепідготовки або підвищення кваліфікації  виробничих кадрів із впровадження 

вхідного контролю.  

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПІДГОТОВКИ РОБІТНИЧИХ 

КАДРІВ ПОТРЕБАМ РИНКУ ПРАЦІ 
 

Гришаєва О.В.,  

методист НМЦ ПТО 

у Дніпропетровській області 
 

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 із ключових факторів, що визначають 

конкурентоспроможність інноваційних систем, виступає висококваліфікована робітнича сила 

. Створення ефективної системи професійної освіти, здатної забезпечити потреби 

інноваційного розвитку економіки області необхідними кадрами, визначено як одне з пріоритетних 

завдань концепції розвитку освіти. 

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

середовищем виконує при переході 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 всистемі професійної освіти, характеризується певними 

негативними чинниками, і ми намагаємося знайти шляхи їх подолання: 

 Застарілі моделі управління навчальним процесом, брак сучасних управлінських кадрів 

- в регіоні налагоджено систему підготовки кадрового резерву; 

- здійснюються моніторингові дослідження щодо оцінювання якості навчання, організації 

навчально-виробничого процесу та визначення адекватності моделі розвитку навчального 
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закладу на основі даних комп’ютерної програми «Ефективність роботи ПТНЗ», яка 

розроблена і діє в інформаційно-аналітичному центрі НМЦ ПТО; 

- позитивом на рівні держави вбачаємо організацію навчально-практичних центрів за 

галузевим спрямуванням (в тому числі і в нашій області – центр нових 

сільськогосподарських технологій), вважаємо за необхідне створити та організувати 

галузевий ресурсний центр і в технічному, і в технологічному, і в методичному 

інноваційному форматі. Такий ресурсний центр має забезпечити взаємодію ринку праці та 

ПТНЗ, підготовку учнів до всеукраїнських, міжнародних конкурсів профмайстерності, 

здійснювати навчально-методичний супровід діяльності профільних ПТНЗ, підвищення 

кваліфікації робітників діючих підприємств 

 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  тощо. 

- Значна увага у професійній підготовці приділяється навчанню на робочому місці. При 

первинній підготовці робітників така форма використовується під час проходження 

виробничого навчання і практики і сприяє саморозвитку, підвищенню 

конкурентоспроможності на ринку праці щодо підготовки незайнятого населення та – 

адаптації до конкретного підприємства чи високотехнологічного виробництва. Також слід 

зазначити, що поширенню та розвитку НРМ не сприяє відсутність мотивації, фінансової 

підтримки цього процесу і  навчально-методичного інструментарію. Позитивною 

практикою організації дуальної системи навчання є приклади співпраці ПТНЗ з кращими 

підприємствами міст Кривого Рогу і Кам’янського, зокрема, ПАТ «Кривбасзалізрудком», 

Дніпровського металургійного комбінату та ряду приватних підприємств ресторанного 

сервісу. 

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

закладах професійної освіти, ключових для інноваційного підприємництва особистісних 

якостей - мобільності, бажання навчатися протягом усього життя, схильності до 

підприємництва і прийняття ризику. 

- Під конкретне замовлення роботодавців здійснюється професійне навчання безробітного 

населення. У більшості випадків це стосується сфери послуг, яка дає можливість не тільки 

бути працевлаштованим, але і стати самозайнятою особою. В цьому варіанті одночасно 

скорочується і надання статусу безробітних із числа осіб, які закінчили професійно-

технічні навчальні заклади. 

 Неузгодженість освітніх послуг вимогам до якості та змісту освіти з боку ринку праці 
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- Для забезпечення відповідності існуючих навичок і компетенцій до змісту робочих 

навчальних планів вводиться регіональний і бізнесовий компоненти відповідно до потреб 

замовників освітніх послуг, 

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

механізмів їх зацікавленої участі в підготовці фахівців 

-        Недостатню участь при формуванні державного (регіонального) замовлення беруть 

недержавні суб’єкти,  

- Найбільш активними у формуванні та участі у плануванні і реалізації підготовки кадрів є 

видобувна промисловість, будівництво, сільське господарство та сфера послуг. 

Продовжують розвиватися контакти з представниками бізнесу, ФОРДом та 

Дніпропетровською торговельно-промисловою палатою. 

 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. 

- виявлення попиту на професійні навички здійснюється на основі окремих моніторингових 

досліджень, і певна відповідність потребам ринку праці досягається за допомогою 

експериментально-статистичного методу, 

- удосконалення системи профінформаційної та профорієнтаційної діяльності у навчальних 

закладах професійної освіти, загальноосвітніх школах і серед незайнятого населення; слід 

відзначити роль центрів зайнятості та участь громадських організацій професійного 

спрямування і окремих роботодавців (декади робітничих професій, майстер-класи, круглі 

столи, презентації, екскурсії, тренінги та інше), 

- розвиток підприємництва шляхом опанування навчальних предметів економіко-галузевого 

профілю та окремих програм підтримки відкриття власної справи та самозайнятості. 

Представники ПТНЗ (випускники і викладачі) пройшли навчання на модульних курсах 

соціально-просвітницького проекту «Навігатор підприємця», сформованих на гендерній 

основі, 

- національна рамка кваліфікацій на регіональному рівні практично не здійснюється. В 

області на рівні соціальних партнерів напрацьовуються пропозиції до практичного плану 

дій щодо її впровадження, 

-       відповідно до сучасних вимог у регіоні розроблено Положення про регіональну раду 

професійної освіти (стейкхолдерів) як консультативно-дорадчого органу обласної 

державної адміністрації з питань визначення та впровадження державної і регіональної 
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політики у сфері професійно-технічної (професійної) освіти, зокрема в частині визначення 

обсягів підготовки робітничих кадрів та модернізації мережі професійно-технічних 

навчальних закладів області. 

Основними стратегічними напрямами розвитку регіональної освітньої мережі є: 

 Розробка/впровадження нових методів взаємодії освітніх закладів професійної освіти та 

соціальних партнерів (регіональних органів влади та роботодавців з метою розвитку 

інноваційної економіки). 

 Подальший розвиток моделей і методів мережевої взаємодії закладів професійної освіти на 

регіональному та міжрегіональному рівнях з метою ефективного використання ресурсів та 

підвищення якості професійної освіти. 

 Розвиток методичної бази неперервної професійної освіти (розробка/впровадження програм 

випереджувального професійного навчання та перепідготовки робітничих кадрів, сучасних 

освітніх технологій, орієнтованих на формування якостей «інноваційної людини»). 

 Формування державно-громадської системи управління змістом і результатами професійної 

освіти. 

 

100 – РІЧЧЯ ПОДІЙ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ1917-1921 Р.Р 

 

 узагальнила Муха Н.О., 

Методист НМЦ ПТО 

у Дніпропетровській області 
 

Указ Президента України від 22.01.2016р.№17 

«Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-

1921 рр.» 

2017 рік Президентом України проголошено Роком Української революції 1917-1921 рр. Тематичні 

заходи будуть проводитися у навчальних закладах протягом 2017-2020 рр.  

    Програма 

 діяльності обласної методичної секції викладачів суспільних дисциплін ПТНЗ 

присвячена 100- річчю подій Української революції 1917-1921р.р.Координатор 

реалізації програми: 

  Муха Н.О.методист НМЦ ПТО ;  творча група викладачів історії  ПТНЗ 

(ПЦППРК,КПЛ,МВПУПІТ,ДРЦПТО,СПЛ,ПТУ-2,АЦППРК,ВПУ-75,ПТУ-

74,ЦАПЛ,ДПЗЛ ) 
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      Методичні заходи зазначеної  Програми 

  Термін виконання– 2017-2018р.р. 

 Мета : Оновлення форм та методів виховання учнівської молоді в період 

відновлення реальної історії України  на основі  первісних історичних джерел та  

пам’яток ;в контексті  Концепції національно патріотичного  виховання засобами 

суспільних дисциплін  на уроках та позаурочній роботі. Виявлення перспективного 

педагогічного досвіду та поширення серед педагогічної спільноти.  Підвищення 

компетентності викладачів щодо відповідності українським історичним джерелам, 

останнім досягненням історичної наукиінформації, яку вони надають учням  та 

індивідуалізації методичної роботи  фахівців. 

 Головне завдання:  використання в роботі « Методичних 

рекомендаційУкраїнськогоІнституту Національної Пам’яті -  до 100-річчя 

Української революції 1917-1921р.р.»  

 http://www.memory.gov.ua/methodicmaterial/metodichni-rekomendatsii-do-100-richchya-

ukrainskoi-revolyutsii-1917-1921-rokiv 

 1.Організація  роботи методичних комісій  ПТНЗ  в контексті  Указу Президента 

України №17  від 22.01.2016р. «Про заходи з відзначення 100-річчя подій 

Української революції -1917-1921р.р.» та методичних рекомендацій НМЦ ПТО(в 

рамках роботи методичної секції викладачів суспільних дисциплін) у співпраці з 

іншими методичними комісіями. 

 2.Впровадження досвіду роботи методичних комісій гуманітарно-суспільних 

дисциплін ПТНЗ: Покровського Центру ППРК,  Кам’янського ПЛ,ДПЗЛ,ДРЦ ПТО, 

Синельниківського ПЛ, ЦАПЛ,АЦППРК,НПЛ,ПТУ-6,МВПУПІТКЦПОРКТРС, ПТУ-

74, ВПУ-75,КПБЛ на основі інтегрованого підходу. 

 3. Розробка  викладачами індивідуальної  програми методичних заходів,тематичних 

тижнів історії “Відродження нації”,відкритий урок  “На порозі нової України (1 

курс)« присвячених 100 - річчю подій Української революції з урахуванням  

програми обласної методичної  секції суспільних дисциплін. 

 4. На основі посібників:  

 *  ««Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін». 

 http://www.aup.com.ua/upd/mo.pdf 

 * «Практична медіаграмотність» 

 http://www.aup.com.ua/en/practical-media-literacy-2/ 

 *»Медіаграмотність та критичне мислення на уроках суспільних дисциплін» 

http://www.memory.gov.ua/methodicmaterial/metodichni-rekomendatsii-do-100-richchya-ukrainskoi-revolyutsii-1917-1921-rokiv
http://www.memory.gov.ua/methodicmaterial/metodichni-rekomendatsii-do-100-richchya-ukrainskoi-revolyutsii-1917-1921-rokiv
http://www.aup.com.ua/upd/mo.pdf
file://SHPILKO/Users/Public/Documents/ОБМІН%20інформацією=вирізайте%20матеріали%20зі%20своїх%20папок!/Здебський/Вісник%20№11/www.aup.com.ua/en/practical-media-literacy-2/
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 http://www.aup.com.ua/en/media-literacy-at-the-lessons-of-social-sciences/ 

 створення електронного варіанту  розробок  авторських уроків медіаграмотності 

викладачів та учнів   «Панорама відкритих медіаосвітніх уроків викладачів історії » 

при НМЦПТО           (жовтень 2016р.-грудень 2017р.- 2018р.) 

 5.Проведення  тематичного тижня історії«Відродження нації» до 100-річчя 

Української революції 1917-1921р.р.Використання  матеріалів  Всеукраїнського  

науково-просвітницького, історико - краєзнавчого  проекту «Місця пам’яті 

Української революції 1917 – 1921 років». 

 6.Організація  учнівськихпошуковихекспедицій (карта історичних місць, опис –

пам’ятка, альбоми ) «Шляхами Української революції 1917-1921р.р.  мого краю.» 

 http://videolike.org/view/yt=%7CfLBg5Uv_Dr                 

 http://www.memory.gov.ua  

 7. Створення методичного продукту «Збірник кращих творчих доробків  педагогів  

ПТНЗ  до 100 річчя подій  Української революції.»за участі творчої  групи  

викладачів   

 8.Висвітленняінформації  у місцевих ЗМІ «Відзначаємо 100-річчя Української 

демократичної революції.», на сайтах навчальних закладів у розділі методична 

робота та в новинах. При кабінетах суспільних дисциплін створення «Бюлетеня 

інформування».           (Головам методичних комісій)   

 9.Використання державної  символіки  під час проведення заходів. 

 10.Проведення  «Акції пам’яті» яка передбачає упорядкування 

меморіалів,могил,інших місць пам’яті які пов’язані з історичними подіями в Україні 

1917-1921р.р.(боротьба за незалежність,визвольний рух) 

 11.Залучення ініціативної учнівської молоді щодо патріотичних заходів : ,дискусій, 

зустрічей, екскурсій у музеї,конкурсів, конференцій  »Національна єдність – 

обов’язкова умова збереження незалежності та державності » 

 12.Проведення конкурсу серед учнів  на кращу пам’ятку «Українська революція 

1917-1921р.р- епоха боротьби за незалежність в історії  мого роду» 

 13.Започаткування краєзнавчого руху викладачів історії ПТНЗ області «Відтворюємо 

українську  історію рідного краю. » 

 14.Використовувати в підготовці заходів матеріали Інституту національної пам’яті та 

Інституту історії України ,регіональних історичних музеїв та музею Історії 

української революції 1917-1921р.р. 

 http://www.memory.gov.ua/ 

http://www.aup.com.ua/en/media-literacy-at-the-lessons-of-social-sciences/
http://videolike.org/view/yt=%7CfLBg5Uv_Dr
http://videolike.org/view/yt=%7CfLBg5Uv_Dr
http://www.memory.gov.ua/


Методичний вісник 
 

 Сторінка 49 
 

  http://www.memory.gov.ua/page/ukrainska-revolyutsiya-1917-21   

 http://zakinppo.org.ua/zagalni-novini/4128-zasidannja-oblasnoi-metodichnoi-sekcii-

vikladachiv-istorii-ptnz-zakarpatskoi-oblasti 

 http://cvpur.cv.ua/vrtualyniy-metoditchniy-kabnet 

 http://cvpur.cv.ua/u-vitokv-ukransyko-derzhavnost/nerosiiski-istorii-ukrainskogo-

pivostrova 

 ( посібник. « Наш Крим. Неросійські історії українського півострова». На сайті УІНП 

розділ » Наші публікації») 

 Завдання для викладачів обласної методичної секції суспільствознавців: 

 1.На підставі вище зазначеного і в його контексті розробити, крім обов’язкових 

заходів, індивідуальну програму  на 2017-2018р.р. 

 2. Затвердити програму на засіданні методичної комісії (квітень 2017р.) 

 3.  Протягом 2017-2018р.р. підготувати 2 творчі звіти з додатком (методичних 

розробок ) та надіслати до обласної секції суспільствознавців ,координатору 

програми на електронну адресу  

 nat.mukha2017@yandex.ua 

 4.  Презентації мають бути переведені в програмуWORD. 

  

http://www.memory.gov.ua/page/ukrainska-revolyutsiya-1917-21
http://zakinppo.org.ua/zagalni-novini/4128-zasidannja-oblasnoi-metodichnoi-sekcii-vikladachiv-istorii-ptnz-zakarpatskoi-oblasti
http://zakinppo.org.ua/zagalni-novini/4128-zasidannja-oblasnoi-metodichnoi-sekcii-vikladachiv-istorii-ptnz-zakarpatskoi-oblasti
http://cvpur.cv.ua/vrtualyniy-metoditchniy-kabnet
file://SHPILKO/Users/Public/Documents/ОБМІН%20інформацією=вирізайте%20матеріали%20зі%20своїх%20папок!/Здебський/Вісник%20№11/програма%20до%20100річчя%20Українськ.%20революц..docx
file://SHPILKO/Users/Public/Documents/ОБМІН%20інформацією=вирізайте%20матеріали%20зі%20своїх%20папок!/Здебський/Вісник%20№11/програма%20до%20100річчя%20Українськ.%20революц..docx
file://SHPILKO/Users/Public/Documents/ОБМІН%20інформацією=вирізайте%20матеріали%20зі%20своїх%20папок!/Здебський/Вісник%20№11/наш%20крим%20неросійські%20історії%20українського%20Крима
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НОВІ ПІДХОДИ ДО  ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І 

ЛІТЕРАТУРИ 

 

Кузь Т.Г., 

 методист НМЦ ПТО  

у Дніпропетровській області 

 

Найголовніше -  це прищеплювати смак і любов до 

науки, інакше ми виховуємо просто ослів, 

навантажених книжковою примудрістю. 

Мішель Монтель (французький філософ)  

 

Роль педагога полягає в тому, щоб відкривати двері, а 

не в тому, щоб проштовхувати в них учня. 

Артур Шнабель (австрійський педагог, піаніст і 

композитор) 

 

Ніхто не буде сперечатися з тим, що кожен філолог має  розвивати логічне мислення учнів. 

Це є однією з основних вимог  освітньої галузі. Зважаючи на це хотіла поділитися власним 

досвідом з розвитку логічного мислення на уроках української мови і літератури. Під час 

підготовки  до занять у ПТНЗ щоразу замислювалася над тим, як познайомити учнівську молодь з 

новим автором, особливостями його стилю, одним з його творів, розбудити інтерес і бажання 

прочитати твір чи певну інформацію і, звичайно ж, шукала способи міцного засвоєння знань. 

Навчання має бути цікавим. Але як зацікавити сучасного учня? Безумовно, існує багато технологій, 

прийомів і методів, які час від часу я впроваджувала в навчальний процес.  

З огляду на основну мету навчання української мови та вивчення української літератури в 

умовах інформатизації суспільства й модернізації освіти розуміємо, що все разом має підготувати 

учнів до інформаційного сприйняття світу, розвинути  стремління до самоосвіти, а це забезпечить 

у подальшому соціальну адаптацію в інформаційному суспільстві й успішну професійну та 

особистісну самореалізацію.  

Сьогодні мене хвилює й питання, як результативно навчати, як розвивати в учнівської 

молоді креативність, бажання нестандартно мислити, уміння висловлюватися й відстоювати власну 

думку. Відповідь на ці питання в педагогіці знайдено давно – навчати, застосовуючи інтерактивні 

форми організації навчального процесу. Згадайте К.Д.Ушинського, який вважав, що навчання, 
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позбавлене всякого інтересу і здійснюване тільки силою примусу,убиває в учневі  бажання 

навчатися.  

Метод, застосування якого показав високі результати в навчанні учнівської молоді в 

ПТНЗ, називається «эд’ютейнмент»– навчання з розвагою, злиття освіти і гри. Етимологію слова 

легко простежити, воно походить від злиття двох англійських іменників: education – освіта і 

entertainment – розвага. До речіце слово з'явилося ще в 1948 році у студії Уолта Діснея для 

позначення формату захоплюючого документального серіалу. Але сьогодні ед’ютейнмент – це 

освіта в розважальному форматі, навчайся розважаючись, розважайся у процесі навчання.У цьому 

випадку знання повинні передаватися у зрозумілій, простій і досить цікавій формі, головне – у 

процесі навчання  не має бути  нудно.На Заході такий підхід  називають освітою через розваги. У 

Росії – це майстер-класи, семінари, публічні лекції, тренінги, ділові ігри, моделювання тобто, усе 

те, що замінює академічну форму чимось більш сучасним, здатним захопити, зацікавити, навчити 

творити, міркувати.  

По суті метод кроссенс – один з елементів ед’ютейнмента. 

На уроках української мови і літератури ми час від часу пропонуємо учням ребуси, 

кросворди, шаради, головоломки.Якщо кросворд - цеперетин слів, то кроссенс  у перекладі з 

англійської  – перетин смислів. Можемо сказати, що кроссенс – це асоціативна головоломка нового 

покоління.Зверну увагу на той факт, що уперше про нього було опубліковано у 2002 році в журналі 

«Наука і життя». Між іншим, ідея належить письменнику, педагогу й  математику Сергію Федину і 

доктору  технічний наук, художнику та   філософу Володимиру Бусленку. 

Кроссенс представляє собою стандартне поле з дев’яти квадратів, у які розміщено певні 

зображення - асоціації. Читати його потрібно зверху вниз і зліва направо, далі рухатися тільки 

вперед і закінчувати на центральному квадратіз номером п’ять чи дев’ять, усе залежить від того у 

якому порядку будуть пронумеровані квадрати (рис. 1). Таким чином виходить умовний ланцюжок 

загорнутий «равликом».  

1 2 3  1 2 3  1 2 3 

4 5 6 8 9 4 6 5 4 

7 8 9 7 6 5 9 8 7 

Рисунок 1. Стандартне поле кроссенса 

Відмічу той факт, що прочитання можна розпочати від будь-якого асоціативного зображення, яке  

розпізнали. За бажанням автора кроссенсу, він може бути пов'язаний за змістом з усіма 

зображеннями. 
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Отже, головне завдання викладача цього методу – пояснити кроссенс, скласти розповідь – 

асоціативний ланцюжок за допомогою взаємозв'язку зображень. Дев'ять зображень розставлені 

таким чином, що кожне має зв'язок з попереднім і наступним, а центральне об'єднує за змістом 

відразу декілька. 

Зв'язки можуть бути як поверховими, так і глибокими, однак це є відмінною вправою для 

розвитку логічного і творчого мислення.  

Йогоможна використати на уроці засвоєння нових знань, формування умінь і навичок, 

застосування знань, умінь і навичок, узагальнення та систематизації знань, перевірки і корекції 

знань, умінь і навичок, комбінованому (змішаному) уроці, як окремий урок, у основі якого метод 

виступатиме вже як окрема технологія, а також у вигляді творчої самостійної роботи. 

Алгоритм складання кроссенса: 

1. Визначити тематику, загальну ідею. 

2. Дібрати зображення, що ілюструють елементи. 

3. Виділити 9 елементів зображень, які мають відношення до ідеї, теми. 

4. Знайти зв'язок між елементами, визначити послідовність. 

5. Сконцентрувати всі зображення в одному елементі (квадраті №5). 

6. Виділити відмінні риси, особливості кожного елемента. 

Між іншим, не варто випускати з уваги й величезний виховний потенціал кроссенсів. Їх 

можна  складати на тему виховної години, святкового заходу, ювілейної дати, він може стати 

способом організації колективної творчої справи. Майте на увазі, що  в цьому випадку кроссенс  

учня буде більш корисним, ніж той, який   створив викладач, бо він: 

 відображає глибину розуміння учнем запропонованої теми; 

 сприяє розвитку логічного й образного мислення; 

 підвищує мотивацію; 

 розвиває здатність учня до самореалізації. 

З огляду на це наведу окремі приклади використання методукроссенса на основі 

ед’ютейнмента. 

ІІ курс (11 клас)  

Розділ програми: Культура мовлення і комунікація. 

Тема уроку: Поняття комунікації як діяльності учасників спілкування з метою інформаційного 

обміну та взаємовпливу. Усне й писемне ділове спілкування. 

Мета: формувати в учнів уміння дотримуватися вимог культури мовлення з метою ефективної 

комунікації, моделювати ситуації професійного спілкування з дотриманням етики професійного 

спілкування; розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, мислення; виховувати в учнів за 
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допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу культуру поведінки і 

спілкування. 

Державні вимоги до рівня навчальних досягнень учнів: 

- знає поняття комунікації, ділового спілкування; 

- дотримується вимог культури мовлення з метою ефективної комунікації; 

- моделює ситуації професійного спілкування з дотриманням етики професійного спілкування. 

Фрагмент уроку з використанням кроссенса 

Етап уроку.  Перевірки домашнього завдання 

Попередня робота викладача в підготовці до уроку«Поняття комунікації як діяльності учасників 

спілкування з метою інформаційного обміну та взаємовпливу. Усне й писемне ділове спілкування» 

1 етап. Прописування словами умови завдання (рис. 2) 

 

Змістовність 

 

 

Логічна послідовність 

 

Багатство мовних засобів 

 

Виразність 

 

Основні вимоги до 

культури мовлення 

 

 

Точність 

 

Доречність 

 

Різноманітність 

 

Правильність 

 

Рисунок 2. Підготовка викладача до використання методу на уроці Прописування словами змісту 

кроссенса. 

2 етап. Добір картинок, що асоціюються з цими словами. 

3 етап. Підготовка завдань. Упровадження їх в уроці 

 

Самостійна робота в парі 

Викладач: 

- У вас є конверт з кроссенсом, але він розрізаний на частини.  

 

Завдання: 

Скласти в певному порядку і придумати словосполучення, яке треба вписати в центральний 

квадрат (див. на рисунку 3). 
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Рисунок 3. Дібрані картинки – асоціації відповідно до змісту кроссенса 

Поміркувавши, учні складають кроссенс  з набору асоціативних картинок у такому порядку (рис.4) 

 

 

 

 

 

 

Основні вимоги до культури 

мовлення 

 

 

 

 

Рисунок 4. Кроссенс «Основні вимоги до культури мовлення» 

І курс (10 клас)  

Розділ програми: Література 70-90-х років XIXстоліття. 

Тема уроку: Іван Нечуй-Левицький. Життєвий і творчий шлях як новий імпульс української 

літератури. 

Мета: викликати в учнів інтерес до вивчення життя і творчості письменника, допомогти 

усвідомити їх значення для розвитку української літератури; розвивати навички сприйняття 

інформації на слух, виділення головного; вміння висловлювати власні судження та 
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обґрунтовувати їх; виховувати почуття пошани до письменника, до духовних цінностей, які він 

утверджує. 

Державні вимоги до рівня навчальних досягнень учнів: 

- уміти розповісти про письменника, називати основні його твори. 

Фрагмент уроку з використанням кроссенса 

Етап уроку. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу 

Викладач: 

- Прозаїк, драматург, публіцист, етнограф, педагог, перекладач Біблії – таким перед нами 

сьогодні постане глибоко національний письменник, багатогранна творча особистість, визначний 

майстер слова, творець живого і вічного мистецтва. Саме він разом з Панасом Мирним та 

Олександром Кониським започаткував новий етап у розвитку української прози, намагаючись 

піднести українське слово до високого рівня, показати багатство і красу душі простих людей.  

Змолоду захоплений «Кобзарем» Шевченка і творами Гоголя, обурений знущаннями над 

українською культурою, замикаючись у себе вдома, виливав свої почуття у натхненних творах. Ми 

познайомимося з письменником, який вражав і вражає широким, різнобічним охопленням життя та 

самобутньою майстерністю його змалювання. Збагачення української літератури він пов’язував  у 

великій мірі з розширенням її тематичних обріїв. Наполягав на якомога багатшому, широкому 

охопленні найхарактерніших представників різних класів і станів тогочасної України. То була одна 

з найголовніших творчих засад письменника.  

Для того, щоб визначити тему уроку, мені необхідна ваша допомога, адже вона 

зашифрована в центрі кроссенса. Знайшовши асоціативні зв’язки, між картинками по периметру, 

ви зможете відгадати її.  

Підготовчий етап роботи викладача до уроку: прописування словами кроссенса за змістом теми 

(рис. 5): 

Народився в родині 

священика.  

Навчання: Богуславське 

духовне училище, Київська 

духовна семінарія, Київська 

духовна академія 

Викладацька діяльність у 

Полтаві, Каліші, Седлеці (у 

Польщі) 

Початок творчої діяльності. 

Журнал «Правда». Перша 

повість «Дві московки» 

Педагогічна діяльність в 

Каліші й Седлеці – період 

творчого піднесення. Твори 

Портрет І.Нечуя-Левицького Молдова, віддається 

педагогічній праці. Твори 

«Бурлачка», «Кайдашева 
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«Рибалка Панас Круть», 

«Причепа», «Хмари», 

«Запорожці», «Микола 

Джеря» (перший варіант) 

 

сім’я», «Баба Палажка та 

Баба Параска», «Чортяча 

спокуса», «Старосвітські 

батюшки й матушки» 

Громадська й літературна 

діяльність,  негласний 

жандармський нагляд. 

Переїзд до Києва.  

Творчий доробок: 

Історичні романи «Князь 

Єремія Вишневецький», 

«Гетьман Іван Виговський», 

повісті «Пропащі», «Над 

чорним морем», «Навіжена», 

«Поміж ворогами». Нариси, 

п’єси, літературні статті. 

50 років творчої діяльності – 

понад 50 творів 

 

Знавець живопису й музики.  

Гра на роялі. Захоплення 

музикою М.Лисенка, 

Бетховена. 

Сам малював (музей у 

Стеблеві зберігає полотно 

письменника). Улюблена 

картина А.Куїнджі 

«Українська ніч» 

Захоплення театром, грою 

трупи М.Садовського. 

Рисунок 5. Підготовка викладача до використання методу на уроці 
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2 етап. Добір викладачем ілюстрацій до змісту кроссенса. (рис. 6) 

 
  

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 6. Добір асоціативних картинок до кроссенса «Життя і творчість І.Нечуя – Левицького як 

новий імпульс української літератури» 

 

Рисунок 7. Асоціативний зміст центрального квадрата 
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Заповнюємо квадрат №5 (№9). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

Рисунок 8.  Кроссенс «Життя і творчість І.Нечуя – Левицького як новий імпульс української 

літератури» 

Метод кроссенс розвиває логічне мислення учнів на основі діяльнісного підходу, сприяє 

формуванню креативності, співпраці, комунікації і критичного мислення учнівської молоді. На 

цьому етапі уроку він допомагає викладачеві не тільки самостійно сформулювати тему, а й 

уникнути нудного монологу під час її розкриття. Застосування методу під час пояснення включає в 

роботу зорову пам'ять учнів, так як кожен етап життєвого і творчого шляху письменника 

підкріплюється асоціативним зображенням, а також логічне мислення, так як ілюстрації пов’язані 

між собою за змістом. 
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На квадратах можуть бути й написи, але яскраві картинки більш цікаві учням.  Добору 

зображень, які будуть асоціюватися з матеріалом теми уроку та її  визначенням, викладач має 

надавати багато уваги.         

На етапі рефлексії можна запропонувати учням самостійно скласти кроссенс і пояснити 

взаємозв'язокміж його елементами. 

Практичне застосування методу показало, що в учнів  першого курсу труднощі в навчанні 

виникають через:  

* занижену  оцінку власних можливостей, тоді її необхідно підвищувати; 

*  відсутність мотивації в досягненні мети, тоді учня необхідно зацікавити;  

* негативний особистий досвід у минулому, необхідно сприяти формуванню позитивного 

досвіду.  

Такі питання легко вирішуються навчанням через ігрову діяльність, «ед’ютейнмент» із 

застосуванням методу кроссенс.  

Не можу сказати, що методкроссенс немає ніяких проблем. Вони є і всі відносяться до 

прочитання зображень. Окремі з них можуть бути не дуже зрозумілими  або надто загадковими. У 

такому випадку викладачеві чи автору кроссенса варто надати коротку текстову підказку (кого  або 

що зображено на кожній картинці, а завдання - знайти зв'язки між сусідніми зображеннями або 

дати назву кроссенсу, відшукавши єдиний ланцюжок асоціацій.  

Предметні кроссенси, зрозуміло, розгадувати простіше. Ще простіше, на мій погляд, їх  

складати. Для цього ж не обов’язково  заглядати в чужу голову. Потрібно лише зрозуміти сенс і 

знати алгоритм створення асоціативної головоломки. 

Отже, досвід показує, що інтерактивне навчання, у тому числі використання 

«ед’ютейнмента»  із застосуванням методу кроссенс на уроках української мови і літератури 

створює умови для ініціативи учнів, підвищує їх мотивацію, спонукає до самостійного пошуку, 

допомагає знайти віру в себе, що поступово призводить до відчуття успіху. 
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АКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У 

ФОРМУВАННЯКОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК 

 

Подчезерцева Л.І., 

 методист НМЦ ПТО 

 у Дніпропетровській області 

 

Мистецтво викладання є ніщо інше, 

як мистецтво збуджувати цікавість  

юних душ, а потім задовольнити їх 

Анатоль Франс 

 

Викладання є мистецтво, а не ремесло – в цьому суть 

вчительської (педагогічної) справи. Перепробувати десятки методів і вибрати свій, переглянути 

десятки підручників, посібників і не дотримуватись жодного з них неухильно – це єдиний 

можливий спосіб живого спілкування (викладання).  

Саме такий підхід застосовується в роботі, щоб уникнути штампів, повторів, одноманітності 

в навчанні. Великим досягненням сучасної системи освіти є право викладача іноземної мови на 

вільний вибір засобів навчання для того, щоб наблизити навчальну ситуацію на уроці до реального 

спілкування, у цьому є завдання кожного викладача іноземної мови. 

Це не просто, оскільки мотивація викликається лише зацікавленим навчанням, де викладач і 

учень є партнерами у спілкуванні. 

Викладачі мають оволодівати комунікативною методикою навчання іноземних мов з 

професійним спрямуванням, тому що ПТНЗ має навчити учнів здобувати знання самостійно з 

метою вдосконалення в галузі обраної професії. Це потребує широкого використання таких 

основних форм навчання: ділові, рольові ігри, діалоги, монологи, обговорення проблемних 

ситуацій, тренувальні ситуативні вправи з практичними завданнями (доведіть, заперечте, висловіть 

здивування, запитайте, вставте репліку в слова, яких не вистачає, складіть з ними діалог, заповніть 

пропуски у тексті, вживши нові слова, трансформуйте текст з теперішнього в минулий час тощо). 

Сьогодні навчання усного мовлення має першочергове значення, і саме викладач має 

віднайти ті вдалі технології і прийоми навчання, які допоможуть залучити кожного учня до 

активної мовленнєвої та розумової діяльності, торкаючись при цьому й емоційної сфери учня. 

Початок формування комунікативної навички передбачає усвідомлення мети і відповідного 
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способу дії, необхідного для її досягнення. Це втілюється у навчально-мовленнєвій ситуації, яка є 

органічним компонентом спілкування, а в багатьох випадках виступає і як засіб комунікації. 

Побудову мовленнєвої ситуації слід починати з вибору предмета розмови. Вона є ключовим 

моментом у навчанні іноземної мови,тобто іншомовної діяльності учнів у формуванні навичок і 

розвитку мовних умінь. 

Великі можливості для підвищення ефективності уроку має його початок. Треба зосередити 

увагу учнів на темі розмови, дати їм можливість уважно слухати один одного і одночасно думати 

про те, як би вони самі відповіли на ті чи інші запитання. Уведення в іншомовну атмосферу 

(warming-up), мовленнєва зарядка включає вправи, які націлюють учнів на активну роботу 

протягом уроку. Це комунікативний пролог, від якого залежить мовна атмосфера. Деякі з них 

розглянемо з вами. 

При вивченні теми «Я і мої друзі» можна провести цікаву мовленнєву вправу, яка організує 

учнів на роботу і дає змогу перевірити засвоєну лексику. Учням необхідно записати своє ім’я і на 

кожну його букву підібрати відповідний прикметник, який характеризує його особистість, а потім 

– особистість його друга, і дати коротку характеристику: 

SVITLANA       VICTOR 

S – sociable, sympathetic      V - vigorous 

V – vivid        I - impulsive 

I – independent, impartial, interested    C – calm, composed, courageous 

T – tolerant, talented      T – tactful, truthful 

L – level-headed, loyal      O – open, outgoing 

A – active, ambitions      R – reasonable, ratoinal 

N – natural, non-confrontational     

A – accurate, amiable 

Вивчаючи тему «Знайомство. Стосунки з товаришами», можна запропонувати ситуації, які 

дадуть змогу залучити учнів до обговорення проблеми і надати певну інформацію про кожного 

учня: 

1. Ask a few questions about what do you want to know about your friends. 

2. Do you agree with the proverb ―The friend in need is a friend indeed‖, ―The friend to everybody is 

a friend to nobody‖. 

3. What will you do if a boy or a girl comes to you and says ―I’d like to be friends with you‖ 

За поданим зразком кожен учень доповнює свій варіант: 

1. Name: Svitlana 
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2. 3 main trains: responsible, reliable, loyal 

3. Hobbies: badminton, dancing, music, reading 

4. I’m afraid of: darkness, lighting, thunder 

5. I need: a nice 

6.  rest, new friends, positive emotions 

При вивченні теми «Робота і професії» з учнями доцільно провести елементарну вправу , 

але вона викликає неабиякий інтерес, дає змогу перевірити знання лексики і розвиває логічність 

думки. Кожен учень отримує завдання підібрати на певні букви англійського алфавіту назви 

професій, визначити ті, яких навчають в ПТНЗ: 

A – automechanic, agricultural worker 

B – bricklayer, builder 

C – carpenter, conductor, cook 

E – electrician 

F – fitter, florist 

H – house painter 

P – postman, pilot, programmist 

T – tractor driver 

W – welder 

Далі треба з’єднати слова, які позначають професію, з необхідними для неї вміннями: 

1. Bricklayer  a) a skill to fit and repair electrical things 

2. Carpenter  b) a skill to repair cars 

3. Fitter   c) a skill to make things using wood 

4. Electrician  d) a skill to build walls 

5. Mechanic  e) a skill to fit and repair water pipers, bathroom etc 

Можна запропонувати роботу в парах. Читаємо діалог і складаємо подібний, який може 

бути представлений як рольова гра. 

A. Are there any interested jobs in the paper today? 

B. Well, there is one for a tour quide. But you have to work on Saturdays and Sundays. 

A. I don’t want to work on weekends. 

B. Neither do I. Oh, there’s another one here from a salesperson It’s a job selling children’s books. 

A. Sounds interesting. 

B. Yes, but you need a driver’s license and I can’t drive. 

A. Oh, I can! I just got my license. What’s the phone number? 
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B. I’s 326-34-25 

Ефективною є робота в малих групах. Це є одним із інтерактивних методів навчання. 

Перевагою цієї технології є те, що є можливість активної участі в роботі всіх присутніх, які 

отримують завдання (як однакові, так і різні), обговорюють проблему і представляють результат 

всім присутнім. 

Ще одна ефективна технологія – використання відеороликів, відеосюжетів, які дають 

додатковий стимул та заохочення до вивчення англійської мови. 

Після перегляду учні можуть створити рольову гру, що базується на сюжеті; запропонувати 

свій власний варіант розвитку подій.  

Готуємо картинки із зображенням людей певних професій і список якостей, які необхідні 

для цих професій. Пропонуємо роботу в мікродіалогах наприклад: 

- I think taxi-drivers need to be cheerfull. Because they work with the public. What do you think? 

- I agree with you,  I think they also need to be intelligent because they have to remember all the  

street names. 

Обов’язково використовуємо вирази, які допомагають  висловити свою думку, згоду, 

незгоду, заперечення, підтвердження. 

Погодься: I agree with you  

I am of the same opinion  

I think so...  

I think you are right.  

Непогоджуйся: Idon't think so 

 I am afraid you are wrong  

I disagree 

I can't agree with you 

Відрекомендуйсяіпознайомся: Let me introduce myself 

This is my friend... 

May I introduce my sister...? 

Висловизахоплення: Oh, isn't it lovely ? 

How beautiful! 

What a lovely morning! 

ВИСЛОВИ СВОЮ ДУМКУ: Ithink ... 

I suppose... 

I consider... 

To my mind... 
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Запроси:In my opinion... 

I'd like to invite you to... 

Я вже не зупиняюся на таких технологіях, як «Коло ідей», «Мікрофон», «Мозкова атака» 

тощо. 

Важливим чинником успіху є розуміння того, що мова найкраще засвоюється тоді, коли 

учням пропонується індивідуальна увага і участь, яка ґрунтується на аналізі особистісних 

навчальних потреб і відповідальності. 

Дотримуючись цих рекомендацій, викладачі забезпечать оновлення змісту навчання і 

виховання засобами іноземної мови. 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ І 

ПРОВЕДЕННЯ МАСОВОЇ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ ПТНЗ 

 

Керницька Т.В.,  

методист кабінету НМЦ ПТО 

 у Дніпропетровській області 
 

 

Масова робота - сукупність форм і методів, усної і наочної 

пропаганди творів друку та інших документів серед читачів і населення. 

Масова робота – система реалізації культурно – дозвільної діяльності 

бібліотек засобами бібліотечних заходів. Масова робота має свою мету, 

завдання, теорію і методику. Методами масової роботи є бібліотечні заходи. Зазвичай, масова 

робота орієнтована на інтереси основних категорій читачів конкретної бібліотеки. В останні 

десятиліття масова робота зазнала певних змін: якщо в першій половині ХХ століття вона 

сприймалася як засіб ідеологічного впливу на читачів, то в 90-х роках стала менш 

заполітизованою, відтоді для неї характерна в основному освітня, інформаційна, дозвільна 

спрямованість і гуманістичний характер. На початку XXI століття форми масової роботи в 

бібліотеках зазнали значної трансформації. Крім традиційних методів, з`являються нові, невідомі 

раніше або відомі, але модернізовані, завдяки яким у читачів формується стійка звичка до читання 

і користування бібліотекою, сприймання цієї інституції, як життєво необхідної для навчання, 

дозвілля і розвитку.  

Завдання захопити дитину читанням – не просте. Масова робота – один із шляхів 

бібліотеки щодо досягнення цієї мети. Новітні дослідження доводять: читання книжок сьогодні не 
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є дуже популярним заняттям. Часто воно не належить і до родинних традицій. Відновлення 

інтересу до читання є нагальною необхідністю. Використовуючи аудіовізуальні матеріали, можна 

організувати прослуховування літературного твору у виконанні кращих професійних читців, 

акторів або запросити акторів до бібліотеки для виступу перед слухацькою аудиторією. Щоб 

зробити популярним читання вголос, в усьому світі проводяться компанії типу «Старт читання» 

щодо сприяння читанню.  

Спонукати дітей до зацікавлення читанням може бібліотечне ревю. Тлумачний словник 

дає пояснення: «ревю - [франц. revue- огляд] – вид театрально-естрадної вистави, яка складається з 

окремих сцен і номерів, що об`єднані спільною темою. Чудову нагоду розважитися і відпочити з 

книжкою отримають читачі під час проведення «Казкового ревю»  

Хорошою рекламою читання та книг є така форма, як бенефіс читача. В перекладі з 

французької «бенефіс - означає користь», а ще – «театральна вистава на честь одного актора». В 

бібліотечній практиці бенефіс читача – це захід на честь одного читача – лідера читання. Адже 

найкраща реклама читання – це самі читачі. Захід може відбуватися у вигляді інтерв’ю, під час 

якого бібліотекар ставить запитання лідеру читання про школу, навчання, хобі, улюблені книжки. 

Слухачі також ставлять запитання. Другий варіант – лідер читання самостійно розповідає про себе 

і свої читацькі уподобання іншим читачам. 

Що читаємо? Поговоримо про це. Залишаються популярними в бібліотеках традиційні дискусійні 

методи масової роботи: обговорення, конференції, диспути, літературні суди. Обговорення – це 

обмін думками про прочитане, аналіз і оцінка художніх творів. Цей захід може проводитися 

спільно з авторами книг, критиками, представниками редакцій журналів, видавництв. Обговорення 

допомагає навчити читачів осмисленого читання, культури читання в цілому, вироблення вміння 

критично мислити, самостійно працювати з книгою. А ще – толерантного ставлення до опонентів. 

Підготовка обговорення літературного твору триває 2-3 місяці, під час якої бібліотекар забезпечує 

аудиторію достатньою кількістю примірників книги, яка планується до обговорення, визначає 

проблемні питання. Реклама заходу передбачає оформлення виставки однієї книги, повідомляється 

дата проведення та пропонується при читанні книги подумати над орієнтовними питаннями. На 

обговорення запрошуються не більше 15-20 дітей. Бібліотекар веде розмову з читачами про книгу, 

уникаючи власних оцінок з позиції дорослої людини. Якщо є необхідність, в кінці заходу 

бібліотекар корегує невірні вислови читачів, дає колективну оцінку книзі. Обговорення книг 

практикуються в літературних вітальнях, клубах за інтересами, групах.  

В наші дні до методу читацької конференції «приєдналися» обговорення на сторінках 

Інтернет – видань, у форумах і блогах. Це цікава перспектива для бібліотек, де є Інтернет. Після 

перегляду кінофільмів діти запитують у бібліотеках книгу, за якою було знято фільм. Щоб 
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задовольнити читацький інтерес до книг, за якими зроблено екранізацію, можна організувати 

виставку однієї книги або виставку книг автора, за творами якого знято фільм. І провести в 

бібліотеці читацько-глядацьку конференцію, під час якої обговорюється не лише проблематика  

літературного твору, а й переваги (або недоліки) екранізованого або театралізованого 

втілення.  

Диспутяк метод популяризації літератури передбачає зіткнення різних, протилежних точок 

зору на одну тему або проблему, що порушуються у художньому творі. Мета диспуту – пошук 

найбільш правильної оцінки висвітлених у книзі ідей, думок. Читачі під час участі в диспуті 

вчаться не лише вміло висловлювати свої думки, погляди, але й аргументовано їх захищати.  

В бібліотечній практиці з`явився ще один метод – презентація прочитаних книг. «Почитай, 

не пожалкуєш!» - таку назву може носити подібна презентація. Презентацію прочитаних книг 

можна практикувати до Всесвітнього дня книги (23 квітня). Цей метод є досить ефективним, адже 

це можливість продемонструвати учням, що читання пов’язане не тільки з ПТНЗ, навчанням, але й 

може приносити радість. Однією з умов проведення цього заходу є завдання не лише прочитати і 

цікаво розповісти про книгу, але й знайти літературознавчі матеріали, рецензії на цю книгу та 

відомості про автора. 

 Бібліотечна гра як творчість.Ефективними технологіями масової роботи є ігрові форми: 

літературний аукціон, калейдоскоп, подорож, лото, лабіринт, вікторина, турнір тощо. Літературні 

ігри активізують читання, стимулюють їх звернення до художньої, науково-пізнавальної, 

довідкової літератури, розвивають логічне мислення.  

Яскравою подією, яка запам’ятається читачам, може стати літературний аукціон.  За 

термінологічним словником  «аукціон - це публічний продаж майна, коли покупцем стає той, хто 

запропонує найвищу ціну». На бібліотечному аукціоні пропонується не майно, а книжки. Щоб 

«купити» книгу, треба розплатитися знаннями. Перемагає той, чия правильна відповідь на 

запропоноване запитання буде останньою. Це ігрове змагання проходить з атрибутами звичайного 

аукціону. Головний аукціоніст має молоток і дзвінок. Перед оголошенням кожного запитання 

лунає дзвоник. Наприклад, пропонується назвати всі твори певного письменника. Гравці по черзі 

називають його твори. Після правильної відповіді аукціоніст рахує до трьох. Після рахунку 1, 2, 3 

аукціоніст стукає молотком по столу, «закриваючи» ним відповідь. Той з гравців, хто останнім 

дасть відповідь, вважається переможцем і отримує право «купити», тобто право взяти  першим 

книгу, яка користується особливим попитом серед читачів.  

В канікулярний період дітям подобається грати в літературне лото. Для гри потрібне 

гральне поле, розділене на пронумеровані клітинки та стільки ж карток із запитаннями. У грі 
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беруть участь 6-8 читачів. Гравці беруть по черзі по одній картці із запитанням і, якщо відповідь 

правильна, кладуть картку на гральне поле. Виграє той, хто першим заповнить гральне поле.  

Літературні пазли – для цієї гри потрібно 2 саморобні портрети героїв каз ки, які 

попередньо розрізають на 9 або 12 квадратів. Учасники двох команд по черзі відповідають на 

запитання ведучого. За кожну правильну відповідь команда отримує квадратик (пазл), з якого 

складає портрет героя казки. Кількість запитань для кожної команди повинна відповідати кількості 

квадратиків, на які розрізано портрет. Якщо одна команда не відповідає або неправильно 

відповідає, інша має право при правильній відповіді викупити ще один квадратик. Перемагає та 

команда, яка першою складе портрет. 

 Кросворд «Тайни книгозбірні» можна запропонувати читачам на підсумкових 

бібліотечних заняттях. Правила цього бібліокросворда передбачають: той, хто відгадав хоча б одне 

слово з кросворда, стає володарем міні-призу – олівця, закладки тощо. А той, хто розгадає весь 

кросворд і першим дізнається про зашифровану в ньому фразу, стане власником хорошої книги.  

Поширеним методом масової роботи є літературні подорожі по книгах. Учасники 

подорожі обирають маршрути, заповнюють щоденники подорожі, 10 складають карти, малюють 

малюнки. Гра завершується зльотом мандрівників, на якому підбивають підсумки. Алгоритм 

проведення літературної гри – подорожі включає етапи: вибір теми, розробка маршруту 

«подорожі» по сторінках книг, підбір літератури; робота з аудиторією, визначення команд, робота 

з командами, допомога у веденні щоденників і т.ін.; організація книжкової виставки, створення 

рекомендаційних списків літератури, проведення бібліографічних оглядів літератури; на зустрічі 

учасники гри розповідають, про що вони дізналися під час подорожі.  

Конкурси читачів – змагання, під час якого виявляють найбільш ерудованих учасників. 

Розповсюдженим видом конкурсів є турніри. Читачі діляться на 2 команди, турнір відбувається за 

принципом «запитання – відповідь». Турнір захопить читачів – дітей, якщо запитання для 

конкурентів діти будуть самостійно шукати в енциклопедичних виданнях. Команди по черзі 

«атакують» і «обороняються», ставлячи запитання супротивнику і колективно готуючи відповідь. 

Ерудит-конкурс «Чарівний світ казок». Бібліотекар пропонує дітям казкову квітку, на кожній 

пелюстці якої загадки з українських народних казок. Діти відривають пелюстку і мають відгадати 

загадку, назвати казку. Велику кількість літературних ігор бібліотекарі проводять, взявши за 

основу телевізійні конкурси: «Розумники, розумниці», «Найрозумніший», «Зоряний час», «Брейн-

ринг», «Що? Де? Коли?» та ін.  

Останнім часом активно поширюється така форма масової роботи як літературний театр. 

Вона допомагає привернути увагу читачів до книги, емоційно розповісти про її зміст. А 

«театральне» прочитання літературного твору робить захід яскравим, видовищним. Книгу слід 
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«оживити», не просто прочитати, а зіграти її. Театр книги, театралізоване дійство за сторінками 

книги – не тільки дозвіллєва, розважальна форма роботи з книгою. Вона спонукає дітей після 

захоплюючого заходу звернутися до книги, зануритися в її зміст. Бібліотечний театр неминуче 

розширює читацьку аудиторію бібліотеки, допомагає створити атмосферу свята. Театралізована 

форма подання літературного матеріалу цікава дітям, бо в її основі також є гра. Для театру книги 

бібліотекар обирає літературний твір, пише театральну версію книги. Під час заходу бібліотекар 

розповість про життя і творчість письменника, а сюжет однієї книги (можна виготовити її 

збільшений макет і підвісити на заднику сцени) діти побачать у вигляді інсценівки. 

Актуальною проблемою є впровадження в роботу бібліотек новітніх інформаційних 

технологій. 

Сьогодні в Україні йде процес становлення нової системи освіти й виховання, зорієнтованої на 

входження у світовий освітній простір. У цих умовах бібліотекарю необхідно орієнтуватися в 

широкому аспекті інноваційних технологій, ідей, напрямків. 

Зусилля бібліотеки мають бути спрямовані на те, щоб знайти, підтримати, розвити в учнів 

кращі людські якості, закласти механізм самореалізації, саморозвитку, самовиховання. Розвиток 

новітніх технологій викликає нові проблеми, пов'язані з використанням інформації. Основна 

вимога до масової роботи - чітка організація об'єднання читачів одного віку. 

У сучасних умовах основними завданнями бібліотеки ПТНЗ є: 

- сприяти реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу; 

- виховувати в учнів культуру, національну свідомість, шанобливе ставлення до книги як го-

ловного джерела знань; 

- забезпечувати ріст професійної компетентності педагогічних кадрів; 

- сприяти різними формами і методами бібліотечної роботи самоосвіті учнів і педагогів, 

забезпеченню літературою їхніх культурних потреб; 

- підносити на якісно новий рівень бібліотечну справу. 

- бібліотека ПТНЗ має утвердитись як центр духовного становлення особистості, духовної куль-

тури учнів, формування духовних ціннісних орієнтацій через засвоєння надбань вітчизняної і 

світової культури.  

Бібліотека ПТНЗ - це фундамент освіти й самоосвіти, скарбниця людських знань. 

Поруч із традиційними формами роботи у виховному процесі використовуються нові: 

- година книголюба; 

- бібліотечний лабіринт; 

- літературні подорожі; 

- конкурси уважних і начитаних; 
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- конкурси бібліографічних ерудитів; 

- вернісажі літературних героїв; 

- інтегровані бібліотечні уроки; 

- читацькі олімпіади; 

- бібліотечні ігри (пошуки, подорожі, лабіринти, віртуальні вікторини, бібліографічні екскурсії). 

Літературні ігри активізують читання учнів, стимулюють їхнє звертання до художньої, 

науково-пізнавальної, довідкової літератури, підсилюють сприйняття, формують художні й 

эстетичні смаки, поглиблюють звичку до самостійної роботи із книгою, розвивають логічне 

мислення. 

Всі заходи не просто мають нові назви, вони проводяться з використанням інтерактивних 

методів і форм роботи. 

Гра «Книговорот» (день обміну учнів книжками), «Товар обличчям » (розгорнути книгу на цікавій 

сторінці), виставка «Глибина науки творча й живодайна», де розміщено звернення та запитання до 

читачів, на які можна відповісти, тільки прочитавши книгу, – ці й інші заходи сприяють 

формуванню інформаційної культури читача. 

Під час організації масових заходів проводяться не тільки огляди літератури біля 

книжкових виставок, але й гра «Як я знаю свою бібліотеку, що можу запропонувати для 

покращення її роботи ?» (принципи зворотного зв’язку). 

Запитання до гри різноманітні: 

- Назвіть книжкові виставки, які розміщені в бібліотеці; 

- Які картотеки й каталоги має бібліотека? 

- Якими ви користуєтеся? 

- Що нового ви побачили в бібліотеці на цьому тижні? 

Таким чином, відбувається взаємодія, внаслідок якої  людина не тільки підвищує свій 

інтелектуальний рівень, але й стає духовно збагаченою особистістю. 

Сьогодні до бібліотеки приходять не тільки за книгою або інформацією, а й заради 

спілкування, для відтворення щиросердечного комфорту. Бібліотека - це місце, куди приходять за 

допомогою й підтримкою. 

Бібліотека ПТНЗ активно співпрацює з муніципальною бібліотекою району для дорослих, 

а також з бібліотекою для дітей. Регулярно проводяться спільні заходи та екскурсії. 

Позитивною рисою інновацій у роботі бібліотеки є те, що вони не тільки сприяють 

популяризації фондів бібліотеки ПТНЗ, а задовольняють читацькі інтереси учнів. 
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Успіх у впровадженні інноваційних технологій у бібліотеці безпосередньо залежить від 

особистості бібліотекаря, його творчого потенціалу, готовності до безперервної самоосвіти, 

здатності до гнучкого соціально-педагогічного мислення. 

 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ РОБІТНИЧИХ 

КАДРІВ ЗАСОБАМИ БІБЛІОТЕЧНОЇ РОБОТИ 

 

Л.І.Євдокімова, 

 бібліотекар  

Кам’янського  професійного ліцею 

 
Бібліотекар ліцею бере активну участь у підготовці кваліфікованого 

робітника, у проведенні декад професій,допомагає у виборі літератури, 

періодичних видань, пропонує фільми, які є в бібліотеці ліцею,і  знаходить в 

інтернеті матеріали за потрібною темою. Наприклад, до тижня 

автомобільних дисциплін було запропоновано підручники, енциклопедію «Автомобіль», журнали 

«Зустрічна смуга», «Профтехосвіта», «Професіно-технічна освіта», «АвтоМир», газета «Водитель – 

авто»; фільми на дисках: «Сварка в автосервисе», «Ремонт салону легкового автомобіля», «Школа 

ремонту», «Устройство автомобиля».     Було знайденов Інтернеті та запропонованоучням  

малюнки, тексти та вірші для виготовлення стіннівок. Після закінчення тижня чи декади з 

професійнадано в міську газету «Відомості» статтю про проведений захід. До Дня автомобіліста  

було проведено концертну програму, в 

якій на прикладі цієї професії учні 

побачили, як важливо зробити правильний 

вибір і обрати професію, яка приноситиме 

задоволення і водночас буде корисною 

суспільству. Захід був насичений. 

Запропоновано бібліотекарем 

відеоматеріали з інтернету, картотеки на 

допомогу слюсарю з ремонту автомобілів, 

розробки «За безпечний рух», проведено 

презентацію літератури та матеріалів на 
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електронних носіях. На заходи 

професійного спрямування виготовляємо 

запрошення для соціальних партнерів із 

підприємств, де проходять практику наші 

учні. 

На професійні свята обов’язково 

виготовляємо стіннівки і розвозимо їх по 

підприємствах. Бібліотекар і 

педпрацівники закладу при проведенні 

заходів використовують мультимедійний проектор, ноутбук, екран, які є у бібліотеці. Обов’язково 

до заходів готуються бюлетені: «На допомогу зварнику»,«Столяр - професія 

сучасна»,«Використання вторинної сировини для виготовлення виробів»,«Моя професія – моя 

гордість». Пропоную фільми за професіями «Газове зварювання»,«Ремонт 

автомобіля»,«Наплавлення металу»,«Правила дорожнього руху»,«Тренажер вождения и 

подготовка  к екзаменам»,«Материаловедение в машиностроении»,«Штукатурка», «Венецианская 

штукатурка»,банк даних з професії «Столяр»,бібліографічний огляд літератури «Нові надходження 

з професії штукатур, лицювальник – плиточник». 

Бібліотекар створює і використовуєв обслуговуванні користувачів електронні картотеки з 

певних професій: рекомендаційний список статей з професії «Столяр»,рекомендаційний список з 

професії «Електрозварник»,рекомендаційний список з професії «Водій – 

автослюсар»,рекомендаційний список з професії «Штукатур. Лицювальник – плиточник». 

Постійно пропонуються викладачам і учням матеріали на електронних носіях : підручники із 

зварювання:«Реммаш. Установки для сварки и наплавки»,«Сварка в автосервисе»,«Термічне 

різання»,«Газове зварювання». В інформаційному сервісі бібліотека також використовує картотеки 

навчально – методичної бази кабінетів: обладнання та технологія зварювальних робіт, технології  

деревообробки, технології оздоблюваних робіт, дидактичний матеріал з математики для учнів 

закладу професійного спрямування, спецтехнології автомобілів, етапи уроку виробничого 

навчання; методи професійно – практичної підготовки. 

       Постійно рекомендуютьсяу підготовці та проведенні заходівз професій картотеки газетно-

журнальних статей : на допомогу зварнику, лицювальнику – плиточнику, водію, автослюсарю, 

столяру. Постійно оновлюються інформаційні виставки з професій, книжкові, із матеріалів 

фахових журналів, газет: «Енергоефективність – найбільш велике, чисте та дешеве джерело 

енергії»,«Сто доріг – одна твоя, головне, щоб вона вела вперед і в гору»,«Професійний 
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вибір»,«Людина праці – творча людина»,«Робітничі професії Придніпров’я»,фотовиставка «Шлях 

до професіоналізму»,виставки - інсталяції : 

Як і всі працівники, бібліотекар веде профорієнтаційну роботу. Відвідуємо школи міста, де 

знайомимо з ринком праці регіону. Потім розповідаємо про професії нашого навчального закладу 

(суть професії, працевлаштування, проходження виробничої практики на підприємствах – 

замовниках кадрів, які з нами співпрацюють), можливості матеріальної бази, кваліфікаційний 

рівень майстрівв/н та викладачів, відвідуємо школи, прилеглі до міста Кам’янське селищ. Я 

інформую не тільки про зміст професії, а також про можливість безкоштовного  проживання у 

молодіжному гуртожитку та умови проживання,про гуртки, спортивні секції та художню 

самодіяльність, відвідую приміські вокзали, де влаштовую інформаційні столи для пасажирів – 

потенційних абітурієнтів або їх батьків. Використовую сучасні технології шляхом розміщення 

рекламної інформації в газетах, виготовлення рекламно-інформаційних буклетів, листівок. Після 

зустрічі з учнями в школі, бесідами з класними керівниками зустрічаємося з батьками школярів. У 

бесідах з батьками використовую листівку психолога «Поради батькам». 

Для підготовки конкурсних робіт з професій бібліотека здійснює інформаційну підтримку 

через книги, журнали, газети професійного спрямування, матеріали, які є в електронному вигляді,  

та інтернет- ресурси.     

    В наданні послуг користувачамвикористовую словник в друкованому вигляді Горпинич В.О. 

«Професійно-технічний словник» та електронні словники з професій: «Терміни зварника»; 

«Терміни багатомовні для зварних з’єднань», «Словник термінів секретаря», «Словник і терміни 

електрика», «Словник автомобільних термінів», «Словник термінів столярної майстерні», 

«Словник термінів муляра». 

Найголовнішою рекламою нашого навчального закладу є вдячні відгуки випускників про 

навчання, високі оцінки роботодавців про якість підготовки наших фахівців, пропозиції про 

працевлаштування з боку підприємств, бажання батьків – колишніх наших випускників дати освіту 

своїм дітям саме в стінах нашого ліцею. Все говорить про те, що колектив перебуває на 

правильному шляху. Велике значення має також авторитет  навчального закладу в місті та регіоні, 

тому для його визначення я використовую всі матеріали та засоби бібліотечної роботи, щоб 

якнайкраще розкрити можливості навчального закладу.  

Однією з найяскравіших подій ліцею є дні відкритих дверей, на які запрошуються випускники 

міста і сусідніх районів, їх батьки, викладачі і директори шкіл, які в подальшому надають нам 

неоціненну допомогу.  Це багатолюдне свято з ярмарками професій, екскурсіями гостей по ліцею, 

спортивними змаганнями, концертами, це наочна демонстрація того, чого навчають молодь.  
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Бібліотекар, як інші працівники, висвітлює профорієнтаційну діяльність через сайти ліцею на 

сторінках інтернету, періодичні виданняміста, поширення інформації про ліцей серед школярів, які 

проходять допрофесійну підготовку в ліцеї, розповсюдження друкованих оголошень під час 

відвідування шкіл міста та сільських районів, проведення днів відкритих дверей для абітурієнтів, 

бесіди з учнями, виїзди агітбригади  до шкіл міста. Нас слухають із задоволенням, 

ставлятьзапитання, отримують кваліфіковану відповідь і в подальшому, стаючи нашими учнями, 

приймають активну участь у всіх заходах навчального закладу   

Роль бібліотеки в професійному ліцеї значна. Учні проводять тут багато часу, і кожного разу 

дотик до «доброго, розумного, вічного», яким є книга та сучасні інформаційні технології, дають 

позитивний результат. У майбутніх робітників формується стійкий інтерес до книги і всього 

сучасного, чим багата сьогодні  наша бібліотека, закладаються міцні основи загальнолюдської  

культури, вони стають духовно багатшими. 

       Кам’янський професійний ліцей забезпечує якісну професійну підготовку кваліфікованих 

робітників з урахуванням потреб ринку праці. Бібліотека -  найважливіший кабінет у житті ліцею. 

Без неї не може бути повноцінним навчально – виховний процес, його інформаційне забезпечення. 

Бібліотека ліцею демонструє учневі все багатство наявних інформаційних технологій і досягнень 

через широке застосування різних традиційних і нетрадиційних форм роботи з книгою, 

удосконалення культури читання,  обладнана комп’ютером, підключеним до Інтернету, що дає 

можливість учням отримувати додаткову інформацію, поглиблювати  інтерес до професії. 

 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНЕ SKYPE-КОНСУЛЬТУВАННЯ  УЧНІВ 

ШКІЛ МІСТ ТА РАЙОНІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Головченко С.В.,  

методист НМЦ ПТО  

у Дніпропетровській області 

 
Відповідно до плану спільних профорієнтаційних заходів навчально-

методичного центру профтехосвіти у Дніпропетровській області і 

Дніпропетровського обласного центру зайнятості в рамках обласного 

профорієнтаційного проекту «Професія поряд» проводяться Skype -

консультації для учнів шкіл міст та районів області з метою розширення 

уявлення та поінформованості учнів випускних класів щодо особливостей робітничих професій і 

можливостей професійного навчання. Специфіка проекту  полягає в тому, що у профорієнтаційних 

зустрічах беруть участь школярі віддалених від центру області шкіл, що мають  обмежені 
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можливості відвідування професійно-технічних навчальних закладів. Презентації для школярів 

відбуваються у програмі Skype.  

Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти туристичного сервісу у форматі 

майстер-класу презентував школярам професії квітникаря-декоратора вітрин, кухаря, кондитера, 

перукаря-манікюрника-педикюрника, майстра ресторанного обслуговування. Учні центру 

презентували свої блоги і сторінки професій у соціальній Інтернет-мережі. 

Дніпропетровський регіональний центр професійно-технічної освіти   для школярів провів 

відео-екскурсію в майстернях та навчальних кабінетах, демонструючи в реальному часі навчання 

професіям електрогазозварник, слюсар з ремонту автомобілів, кухар-кондитер, машиніст 

тісторобних машин, маляр, штукатур, опоряджувальник будівельний. Учні центру дали інтерв’ю 

журналістам центру розповіли про переваги робітничої професії та перспективи кар’єрного 

зростання.  

У вищому професійному училищі №55 школярів ознайомили із професіями швачки, кравця, 

закрійника, техніка-технолога, адміністратора, касира (в банку). Тут для низ провели  майстер-клас 

вишивання стрічками, продемонстрували цікаві  методи моделювання святкової сукні, 

виготовлення авторських  ексклюзивних елементів для оздоблення швейних виробів, колекції 

одягу сучасного та етностилю, запропонували взяти участь у програмі «Профорієнтаційні 

канікули» і з користю провести вільний канікулярний час. 

Професійно-технічне училище №2 презентувало професії машинобудівної та металургійної 

галузей. У консультуванні взяли участь представники  ПАТ «Дніпропетровський агрегатний 

завод», на яких успішно працюють  випускники училища. Вони наголосили на довгострокову 

програму співпраці із ПТУ-2 підготовки робітничих кадрів відповідно до запиту ринку праці, 

ознайомили із сучасними технологіями виробництва, умовами праці, новітнім обладнанням, 

соціальними гарантіями цього виробництва. Представники  ПАТ звернули увагу програму 

направлення перспективних робітників на навчання у вищі навчальні заклади за рахунок 

підприємства. Школярі отримали запрошення на екскурсію до підприємства аби ознайомитися із 

структурою виробництва, технологічними процесами та продукцією.  

Використання Інтернет-простору надає можливості професійно-технічним навчальним 

закладам реалізовувати актуальні завдання підготовки висококваліфікованих працівників, 

виховання фізично та морально розвинутої особистості здатної  в майбутньому конкурувати на 

ринку праці. 
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Рекомендації для участі у Skype-консультуванні:  

Сьогодні у профорієнтації стали популярними онлайн консультації, які проводяться  очно  

або  заочно. 

Очні здійснюються  по скайпу. Проводить їх консультант, усі учасники й сам консультант 

мають змогу бачити й чути один одного. 

Заочна консультація проводиться письмово – учасники  пишуть консультанту свої питання, 

а він відповідає, не маючи змоги бачити того, кому надає консультацію. До заочних консультувань 

відноситься тестування. Якщо  учасник  проходить тести, йому надсилаються їх результати. 

У ході очних консультацій по скайпу в учасників є можливість спілкуватися зі своїм 

консультантом. Під час спілкування можна надсилати в чаті один одному картинки й тексти, 

посилання на ті чи інші інтернет-ресурси. 

Для консультанта дуже важливо бачити й чути свого клієнта. Він реагує безпосередньо на 

його слова, рухи, сльози і сміх. Так, сміх і сльози - це щаслива частина живої профорієнтації. Якщо 

щаслива, тоді чому зразу ж сльози? А тому, що людина плаче не завжди від горя. Іноді вона плаче 

від захвату, а іноді і від того, що її  розуміють. Це дійсно глибоке почуття, коли консультант 

потрапляє «в точку». Людина вражена думкою, розумінням, що має право, наприклад, на пошук, 

помилку й на здійснення своєї мрії. Від такого потрясіння й можуть з’явитися  сльози. 

Жива профорієнтація по скайпу - це діалог з психологом або фахівцем, підготовленим для 

профорієнтації. У такого професіонала великий перелік питань до клієнта. Він докладно запитає 

про те,  хто за професією його батьки, на що вони націлюють, про що учасник спілкування мріяв у 

дитинстві, що його турбує  тепер, що вмієте робити й чого вчився в житті, у кого навчився 

найголовнішим навичкам, а може  й дати завдання на креативність. 

Для консультанта важливо не тільки те, які відповіді надає клієнт, а як він це говорить, у 

якому темпі, з якою інтонацією, яку лексику застосовуєте, якими емоціями супроводжуються його 

слова, які теми надихають на дії, а які - навпаки, знижують тонус дій. Нарешті, у живій розмові 

чути голос клієнта, його особливості.  

 Що потрібно робити, аби  підготувати себе до консультації по скайпу? 

 Для цього необхідно дати відповіді на питання для дорослих  чи  для школярів. Це не 

тест. Ці питання потрібні для того, щоб учасник мав змогу перед консультацією згадати щось 

важливе про себе.  Наприклад, у нього запитають, що він читає, чи доводилося йому щось 

організувати, за що хвалили в дитинстві, чи пробував заробити гроші у шкільні роки, вважав себе 

щасливим. 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.profguide.ru/voprosnik-school.html
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Окрім того, учасника спілкування прохають принести власні роботи (вірші, прозу, фільми 

ним зняті, малюнки, фотографії власних виробів). Усього цього може й не бути,  але учасник уміє 

таке робити власноруч. 

До консультації по скайпу для записів потрібно приготувати аркуші паперу, ручку, олівець, 

власне резюме. Можливо, його потрібно буде після консультації розглянути і усунути недоліки. 

Під час консультування школяра необхідна присутність одного або обох 

батьків. Чому? Тому що дорослий теж бере активну участь в подібній консультації - нараді. Він 

теж згадує, теж спілкується, теж має право в будь-яку хвилину сказати все, що бажає.  Батьки є 

свідками того, що відбувається. Консультант час від часу повідомляє школяру й батькам свої 

спостереження, ділиться враженнями. 

Що ж отримає школяр і його батьки в результаті участі в консультації по скайпу? Вони 

отримають не список професій, а  одну, яка найбільше підходить до здібностей і уподобань. Окрім 

того, вони отримують список навчальних закладів - курсів, ПТНЗ ВНЗ, коледжів , де можна 

отримати освіту за цією професією. 

Консультант з профорієнтації добре обізнаний станом на ринку праці, зарплат, кар'єр, 

навчальних закладів. Консультант допомагає визначитися у вибої професії.  Додам, що дитина 

отримує, якщо захоче, список літератури, фільмів, музичних творів, інтернет-сайтів, які необхідно 

прочитати, подивитися, послухати аби з майбутньою професією. 

Після консультації по скапу є  можливість задавати питання консультанту – онлайн 

письмово чи усно.  Як консультант коректує резюме учасника після консультації він допомагає  

написати мотиваційний (супровідний) лист. 

Кожному учаснику потрібно вибрати той спосіб консультування, який для нього є  

зручнішим. 

Професіоналізм консультанта визначається  його ставленням до роботи, до долі людини, яка 

вибирає професію.  

          Технічне забезпечення консультації - відеокамера. Тривалість роботи по скайпу - 2 - 3 

години. 

Готуючись до консультації, заздалегідь необхідно скласти питання.  

Наприклад: 

-  Якщо Вам нудно на роботі, напишіть п'ять причин, чому так вважаєте.  

- Уявіть собі, що Ви займаєтесь не тим, що подобається, що Ви відчуваєте?  

-  Напишіть п'ять якостей, що властиві Вашій роботі. 
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- Запишіть на аркуші професії, які Ви знаєте. Вилучіть усі ті, що Вам не подобаються., а потім ті,  

які не доступні за віком.  З тих, що залишилися, визначте цікаві для Вас. Розгляньте ті, що 

залишилися. 

- Поміркуйте, що б Ви зробили¸ якби отримали у спадок мільярд євро? Розпишіть своє життя на 

один рік (двадцять важливих справ) після отримання цих грошей. На що  б Ви стали витрачати час, 

якби вже не потрібно було працювати за гроші? 

- Напишіть, що Ви любили робити від п'яти до сімнадцяти років. 

- Напишіть, що планували для Вас батьки (освіта, кар'єра, оточення). 

- Назвіть трьох людей, які Вас чогось в житті навчили. 

-  Які подвиги Ви звершили? Як вас це змінило? 

- Згадайте найщасливіші моменти життя, коли Ви відчували себе сильним, потрібним, впливовим, 

коханим, популярним, успішним, розумним. 

- Згадайте ризиковані вчинки (фізичний ризик, соціальний, фінансовий), до чого це призвело і чого 

Вас навчили ці ситуації? 

- Якщо можете, знайдіть свої малюнки, вірші, прозу, музичні твори, відеозаписи, фотографії, порт 

фоліо; усе, що можна, принесіть на консультацію. 

- Чи подобалось Вам  виступати на сцені? 

- Що Ви вмієте  робити своїми руками?  

- Хто ваші батьки і батьки батьків за професією? Що  особливого вони зробили у своїй галузі? 

- Чи доводилось Вам організовувати будь-які справи? Як Ви себе почували в ролі організатора? Чи 

Вам краще було б бути просто учасником? 

- Згадайте свої сновидіння, які в символічній формі говорять про Вашу невдоволеність життям?  

- Чи були випадки, коли Ви бачили пророчі сни ? 

- Чи бачили Ви привидів? 

- Чи читаєте езотеричну літературу? 

- Яку літературу читаєте? 

- Які фільми дивитеся? 

- Про які професії мріяли в дитинстві? Чому відмовилися від мрії? 

Про профорієнтацію та самовизначення 

- Якби у вас був мільярд євро в особистому користуванні, ким би Ви хотіли стати? Чи пішли б 

працювати?  

- Якщо так - то ким і заради чого ви б стали працювати? Не заради грошей, зрозуміло, а заради 

чогось дуже приємного. Що вам приємно робити? Вибір професії і самовизначення виходять з 

цього питання як з основного. 
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- А якщо не стали б працювати - як би ви розподілили час вашого життя? Що б ви робили 

зранку? Ви б могли самі себе організувати? 

 Постає питання знайти собі приємні справи і знайти себе у світі людей. Переконані: кожен 

хоче бути реалізованим, кожен хоче бути потрібним, цікавим і визнаним, не схожим на сотні 

інших. 

Єдиним шляхом до цього є улюблена справа і професія.  

Улюблена професія - це покликання. 
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УПРОВАДЖЕННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ  

«СХОДИНКАМИ ДО ПРОФЕСІЇ» 

 

Русінчук Г.В.,  

методист Апостолівського центру 

підготовки і перепідготовки робітничих 

кадрів 

 

Оберіть собі роботу до душі, 

 і вам не доведеться працювати 

жодного дня у своєму житті.  

Конфуцій 

Коли ви познайомитесь з цією статтею, у декого виникне питання про доцільність 

профорієнтації в дитячому садку. Адже там маленькі й безтурботні діти, які граються іграшками і 

їдять манну кашу. Навіщо забивати їхні голови непотрібною їм інформацією? На поставлене 

питання я вам можу дати відповім. Якщо ви хочете побудувати великий надійний будинок, то 

найперше потрібно закласти стійкий фундамент – підземну конструкцію, яку ніхто не бачить. Яка 

корить від цього? Від фундаменту залежить надійність будинку. Так і в профорієнтаційній роботі з 

малятами – вони отримують нову інформацію про робітничу професію, бо по телебаченню можна 

побачити рекламу професії юриста, лікаря, економіста, артиста та модельєра. У наш час люди 

почали соромитися робітничої професії. Чомусь вона стала не престижною й далеко не модною. 

Але завітавши до дитячого садка, ми починаємо змінювати уяву дітей. Вони бачать, що наші учні 

гарно одягнені, талановиті, веселі і при цьому опановують робітничу професію. 

  Ми розпочинаємо будувати свою конструкцію профорієнтаційної роботи цеглинку 

за цеглинкою ще у школі. І вже у старших класах закріплюємо раніше зроблену справу, а як 

результат - отримуємо абітурієнтів до свого навчального закладу. Наш успіх у профорієнтаційній 

роботі побудований на схемі дій у вигляді сходинок.    

Мета проекту «Сходинками до професії»:  

- активізувати розумовий і пізнавальний інтерес дітей   дошкільного та шкільного  віку  

до робітничої професії; 

- формувати уяву майбутніх абітурієнтів про Апостолівський центр підготовки і 

перепідготовки робітничих кадрів; 

- розвивати продуктивне мислення відповідно до індивідуальних здібностей і 

можливостей; 
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- виховувати позитивне ставлення дошкільнят та школярів до суспільної значимості 

робітничої  професії. 

ЗАВДАННЯ: 

- залучити дітей дошкільного та шкільного  віку, як майбутніх абітурієнтів, у ряди 

учнів Апостолівського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів;  

- допомогти їм самостійно сформувати уяву про робітничу професію, викликати до неї 

інтерес; 

- розвинути у дітей пізнавальну активність до вибору майбутньої професії; 

- надати індивідуальну допомогу майбутнім абітурієнтам різних вікових категорій у 

виборі професії;  

- донести до відома дітей дошкільного та підліткового віку інформацію про важливість 

і актуальність робітничих професій. 

Профорієнтація в дошкільних навчальних закладах 

Основним джерелом поповнення трудових ресурсів у всіх сферах виробництва в сучасних 

умовах є профорієнтаційна робота з дітьми на різних вікових категорій. 

 Малюк дитячого садка сьогодні – це майбутній можливий абітурієнт нашого 

навчального закладу. У рамках профорієнтації, дитячий садок є початковим сходинкою в єдиній 

системі безперервної освіти, у формуванні базових знань про професії. Саме тут діти знайомляться 

з широким вибором робітничих професій. Ці елементарні знання допомагають їм розширити уяву 

про роботу батьків, бабусь і дідусів, ближче познайомитися з робочим місцем мами й тата, 

дізнатися, чим  вони займаються на роботі. 

 Кожного року в дитячих садках в підготовчих групах проводяться профорієнтаційні 

заходи для   залучення  майбутніх абітурієнтів до Апостолівського центру. У цьому році гурток 

«Театр Тіні» підготував виставу «Колобок», у якому учні Апостолівського центру акцентували  

увагу на професіях бухгалтера, кухаря та комбайнера. Зміст вистави полягає в тому, що старенькі 

дід та баба не можуть самостійно засіяти поле і виростити хліб, у цьому їм допомагає комбайнер. 

Баба забула, як правильно місити тісто на допомогу прийшов кухар. Потім діти разом з кухарем 

ліплять колобки. А щоб всім дісталося по колобку на допомогу діду й бабі приходить бухгалтер, 

який разом з вихованцями дитячого садка рахує смаколики. Планом заходу було передбачено 

загадки про професії, презентації, пізнавальні й цікаві мультиплікаційні фільми. 

 На заході були присутні батьки, яким дуже сподобалась вистава. Такі заходи завжди 

проходять  за підтримки дітей та їх батьків. 
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Профорієнтація в початковій школі (1-4 класи) 

  Загальновідомо, що молодші школярі характеризуються малою диференціацією 

сприймання, яке тісно пов’язане з діями, практичною діяльністю та емоціями. У них слабо 

розвинута довільна увага, особливо її стійкість. Вони конкретно мислять, схильні до механічного 

запам’ятовування, у них недостатньо розвинуті вольові якості, вони мають імпульсивний характер, 

уперті, довірливі, допитливі. У цьому віці з’являються такі важливі новоутворення, як довільність 

уваги, внутрішній план дії, рефлексія. Вибір професії здійснюється на рівні рольової гри через 

інтерес до зовнішньої її сторони. 

  Формою прояву інтересу до професії у молодших школярів є індивідуальна чи 

колективна гра, тому другою сходинкою в профорієнтаційній роботі нашого навчального закладу є 

робота з учнями 1-4 класів. Профорієнтатори тісно співпрацюють не тільки з класними 

керівниками а й з батьками на батьківських зборах.  

 У підготовці до спільної театральної вистави учнів навчального закладу та школярів 

заздалегідь  на батьківських зборах у школі роздаються слова, обговорюються костюми. 

Наприклад, у цьому році учні центру переробили казку «Ріпка» на профорієнтаційний лад. 

Школярі молодших класів із задоволенням виконували ролі комбайнера, кухаря та бухгалтера, 

відбувалися активні неодноразові репетиції. Усі підготовчі роботи організовані так, щоб діти 

могли відкрити в собі творчий потенціал. Учні ж центру були режисерами та авторами 

театрального дійства. 

Захід закінчився чаюванням і активним спільним обговоренням наступної постановки. 

Учителі й батьки охоче підтримують таку форму роботи. 

Профорієнтація серед учнів 5-8 класів 

У цей період життя відбуваються суттєві зміни у психології. У школярів починають 

розвиватися власні погляди, думки, формується ставлення до самих себе та свого майбутнього в 

соціумі, закріплюються риси характеру, тому так важливе доросле оточення. Самооцінка дитини 

все менше залежить від навчальних успіхів і все більше - від того, як його цінують і приймають. 

Діти як ніколи починають відчувати потребу в позитивній оцінці себе з боку дорослих. Добре 

відомо, що в цьому віці розвивається довільність психічних процесів, саморегуляція. Тобто, дитина 

вже свідомо, без зовнішнього тиску,  робить не тільки те, що бажає, а й те, що потрібно. 

Збільшується об'єм пам’яті. Не слід забувати й про те, що теоретичне мислення підлітків 

знаходиться в цьому віці лише на початковому етапі свого розвитку. Дитина хоче почувати себе 

дорослою. 
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 Робота на цьому етапі  знаходить своє продовження через ділові ігри, 

профорієнтаційні ігри, ігри-занурення, ігри-подорожі. Дані форми роботи дозволяють учням більш 

детально вивчити світ  робітничих професій. 

 Профорієнтація для учнів 5-8 класів проводиться в оснащених кабінетах і  

лабораторіях. Школярі діляться на три групи за своїми вподобаннями. Для учнів першої групи  

проводиться майстер-клас в лабораторії  кухарів, де заздалегідь виготовлені заготівки тістечок та 

виробів з кондитерської мастики. Школярі беруть  активну участь у оздоблені тістечок кремом та 

мастикою. Кращі учні отримують сертифікати «Пекельна кухня». У кінці майстер-класу діти 

пригощаються смаколиками, які  самі й виготовили . 

 Для другої групи (бухгалтерія) проводиться майстер-клас розв’язання не складних 

задач з бухгалтерії, де кожен учасник має змогу спробувати себе  у ролі бухгалтера. Учням, які 

беруть участь у майстер–класі вручають сертифікати «Кращий майбутній бухгалтер». 

 А для учасників третьої групи (водіїв) у кабінеті ПДР проводяться тренінги правил 

дорожнього руху. У кінці заняття охочий може перевірити свої знання у спеціальній тренінговій 

програмі. Учні, які найшвидше і без помилок виконали завдання, отримують сертифікати 

«Найкращий на дорозі», вони мають змогу покерувати автомобілем з інструктором на навчальному 

полігоні нашого закладу. 

 Таким чином ми їм даємо можливість отримати не тільки інформацію про професію, 

а й взяти участь у закріпленні отриманих знань на даному етапі. 

Профорієнтація серед учнів 9-11 класів 

 Останньою сходинкою в роботі є учні 9-11 класів, які вже свідомо обирають 

професію. 

 Коли ми приходимо з цікавими майстер-класами до старшокласників, вони по 

дорослому з відповідальністю відносяться до цих заходів. У 2015-2016 році випускники центру 

проводили  виїзні майстер-класи у школах Апостолівського району.  

  «Кухарі- кондитери» продемонстрували техніку карвінгу й допомагали всім охочим 

вирізати прості візерунки з овочів та фруктів, створити з них цікаві композиції. 

  «Трактористи, машиністи сільськогосподарського виробництва» проводили майстер-

клас розбирання та збирання масляного насосу гідравлічної системи. Виконання такого завдання 

було цікавим не тільки хлопців, а й дівчат. 

  «Оператор комп’ютерного набору, офісний службовець(бухгалтерія)» проводився 

майстер клас створення  веб - сторінки та  оформлення анімаційного ефекту. 

 У таких заходах школярі брали активну участь, окрім того, вони  надавали свої 

пропозиції щодо майбутніх майстер-класів. 
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Результативність 

Результатом впровадження проекту «По сходинкам до професії» очевидні: кожен рік ми 

виконуємо заплановане регіональне замовлення, незважаючи на демографічну кризу в країні, тим 

паче в сільській місцевості. 

 Від  дошкільного закладу сходинка за сходинкою ми йдемо до школи, а там – від 

початкової школи й до старших класів. Плануємо свою роботу так, щоб вона була цікавою дітям, 

відповідала їх віковим інтересам. У дитячому садку та для учнів початкової школи ми готуємо 

казкові вистави  профорієнтаційного характеру. Для учнів 5-8 класів проводимо ділові-ігри та 

майстер-класи. З учнями 9-11 класів у ході профорієнтаційних заходів закріплюємо  знання учнів 

як результат роботи впродовж попередніх років. 

 До нашого центру звертаються багато батьків, вихователів, учителів шкіл 

Апостолівської громади з проханням провести цікаві профорієнтаційні заходи у школах та дитячих 

садках. 

Організована система профорієнтаційної роботи  сходинками насправді дає хороші 

результату. 
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  ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ  

 
 

Солнишкіна А.А.,  

соціальний педагог 

Дніпровського центру професійної освіти 

 

 
І. Інноваційною формою роботи з молоддю є проведення «Живих 

бібліотек» 

Мета виступу: 

 розкрити особливості методично-організаційного забезпечення профорієнтаційної 

технології «Жива бібліотека».  

У європейській практиці існують два різновиди проведення проекту «живої бібліотеки». У 

класичному варіанті «живими книгами» виступають представники соціальних груп, стосовно яких 

у суспільстві існують стереотипи або відбуваються дискримінаційні процеси. Це можуть бути 

біженці, представники тієї чи іншої релігії або національності тощо. Досвід проведення подібних 

проектів  призвів до зниження рівня напруги, змінив ставлення до цієї категорії.  

З розвитком громадянського суспільства формат проведення зустрічей з «живими 

бібліотеками» змінився. Героями - «живими книгами» стали компетентні молоді лідери у своїй  

галузі. Учасники дізналися про історії відомих журналістів, державних службовців, рестораторів, 

спортсменів.  

 Під час візиту до Великобританії в якості живих книг виступали мігранти із 11 країн під час  

реалізації проекту «Interculturalbridge».  

У 2015 році в місті Дніпро реалізувався проект «Живі бібліотеки Донбасу», де історії свого 

життя розповідали внутрішньо переміщені особи, учасники АТО та волонтери.  

Алгоритм проведення «Живої бібліотеки» : 

 поділ учасників тренінгу на групи (в класичному варіанті  це 2-3 групи); 

  формування групи навколо «живої книги»; 

 спілкування  протягом 20 хвилин з героєм, надання йому запитань; 

 переміщення учасників групи за годинниковою стрілкою, прослуховування історії іншої 

«Живої книги» .  

Під час проведення «Живої бібліотеки» учасник може вільно переміститися до того героя, 

який більше його зацікавив.  
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У розробці пропонується використовувати інноваційний потенціал методики «Жива 

бібліотека» під час профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю.  

«Жива бібліотека» - одна з форм комунікації, під час якої представник тієї чи іншої професії 

розповідає про початок трудової діяльності та своє кар’єрне зростання.  

Технологія проведення проекту «Живої бібліотеки» під час профорієнтаційних заходів  

Кожен представник професії інформує аудиторію про себе, про мотивацію обрання 

професії, успіхи та практичне навчання, конкурси професійної майстерності, у яких довелося взяти  

участь.   

У ході такого заходу учасники мають  

можливість побачити, створене  руками 

«Живих бібліотек» (одяг, вишиті картини, 

кондитерські вироби тощо).  

З досвіду роботи ДЦПО: 

 Бармени-офіціанти проводили 

майстер-класи сервірування  святкового 

столу. Найцікавішим для відвідувачів стали 

практичні поради від майбутніх «Майстер-

шефів». Учні закладу вчили своїх однолітків 

готувати млинці, власноруч робити бануш – відому західноукраїнську страву.  

 Кравці – закрійники надали поради щодо кольорів, які будуть у тренді колекцій одягу 

«Весна – літо» 2016 року.  

 Перукарі-модельєри розповіли про свою участь у фестивалі індустрії краси «Дзеркало 

моди», доповіли  усім присутнім про найзначніші події у світі перукарського мистецтва.  

Наприкінці проекту слухачі мали можливість задати питання.  

Звернемо увагу, що проект «Жива бібліотека» ставить високі вимоги перед учасниками, на 

розповідь та запитання відводиться лише 5 хвилин.  

 У 2015 році подібний проект уперше було започатковано в ДЦПО. «Живими бібліотеками» 

виступили активні представниці учнівського самоврядування навчального закладу Кузік Мар'яна,  

Хобот Оксана, Дергун Дар’я. Вони виступили майже перед всіма школами, які відвідали ДЦПО 

упродовж двох  днів роботи Дня відкритих дверей.  

 Серед новацій, якими  зацікавлено аудиторію, використано:  

 презентацію перукарів; 

 фотографії зачісок та креативних моделей; 

 одяг, виготовлений ученицею першого курсу; 
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 майстер-клас сервірування столу та декорація серветками.  

 Під час проведення «Живої бібліотеки» рекомендовано активно використовувати 

відеоматеріали та презентації. 

 Отже, за допомогою «Живої бібліотеки» ми можемо в доступній і досить  цікавій формі 

донести до учнівської молоді особливості робітничої  професії.  

ІІ. Положення профорієнтаційної технології  «Жива бібліотека»  

І. Визначення поняття  

Жива бібліотека – це технологія ознайомлення молоді з лідерами і талановитими людьми  та їх 

успішними життєвими стратегіями.  

ІІ. Мета проекту «Жива бібліотека»:  

 організація простору для спілкування однодумців з метою передачі успішного досвіду  

соціальних практик побудови кар’єри.  

ІІІ. Завдання проекту «Жива бібліотека»:  

1. Подолання стереотипів та застарілих думок про робітничу професію в суспільстві.  

2. Надання учнівській молоді інформації  про  ті професії, які користуються попитом  на 

ринку праці.  

3.  Організація та проведення зустрічей учнівської молоді із цікавими людьми – 

однолітками, які досягли успіху у професійній діяльності. 

4. Створення  відкритого простору для комунікацій, обмін думками.  

IV. Місце проведення:  

Для проведення  зустрічей у форматі «Жива бібліотека» перевага надається просторим 

приміщенням, де можна розставити стільці по колу і  створити 2-3 «робочі групи».  

На учнівській території  спікер «Живої бібліотеки» запрошується в центр, аби усі глядачі 

мали можливість спостерігати за процесом.  

V. Час проведення:  

На усі складові «Живої бібліотеки» (історії, запитання) відводиться 3-5 хвилин.  

VI. Обладнання:  

мультимедійний проектор, екран, комп’ютер.  

VII. Порядок проведення профорієнтаційних зустрічей в форматі «Жива бібліотека» 

Максимальна кількість «Живих книг» для повноцінного проведення презентації професій – 

один  представник від  кожної спеціальності.  

«Живою книгою» може виступати випускник конкретної професії, успішний учень 

(учениця), який (яка)  приймала участь у фестивалях та конкурсах професійної майстерності або 

має досвід успішної практики чи  роботи.  
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Модератором проекту «Жива бібліотека» обирається особа, обізнана організацією роботи 

за даною профорієнтаційною технологією. Вона представляла  учасників, контролювала 

дотримання регламенту.  

Протягом 5 хвилин «Жива книга» презентує свою діяльність, успішні практики 

працевлаштування. У відведений на запитання час, усі бажаючі мають можливість поцікавитися 

важливими аспектами професійної діяльності, перевагами або недоліками тієї чи іншої професії.  

За класичними правилами проведення «живої бібліотеки», учасники можуть вільно 

переміщуватися до різних героїв.  

Модератор «Живої бібліотеки» організовує перехід учасників до іншої «Живої бібліотеки»  

через кожні 5 хвилин або згідно з переліком спеціальностей, якщо проект проходить в учнівській 

аудиторії.  

У розгорнутому форматі під час «Живої бібліотеки» кожна «Жива книга» виступає 

протягом 20 хвилин.  

VIII. Алгоритм виступу «Живих книг» під  час  проведення профорієнтаційного заходу: 

1.Прізвище, ім'я та по батькові.  

2. Коротке представлення професії.  

3. Мотиви вибору  майбутньої професії.  

4. Конкурси професійної майстерності, семінари, курси підвищення кваліфікації, у  яких взяли  

участь. 

5. Цікаві історії та курйозні  випадки із професійного життя.  

6. Плани на майбутнє. 

ІХ. Закінчення проекту «Жива бібліотека», зворотній зв'язок 

 Після того, як усі «Книжки» було заслухано, з’ясовано відповіді на  цікаві запитання, 

модератор надає можливість висловитися усім бажаючим.   

 ІІІ. Реалізація отриманого досвіду  під час семінару з профорієнтації педпрацівників та 

Днів відкритих дверей 

21 лютого 2016 року Навчально-методичним  центром професійно-технічної освіти у 

Дніпропетровській області організовано і проведено на базі Дніпровського центру професійної 

освіти майстер-клас із профорієнтації для медпрацівників ПТНЗ  Дніпропетровської області на 

тему: «Використання Інтернет-ресурсу у профорієнтаційній роботі ПТНЗ з позиціювання 

робітничих професій».  

Метою стало формування шляхів реалізації профорієнтаційної роботи, позиціювання 

системи ПТО та робітничих професій відповідно до потреб регіонального ринку праці.  
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Під час майстер-класу учасники ознайомилися із можливостями Інтернет-ресурсу  у 

профорієнтаційній роботі.  

 Адміністрація, педагоги й учні ДЦПО взяли активну участь.  

Мартинова Тетяна Іванівна, заступник директора з виховної роботи ДЦПО,  розповіла про 

систему профорієнтаційної роботи в навчальному закладі.  

Солнишкіна Аліна Анатоліївна, соціальний педагог  центру ознайомила усіх присутніх із 

методикою «Живої бібліотеки».  

Під час скайп-конференції  зі школярами  міст Марганець та Верховцево 

в форматі «Живої бібліотеки» було представлено професії навчального закладу.  

Учні Маловічко Марії (група КЗ-15-1/9), Ступак Єлизаветі (група КХ-15-1/11), Івановій 

Анастасії (група ПШ-16-11), Зуб Ксенії (група ККД -15-1/11), Сподинцю Валерію (група  КХ-14-

1/9),  Калугіній Ксенії (група КС-16-1/11),  Кисіль Катерині (група ОФБ-16-1/11)  взяли участь у 

скайп–конференції й  успішно презентували наш навчальний заклад.  

Практичний психолог Денісова Анна Олександрівна ознайомила присутніх з результатами 

тестуванням за методикою «Психогеометричний тест С.Делінгера».  

Сподіваємося, що інноваційні методики профорієнтації будуть використані в роботі  з 

майбутніми абітурієнтами.  

Презентації «Живих книг» розташовані на платформі для презентацій Sladeshare в 

соціальній мережі “Linkedin”: 

1. https://www.slideshare.net/alinasolnyshkina9/ss-72586070 .Презентація професії «Касир(в банку)» 

ученицею  групи КС-16-1/11 Калугіною Ксенією.  

2. https://www.slideshare.net/alinasolnyshkina9/ss-72586209 .Презентація професії «Кухар-кондитер» 

ученицею  групи ККД-15-1/11 Зуб Ксенією. 

3. https://www.slideshare.net/alinasolnyshkina9/ss-72586361 .Презентація професії «Офіціант бармен» 

ученицею  групи ОФБ -16-1/11 Кисіль Катериною  

4. https://www.slideshare.net/alinasolnyshkina9/ss-72586458 .Презентація професії 

«Кравець.Закрійник»  ученицею групи КЗ-15-1/9 Маловічко Марією.  

5. https://www.slideshare.net/alinasolnyshkina9/ss-72586514 .Презентація професії «Кухар»  учнем 

групи КХ-14 – 2/9  Сподинцем Валерієм.  

6. https://www.slideshare.net/alinasolnyshkina9/ss-72586560 .Презентація професії «Кухар»  ученицею  

групи  КХ-15-1/11  Ступак Єлизаветою. 

7. https://www.slideshare.net/alinasolnyshkina9/ss-72586621 .Презентація професії «Перукар - 

модельєр» ученицею групи ПШ-16-1/11 Івановою  Анастасією.  

https://www.slideshare.net/alinasolnyshkina9/ss-72586070
https://www.slideshare.net/alinasolnyshkina9/ss-72586209
https://www.slideshare.net/alinasolnyshkina9/ss-72586361
https://www.slideshare.net/alinasolnyshkina9/ss-72586458
https://www.slideshare.net/alinasolnyshkina9/ss-72586514
https://www.slideshare.net/alinasolnyshkina9/ss-72586560
https://www.slideshare.net/alinasolnyshkina9/ss-72586621
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План  проведення проекту «жива бібліотека» у ході майстер-класу, запитання 

модератора «До живих книг»  
Банківська сфера є найперспективнішою  сферою розвитку в українському 

суспільстві. Вона завжди потребує кваліфікованих спеціалістів.  

Запитання до учениці, яка навчається професії  «Касир (у  банку)».  

Ксенія Калугіна (диплом з відзнакою):  

1. Що повинен знати й  уміти касир в банку для того, щоб бути справжнім професіоналом своєї 

справи?  

2. Що спонукало Вас обрати спеціальність «Касир (в банку)»? 

3. Чи проходили  Ви  практичні заняття в банку? Чому Ви навчилися під час виробничого 

навчання?  

4. Ваша група живе насиченим і яскравим життям. Які заклади Ви відвідали для підвищення свого 

професійного рівня?  У яких творчих конкурсах Ви взяли   участь?  

5. Ваші плани на майбутнє? Чи плануєте працювати за обраною професією? Які перспективи у 

випускників, що навчалися професії «Касир в банку»?  

Наступна професія нагадує процес створення картини або скульптури . Для Кухаря-

кондитера дуже важливо мати естетичний смак, бути творчим. Запрошую людину, у якої все 

це вже є.  

Запитання до учениці, яка навчається  професії «Кухар-кондитер».  

Зуб Ксенія (диплом з відзнакою):   

1. Чому професію «Кондитера» вважають творчою й порівнюють із мистецтвом художника?  

2. Що вплинуло на Ваш вибір професії «Кухаря-кондитера»?  

3. Що треба робити, аби  стати справжнім кухарем-кондитером?  

4. У якому кулінарному фестивалі Ви  взяли участь восени 2016 року? Які країни були 

представлені на конкурсі? Яку нагороду  Ви привезли з Києва?  

5. Чим вам запам'яталося навчання у ДЦПО?  

6. Як буде розвиватися Ваша  професійна кар’єра  в майбутньому? Якою  Ви  бачите себе через три 

роки?  

За результатами соціологічних опитувань старшокласників Праги (Чехія) , професії 

офіціанта  й  бармена  є  більш престижними.  

Запитання до учениці, яка навчається  професії «Офіціант. Бармен»   

Кисіль Катерина (диплом з відзнакою):  

1.  Чому професії офіціанта й бармена вважаються престижними в нашій державі? Що Вас 

приваблює в цих професіях?  
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2. Яких успіхів Ви досягли під час навчання?  

3. У яких конкурсах брали участь? Для чого подібні конкурси?  

4. Ваші плани на майбутнє? Чи плануєш ви працювати за обраною спеціальністю?  

У всі часи люди мріяли одягатися зі смаком. Наступна учасниця в цій справі знає майже все.  

Запитання до учениці, яка навчається професії «Кравець-закрійник». Маловічко Марія 

(диплом з відзнакою, отримала обласну іменну стипендію): 

1. Маріє, чому Ви обрали  професію  «Кравець. Закрійник»? 

2. У цьому році Ви  закінчуєте  ДЦПО. Якими якостями, на Вашу думку,  повинен володіти 

«Кравець-Закрійник», аби стати професіоналом своєї справи? Який одяг Ви пошили під час 

навчання в закладі?  

3. Восени 2016 року  Ви  взяли  участь у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності 

―WorldSkillsUkraine‖. Поділіться своїми  враженнями?  

4. Якого стилю та кольорів  у одязі Ви  порадите дотримуватися підліткам у навесні 2017?  

5. Ваші плани на майбутнє? Чи плануєте  працювати за обраною спеціальністю?  

Кожен другий підліток у Франції  мріє стати кухарем. Місто Дніпро теж славиться  

професіоналами.  Серед  них є й  наші випускники.  

Запитання до випускниці, що навчалася професії «Кухаря».  

Ступак Єлізавета: 

1. Якби Ви  писали  книгу про кухаря, про які три риси професіонала сказали б у першу чергу? 

Назвіть заповіді справжнього кухаря?  

2. Чим вам  подобається обрана професія?  

3. Ваше враження від участі у конкурсі професійної майстерності?  

4. Чи плануєте  навчатися далі? Де збираєтеся  працювати за цією спеціальністю?  

Запитання до учня, який навчається професії «Кухар».  

Сподинець Валерій:  

1.  Назвіть принципи роботи справжнього кухаря?  

2. Чи могли б Ви поділитися враженнями  від участі в Міжнародному кулінарному конкурсі?  

3. Ваші плани на майбутнє?  

Стильна зачіска  була й буде головним  компонентом  іміджу  людини.  

Запитання до учениці, яка навчається професії  «Перукар - модельєр» . Іванова Анастасія:  

1. Анастасіє, що ви можете  розповісти про знання, які Ви отримали  в ДЦПО?  

2. Чому Ви обрали  перукарську справу? Чи не жалкуєте  про свій вибір?  

3. Де і як відбувалася у Вас  виробнича практика? Чого Ви навчилися під час виробничого 

навчання?  



Методичний вісник 
 

 Сторінка 93 
 

4. Як підвищуєте  свій професійний рівень? Які майстер-класи відвідуєте ?  

5. Які зачіски порадите  підліткам у цьому сезоні?  

6. Ваші плани щодо  професійного розвитку?  

Уперше  профорієнтаційну методику «Жива бібліотека»  було презентовано педагогічним 

працівникам  Дніпропетровської області та учням міст Марганець, Верховцево,   Орджонікідзе, 

Павлоград,  Покровського району під час скайп-конференції.   

На основі рекомендацій 

майстер-класу та результатів «живої 

бібліотеки» 21 лютого 2017 року 

було розроблено профорієнтаційні 

блоги  «Профорієнтаційний альманах 

ДЦПО», які розміщено на платформі 

www.blogspot.com та в соціальній 

мережі «ВКонтакте». Планується 

постійно оновлювати й 

вдосконалювати інформацію для потенційних абітурієнтів ДЦПО.  

Посилання на профорієнтаційні ресурси ДЦПО:  

1. http://alinasolnyshkinadcpo.blogspot.com 

2. https://vk.com/club141268964 

 

 

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МИСЛЕННЯ ТА  

ПРАЦЕЛЮБНОСТІ, ЯК ВАЖЛИВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТА 

ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ЧЕРЕЗ КАЗКУ "БУХГАЛТЕРІЯ – 

ЧАРІВНИЦЯ" 
 

Соловйова І.П.,  

викладач економічних дисциплін  

Межівського професійно-технічного училища 

 
Що таке професійна орієнтація? Це система заходів, 

спрямова них на виявлення індивідуальних особливостей, 

інтересів і здібностей у кожної людини для надання їй 

допомоги в розумному виборі професії, найбільш відповідних 

її індивідуальним можливостям. Це стосується не тільки випускників шкіл. Трирічна дитина вже 

проявляє себе як особистість. У неї проявляються здібності, нахили, певні потреби в тій чи іншій 

http://www.blogspot.com/
http://alinasolnyshkinadcpo.blogspot.com/
https://vk.com/club141268964
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діяльності. Знаючи психологічні та педагогічні вікові особливості дитини можна прогнозувати її 

особистісне зростання у різних видах діяльності. Ми можемо розширити її вибір, давши більше 

інформації і знань у конкретній галузі. 

У  рамках наступності з профорієнтації дитячий садок є початковою ланкою в єдиній 

системі безперервної освіти. Дошкільний заклад - перша сходинка у формуванні базових знань про 

професії. Ці елементарні знання допомагають дітям розширити свої пізнання про роботу батьків, 

бабусь і дідусів, ближче познайомитися з робочим місцем мами і тата, дізнатися, що саме вони 

виконують на роботі. Професійна орієнтація пов’язана з економічною освітою. У ранньому віці 

дитина має потреби в їжі, одязі, житлі, іграшках, книжках. Дитина бере участь в економічних 

процесах. Вона разом з батьками ходить в магазин, іноді сама робить покупки, хочемо ми чи не 

хочемо, вона все одно отримує економічний досвід. Тому нашим завданням є не тільки дати який-

небудь об’єм економічних знань, але й, що дуже важливо, навчити правильно користуватися цими 

знаннями.  

Цілком зрозуміло, що чим раніше ми розпочнемо економічну освіту дітей, тим 

усвідомленішими, раціональнішими та розумнішими будуть їхні дії і вчинки, тим  обдуманішим 

буде вибір подальшого професійного шляху.  

Ознайомлюючи дітей з основами економіки, ми допомагаємо їм збагнути багато життєвих 

істин: чому дорослі мають працювати, чому діти повинні допомагати батькам (прибирати, готувати 

їжу і т.д.), чому треба бути ощадливими і що означає це слово та чому їм самим необхідно буде 

працювати в дорослому житті. 

Виховний профорієнтаційний захід з елементами економічного виховання «Бухгалтерія - 

Чарівниця» є прикладом поєднання ранньої професійної орієнтації з економічною освітою 

дошкільнят.  Його можна використати й  у  початковій школі. 

1. Вибір та обґрунтування теми виховного заходу 

Ознайомлення з працею і професіями дорослих — це один із засобів формування життєвої 

компетентності дитини. На сучасному етапі розвитку освіти в Україні профорієнтація дошкільнят 

та молодших школярів є дуже актуальною темою. 

Після проведеної нами промо – акції «Професії нашого регіону» до дирекції ДПТНЗ 

«МПТУ» надійшли запити від керівників Межівських ДНЗ з пропозиціями подальшої співпраці в 

організації та проведенні профорієнтаційних заходів в дошкільних закладах селища та району. 

(Додатки 1,2,3) 

Творча група   викладачів та майстрів виробничого навчання  Межівського ПТУ  розробила 

ряд виховних заходів ранньої профорієнтації вихованців ДНЗ та молодших школярів.  
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Розроблений спільно з колегами профорієнтаційний захід «Бухгалтерія – Чарівниця» є 

одним з таких. Тему заходу обрано не випадково. По – перше,  я викладаю економічні дисципліни; 

по – друге, у нашому суспільстві профорієнтації професій економічного типу, особливо для 

малюків, приділяється мало уваги; по – третє, мені подобається професія бухгалтера і я прагну 

позиціонувати її  імідж. 

Проект реалізуємо на базі старших дошкільників та учнів початкової школи, учасниками 

проекту є педагоги й  учні ДПТНЗ «МПТУ», спеціалісти ДНЗ та шкіл, діти. 

2. Формулювання  цілей заходу 

Мета розробки:  

  Розширити знання дітей про професію бухгалтера, як одну з  економічних професій. 

 Показати  важливість самостійного  вибору. 

 Прищеплювати бажання досягати мети. 

 За допомогою залучення дітей до економічних знань, стимулювати прояви ініціативи у вирішенні 

ситуацій економічного характеру. 

 Розвивати вміння налагоджувати співробітництво задля досягнення кращих результатів. 

 Виховувати інтерес до нового та надзвичайного, розуміння того, що працелюбність є показником 

людської гідності і здатності вдосконалювати себе. 

 Сприяти:  

-    усвідомленню суспільних відносин; 

-    формуванню економічного досвіду; 

 Навчати : 

-    планувати дії; 

-    передбачати можливі наслідки; 

 Розвивати: 

-    самоконтроль; 

-    уміння взаємодіяти та колективно мислити. 

3. Визначення форми проведення заходу 

Практика свідчить, що діяльності, пов'язаній з профорієнтацією, найбільше сприяють такі 

форми: зустрічі з представниками різних професій, екскурсії на виробництво, гра-конкурс "Чия 

професія краща?", "Як вибрати професію?", "У світі професій" та ін. 

Після консультації з методистами ДНЗ ми вирішили організувати зустріч дошкільнят з 

дітьми, які  вже зробили свій професійний вибір і навчаються в Межівському ПТУ і власним 

прикладом довели б важливість розумного вибору та розширили б знання вихованців про професії 

економічної групи. 
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Що дитина любить найбільше? Казку! З чого здобуває свої знання? З казки! Кого наслідує? 

Героїв казок! Отже, і гармонійний розвиток дитини швидше здійснюватиметься через казку, через 

її неординарні тавтології. Казка — це маленька модель світобудови. З власного досвіду я знаю, як 

непросто донести дітям інформацію про зміст професій економічного характеру. Вважаю, що 

віршована казка дозволить розкрити основні економічні категорії в цікавій та доступній для 

дитячого сприйняття формі та допоможе дітям спростити сприйняття інформації такого плану. У 

казці «Бухгалтерія – Чарівниця» я спробувала переплести реальний  світ з казковим..   

Провідною діяльністю дітей дошкільного віку є гра. Через сюжетно-рольову гру малюки без 

примусу вони знайомляться з професіями, «приміряють» на себе різні соціальні ролі (матусі, тата, 

продавця, лікаря, тощо); реалізують свої соціальні, моральні, естетичні потреби. У процесі 

виховного заходу діти в формі профорієнтаційної міні – гри «Відгадай професію» знайомляться з 

професією бухгалтер. Зі смішариком Крошем у грі вони вчаться робити нелегкий економічний 

вибір між своїми бажаннями та реальними можливостями, виконуючи творчу вправу «Хочу» може 

зачекати, а без «Треба» - не зрости».  

Яку б ми форму виховання ми не обрали, не можна обійтися без бесіди, розумного 

проникливого слова.  

4. Проведення заходу 

         Тема: Формування економічного мислення і працелюбності, як важливої соціалізації та 

професійної орієнтації через казку "Бухгалтерія - Чарівниця»".                                           

            Програмовий зміст:  

 Розширити  уявлення дітей про працю дорослих у сім’ї ,  найближчому оточенні.  

 Поглибити знання про працю бухгалтера через казку «Бухгалтерія – Чарівниця». 

 Називати знайомі дітям професії батьків, членів родини, близьких людей. 

 Викликати цікавість до процесу праці і її спрямованості.  

 Виховувати доброту, інтерес, вміння слухати. 

 Розвивати  віру у власні сили. 

 Попередня робота: ознайомлення з професіями нашого регіону через творчу роботу з 

розмальовками 

Обладнання: презентація «Бухгалтерія – Чарівниця», казка «Бухгалтерія – Чарівниця», 

профорієнтаційний  куточок "Світ професій ”. 

Хід заняття: 

           Вступне слово ведучого 

1. Профорієнтаційна міні-гра «Відгадай професію» 
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2. Творча вправа «Хочу» може зачекати, а без «Треба» - не зрости» 

3.  Економічна зарядка 

4. Казка « БУХГАЛТЕРІЯ – ЧАРІВНИЦЯ» 

5. Обговорення казки «БУХГАЛТЕРІЯ – ЧАРІВНИЦЯ» 

 

«БУХГАЛТЕРІЯ ЧАРІВНИЦЯ» 

Ведучий. Доброго дня водії й  кухарі, лікарі і вчителі, спортсмени й  комбайнери, артисти і 

трактористи, будівельники й захисники Вітчизни. Не дивуйтесь, що я вас так називаю. Пройдуть 

роки, і саме ви станете водіями, побудуєте затишні будинки, пошиєте гарний зручний одяг і 

взуття, спечете найсмачніший у світі торт, або збудуєте нове гарне місто…  

Професій на світі величезна кількість і всі вони по-своєму важливі та необхідні (СЛАЙД 2), 

але  ми поговоримо сьогодні про одну з економічних професій. 

До вас завітала не проста гостя, а чарівна. Давайте відгадаємо, хто вона! 

1. Профорієнтаційна міні-гра «Відгадай професію» 

За наведеними підказками спробуємо відгадати про кого йде мова: 

Цю особу люблять цифри; 

Авторучка, комп’ютер та калькулятор - її добрі, вірні друзі; 

Ця людина розумна, дисциплінована, урівноважена, справедлива й уважна. 

Ця професія для вмілих, 

Чесних, мудрих і порядних. 

Вони справжні знавці діла. 

                       Справ не мають другорядних  (СЛАЙД 3) 

Хто ж це діти? (на екран виводимо картинку бухгалтера (СЛАЙД 4). Вірно! Це – 

БУХГАЛТЕР! 

БУХГАЛТЕР-найкраща професія для розумних людей! 

Ведучий: Але у нас сьогодні в гостях не простий бухгалтер, а чарівний. Давайте 

привітаємо загадкову незнайомку  БУХГАЛТЕРІЮ - ЧАРІВНИЦЮ! 

БУХГАЛТЕРІЯ ЧАРІВНИЦЯ: Доброго дня, любі малята!  

Дуже вам вдячна за вашу кмітливість та спостережливість. Приємно, що вам відомо про 

існування такої професії як БУХГАЛТЕР. А чи відомо вам, що професія бухгалтера існує вже 

сотні років і у всі часи вона була найбільш шанованою, тому що бухгалтер займається обліком  

цінностей підприємства і стежить за тим, щоб ні гроші, ні товари не губилися. Без 

представника цієї професії неможливо уявити ні крихітне підприємство, ні солідну організацію. 

Чим же конкретно  займається бухгалтер на своєму робочому місці? Бухгалтер займається 
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паперами, які називаються документами, підраховує цифри, нараховує та видає заробітну плату. 

Та основне його завдання – рахувати гроші!  

А скажіть, які ще економічні  професії ви знаєте? Люди яких професій рахують 

гроші?(Ймовірні відповіді: касир, продавець). 

Кожен з нас  трішечки бухгалтер (СЛАЙД 5), тому що постійно наштовхуємося на 

необхідність рахувати гроші, зважувати свої бажання з можливостями. Я до вас завітала не 

одна, а з помічником смішариком Крошем. Сьогодні всі ми разом навчимося рахувати, робити 

вірний вибір в непростих економічних ситуаціях. Давайте допоможемо Крошу знайти правильне 

рішення його проблеми. 

2. Творча вправа (СЛАЙД 6). «Хочу» може зачекати, а без «Треба» - не зрости». 

Ведучий:  

Смішарик  Крош  вирішив зробити подарунки своїм друзям і пішов до крамниці. Він має 9 

гривень. М’ячик для Бараша коштує 2 гривні, лійка для Копатича  — 3 гривні, люстерко для Нюші 

- 2 гривні, кактус  для Їжачка  — 2 гривні, цукерка для себе – 1 гривня. 

Полічи, скільки грошей він витратив. Який вибір зробить Крош? Скільки в нього 

залишилося грошей? 

БУХГАЛТЕРІЯ – ЧАРІВНИЦЯ: Ви молодці! Дуже добре справилися з цим завданням і 

допомогли Крошу. А зараз швиденько на зарядку! Економічна чарівна зарядка - запорука успіху і 

гарного настрою, тому не варто нехтувати вправами. 

Ведучий: Смішарик Крош  постійно потрапляє в кумедні та цікаві історії. Але цього разу 

він потрапив у серйозну математичну історію, з якої він не може вибратися без нашої допомоги. 

Давайте всі дружно допоможемо Крошу виконати вправи. 

3. Економічна зарядка 

Вправа 1. Сова  спекла торт для друзів. Вона розрізала його на шість частин. Одна частина 

залишилася. Скільки гостей запросила господиня? (СЛАЙД 7) 

Вправа 2. Копатич приготував для своєї роботи лійку, лопату, відерце, а Сова — ножиці, голку, 

котушку ниток, тканину. 

У кого предметів більше? На скільки? (СЛАЙД 8) 

Вправа 3. Сова працює лікарем, Копатич - садівником, Карич — учителем, Пін — інженером. 

Скільки професій названо? (СЛАЙД 9) 

Вправа 4. Копатич  зібрав у саду ціле відро гарних червоних яблук. 

Порахував. Їх виявилося 12. Що можна з них зробити? (СЛАЙД 10) 

Вправа 5. Нюша попрохала Їжачка зробити  книжкові закладки:  

для Кроша, Піна, Карича, Лосяша, Бараша, Сови та Копатича. Скільки потрібно закладок для 
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всіх? Які інструменти й матеріали потрібні Їжачкові для виготовлення закладок? (СЛАЙД 11) 

Вправа 6. Нюші захотілося купити булочку. Булочка без родзинок коштує 1 гривню, а булочка з 

родзинками — 2 гривні. 

У Нюші із собою тільки 2 гривні, але поруч раптом опиняється Бараш. Що купить Нюша? 

(СЛАЙД 12) 

БУХГАЛТЕРІЯ – ЧАРІВНИЦЯ: Ми з вами вправно попрацювали і подарунком від мене для вас 

буде казка. Щоб стати гарним бухгалтером необхідно багато вчитися: спочатку в дитячому 

садочку, потім – у школі, а далі….А далі уважно слухайте. 

Казка «Бухгалтерія – Чарівниця» 

(Дійові особи:  Перша сестриця 

           Друга сестриця 

           Третя сестриця 

Казкар) 

1

Три сестриці під вікном 

Міркували вечерком 

― Якби я  була цариця,- 

Говорить одна сестриця- 

Я б в бухгалтери  пішла. 

Гроші рахувала б я! 

Ось, приміром, потрібен банкет, 

Так, щоб справити  ефект. 

Що  робити, як вгадати, 

Як витрати порахувати ? 

Скільки треба осетрів, 

Великанів, не мальків, 

Та ікри і потрохів, 

Сарацинського пшона, 

Поросяток та півнів, 

Та заморського вина? 

Позолочених чарок, 

Самобраних скатерок 

Припасти для всіх гостей! 

Якби дивина якась здійснилась 

І я швидко всьому навчилась! 

Калькулятор я б дістала, 

Всі витрати підрахувала, 

Дебет з кредитом звела- 

І прибуток мала б я!‖ 

   

2 

Каже їй друга сестриця: 

― Бухгалтерія-цариця 

Всіх практичних наук. 

Без неї ми, як без рук! 

Ось, приміром, взяти справу - 

Полотна на всіх наткати. 

Скільки ниток треба різних 

І по якій ціні, спробуй вгадати! 

Як  обчислити довжину, 

Та виміряти ширину, 

Вихід тканини, щільність пряжі 

В голові усе в напрязі. 
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Порахувати б я змогла, 

Якби бухгалтером  була. 

Відразу комп’ютер  у діло 

І з цифрами справилася б уміло. 

Я б дарма часу не втрачала - 

Все до нитки порахувала б! 

І одна я полотна 

на весь модельний світ би наткала!» 

   

3 

Третя мовила сестриця: 

―Я давно була б цариця 

Якби вміла рахувати 

І свій бізнес організувати. 

Збулися б мої мрії  заповітні 

Всі мені були б підзвітні. 

А на острові Буяні, 

Що на морі-океяні, 

Білка пісні б не співала, 

Для неї  інша була б справа - 

Щоб горіхи не прості, 

Та шкарлупки золоті 

Акуратно спакувала, 

Порахувала, записала! 

В річний звіт, квартальний - 

Усе щоб  було ідеально!‖ 

І вирішили три сестриці 

Звернутися до БУХГАЛТЕРІЇ – Чарівниці 

Шановна пані Чарівниця! 

Наші мрії здійснити допоможіть 

І в світ Ваш чарівний  

Нас проведіть! (СЛАЙД 13) 

 Хоч на кухні, хоч в імперії, 

Не прожити без бухгалтерії! 

   

4 

І пішли вони навчатися, 

Розуму набиратися. (СЛАЙД 14) 

У Межівське ПТУ вони прийшли, 

Початкову бухгалтерську освіту здобули. 

Море вспінилось бурхливо - 

Промайнуло кілька літ. 

Учитись далі пішли сміливо, 

Розробляти бухгалтерський звіт. 

У царстві знань вони зустріли: 

Математику на троні, 

Економіку в короні. 

Двері ще одні відкрили 

Статистику з Аналізом узріли. 

Усі науки їм підкорилися 

Й двері в Бухгалтерський світ - 

Відчинилися... 

   

5 

У синім небі зірки сяють, 

В синім морі хвилі грають, 

Дівчина по ресторану ходить 

Дорогого гостя по - ньому водить. (СЛАЙД 

15) 

Пропонує йому кальмарів 

Та заморських великих омарів. 

Пан Коцький за стіл сідає 

І в господині питає: 

«Звідки взялося царство сіє 

Що підкорило серце моє!» 
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І мовила перша сестриця: 

―Це заслуга  Бухгалтерії - Чарівниці!‖    

6 

Вітер по Франції гуляє 

В модний бутік заглядає 

І стоїть там друга сестриця 

Світу моди цариця. (СЛАЙД 16) 

Леді Гагу одягає, 

Нові тренди відкриває, 

А сама то величава, 

Виступає немов пава. 

Звідки ж взялося це  заморскеє диво, 

Що одягає людей красиво? 

І мовить друга сестриця: 

«Це заслуга Бухгалтерії - Чарівниці!‖» 

   

 

7 

Вітер весело шумить 

І до третьої сестриці вмить 

Переносить нас. 

І диво… 

Вона в офісі крутому 

Сидить в костюмі 

діловому, 

Папери перебирає 

Й уміло банком управляє. (СЛАЙД 17) 

І мовить третя сестриця: 

―Це заслуга Бухгалтерії - Чарівниці!‖ 

 

На цьому казочці кінець 

Хто її зрозумів - той 

молодець!

 

5. Обговорення казки «БУХГАЛТЕРІЯ – ЧАРІВНИЦЯ» 

БУХГАЛТЕРІЯ – ЧАРІВНИЦЯ:  То як, дітки? Зрозуміли чим допомогла Бухгалтерія - 

Чарівниця трьом сестрицям? У чому ж чари? Чи змогли б сестриці без зусиль, без знань, без 

праці стати видатними особами? 

Вірно, діти. Щастя людини залежить від неї самої. До свого щастя героїні  йшли довго. Їх 

шлях пролягав через зусилля та працю. 

Бухгалтерія – Чарівниця дала сестрицям можливість здобути знання з бухгалтерського 

обліку, якими вони вміло скористалися в процесі кропіткої праці. Їхня старанність і 
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наполегливість допомогла їм зайнятися своєю улюбленою справою. Та не тільки цього вони 

досягли.  Їх улюблені заняття принесли їм вигоду, прибуток, багатство. Дуже важливо, щоб 

улюблена справа приносила достаток. 

Висновок: роби самостійний вибір, прагни досягти мету. І нехай цей шлях буде не легким, 

але ти домагайся свого.  

5. Підбиття  підсумків 

Сучасні умови розвитку суспільства вимагають від робітника глибоких  знань у своїй сфері. 

Але це можливо за умови хорошої підготовки спеціаліста.  

Цього можна досягти за умови відповідального ставлення до вибору професії. 

Дослідження виявили, що діти пов’язують професію з місцем, де відбувається діяльність, а 

не з самим змістом діяльності, що батьки не обговорюють з ними ні власну професійну діяльність, 

ні професії взагалі. Тобто сімейний інститут не вважає за потрібне ознайомлювати молодше 

покоління зі станом на ринку професій, з визначенням деяких із них, з обговоренням перспектив 

самовизначення.  

Деякі діти мають не мають уяви про широкий вибір професій. Визначення, які вони дають 

професії не відповідає дійсності.  

Ця розробка має підказати дитині про особливості професії бухгалтера.  

Хороша робота, цікава професія – велике благо! Професіонала, майстра своєї справи, який 

уміє добре й чесно заробляти гроші, поважають люди.  

Використані джерела 

Дошкільна педагогіка: навч. посіб. / Т. І. Поніманська. – К. : Академвидав, 2008. – 456 с. 

Сазонова Т. Економічне виховання дітей старшого дошкільного віку / Т. Сазонова // 

Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2009. – № 4. – С. 49-54. 

Швайка Л. А. Організація трудової діяльності в дитячому садку. – Х. : «Основа», 2008. – 

187 с. 

https://yandex.ua/images/search?text=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80

%D0%B8%D0%BA%D0%B8&img_url=http%3A%2F%2Fsmeshariki-

mir.ru%2Foficial%2Fcs_001kr.jpg&pos=3&rpt=simag  

https://yandex.ua/images/search?text=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%20%D1

%84%D0%B5%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0

%B8 

https://yandex.ua/images/search?text=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8&img_url=http%3A%2F%2Fsmeshariki-mir.ru%2Foficial%2Fcs_001kr.jpg&pos=3&rpt=simag
https://yandex.ua/images/search?text=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8&img_url=http%3A%2F%2Fsmeshariki-mir.ru%2Foficial%2Fcs_001kr.jpg&pos=3&rpt=simag
https://yandex.ua/images/search?text=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8&img_url=http%3A%2F%2Fsmeshariki-mir.ru%2Foficial%2Fcs_001kr.jpg&pos=3&rpt=simag
https://yandex.ua/images/search?text=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%B5%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ua/images/search?text=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%B5%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ua/images/search?text=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%B5%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8


Методичний вісник 
 

 Страница 103 

 

Додаток 4 

 

Презентація профорієнтаційного заходу з елементами економічного 

виховання «Бухгалтерія – Чарівниця» 

       

Професій на світі величезна кількість і 
всі вони по-своєму важливі та 

необхідні 

 
Слайд 1                                   Слайд 2 

Міні-гра “Відгадай професію”

Цю особу 
люблять
цифри;

Авторучка, 
комп’ютер та 
калькулятор -
її добрі, вірні

друзі;

      

БУХГАЛТЕР-
найкраща професія для розумних 

людей

Ця професія для 
вмілих,

Чесних, мудрих і
порядних.

Вони справжні
знавці діла.

Справ не мають
другорядних.

 
Слайд 3                                   Слайд 4 

Ми всі трішечки бухгалтера!

      

Творча вправа
«Хочу» може зачекати, а без «Треба» - не зрости»

3 гривні

1 гривня

2 гривні

2 гривні

2 гривні

?
 

 Слайд 5                                 Слайд 6 

Вправа 1. Совунья

спекла торт для друзів. 

Вона розрізала його на 

шість частин. Одна 

частина залишилася. 

Скільки гостей 

запросила господиня?

Економічна чарівна зарядка

       

Вправа 2) Копатич приготував для своєї роботи лійку, 

лопату, відерце, а Совунья — ножиці, голку, котушку ниток, тканину.
У кого предметів більше? На скільки?

 Копатич  Совунья

 
 Слайд 7                                  Слайд 8 
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Вправа 3) Совунья працює лікарем, Копатич -
садівником, 

Карич — вчителем, Пін — інженером. 
Скільки професій названо?

      

Вправа 4) Копатич зібрав в саду ціле відро 
гарних червоних яблук.

Порахував. Їх виявилося 12. Що можна з них зробити?

?

 
 Слайд 9                                 Слайд 10 

Вправа 5) Нюша попросила Їжачка зробити  книжкові 
закладки: для Кроша, Піна, Карича, Лосяша, Бараша, Совуньї та 
Копатича. Скільки потрібно закладок для всіх? 
Які інструменти й матеріали потрібні Їжачкові для виготовлення 
закладок?

?

      

Вправа 6) Нюша захотілося купити булочку. Булочка 
без родзинок коштує 1 гривню, а булочка з родзинками — 2 гривні.
У Нюші із собою тільки 2 гривні, але поруч раптом опиняється 
Бараш. Що купить Нюша?

2 
грив

ні

 
 Слайд 11                               Слайд 12 

Шановна пані Чарівниця!
Наші мрії здійснити 

допоможіть
І в світ Ваш чарівний 

Нас проведіть!

         

І пішли вони 

навчатися,

Розуму набиратися.

 
 Слайд 13                          Слайд 14 

Дівчина по ресторану ходить
Дорогого гостя по - ньому водить.

      

Вітер по Франції гуляє
В модний бутік заглядає

І стоїть там друга сестриця
Світу моди цариця.

 
Слайд 15                            Слайд 16 
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Вона в офісі крутому
Сидить в костюмі діловому,

Папери перебирає
І вміло банком управляє.

      

Хоч на кухні, хоч в імперії,
Не прожити без бухгалтерії!

 
 Слайд 17                          Слайд 18 

Роби самостійний 
вибір, прагни до 
досягнення мети і 

нехай шлях 
нелегкий, 

але ти добивайся 
свого. 

Адже ти здатний на 
багато що і це твоє 

життя.

      

Дякуємо за увагу!

 
 Слайд 19                           Слайд 20 

 

 

ПРАЦЮЄМО НА ІМІДЖ РОБІТНИЧОЇ ПРОФЕСІЇ 

 

Бабич Т.С.,  

методист НМЦ ПТО  

у Дніпропетровській області 

 

      Кривий Ріг – потужний  промисловий  центр. Промисловість  

міста налічує 35  великих промислових підприємств  різних галузей: 

видобут та переробка залізорудної сировини, обслуговування 

основного виробництва, будівельна та машинобудівна галузь. Тому інтерес роботодавців до осіб  

таких професій, як прохідник, токар, фрезерувальник, слюсар, муляр, штукатур, 

електрогазозварник,  водій   буде постійним. 

      Сьогодні  Уряд визначив перелік  19 професій загальнодержавного значення.  Серед цього 

переліку актуальними на ринку праці  нашого міста є: токар, фрезерувальник, монтер колії, 

машиніст бурової установки, слюсар з ремонту дорожньо - будівельних машин та тракторів,  
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помічник машиніста тепловоза, монтажник систем вентиляції, кондиціонування повітря, 

пневмотранспорту й аспірації тощо. 

        Також прийнято рішення щодо інвестування створення  25 навчально-практичних центрів за 

професіями: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, монтажник санітарно-

технічних систем і устаткування, швачка, кравець, закрійник.  Це дасть можливість здобути 

професію за сучасними технологіями в контексті ринку праці. 

        Кривий Ріг – це регіон, який завжди славиться своїми інноваційними пошуками, де 

проводиться значна робота в напрямку реформування професійно-технічної освіти.  На базі ПТНЗ 

міста  вже створено:   

 - регіональний навчально-практичний будівельний центр за технологіями компанії «Хенкель 

Баутехнік (Україна)» (на базі Криворізького центру підготовки та перепідготовки робітничих 

кадрів будівельної галузі  );  

- навчально-практичний центр перукарського мистецтва та декоративної косметики «Креатив» (на 

базі  Криворізького навчально-виробничого центру); 

-  навчально-практичний центр ресторанного сервісу за технологіями «Zeelandii» (на базі 

Криворізького центру професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу); 

  - консультативний пункт з вивчення нових виробничих будівельних технологій марки 

«Єльфдекор» (на базі Інгулецького професійного ліцею). 

Цього  навчального року заплановано відкриття навчально-практичної дільниці 

залізничного профілю на базі Криворізького професійного  транспортно-металургійного ліцею.     

         Планується створення  центру нових виробничих технологій з професій «Швачка. Кравець. 

Закрійник» на базі Криворізького навчально-виробничого центру. 

       Завдання методичної служби – забезпечити  постійний  професійний  методичний супровід  

створення і діяльності цих центрів (дільниць).  

        У нашому місті функціонують  13 державних  професійно-технічних навчальних закладів, 

контингент яких складає близько 8,5 тисяч осіб. Всього ПТНЗ міста готують робітників за 126 

професіями, з яких 86  інтегровані.  

         Територіально професійні-технічні навчальні заклади розміщені зручно для  населення: з 

півночі – на південь, у кожному районі є декілька ПТНЗ різних за профілем, серед них: гірничих -

3, металургійних -3, будівельних – 3, машинобудівних -2, харчової промисловості та торгівлі -1, 

легкої промисловості -1. 

       Вибір у молоді є, але останнім часом молодь все частіше  помилково вибирає вищі навчальні 

заклади. Між тим, статистика свідчить, що тільки  до 40% випускників ВНЗ знаходять собі роботу, 

тоді як випускники ПТНЗ – не менше 70% , залежно від професії. Станом на 01.04. 2017 року в 

центрі зайнятості міста зареєстровано близько 5 тисяч безробітних, з яких більшу частину складає 
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молодь віком до 35 років. Найбільша кількість вакансій за професіями та спеціальностями: 

слюсар, електрослюсар, продавець, водій, електрогазозварник,   монтажник, токар, 

фрезерувальник. 

         Тож, щоб зорієнтувати випускника ЗСШ саме на отримання робітничих професій,  навчальні 

заклади системи професійно-технічної освіти здійснюють профорієнтаційні заходи, серед яких 

переважають: дні відкритих дверей,  проведення майстер –класів з професій, конкурси фахової 

майстерності, індивідуальна робота з випускниками  шкіл та їх батьками тощо. 

        Педпрацівники ПТНЗ  разом з  центром зайнятості проводять  також агітаційно - 

пропагандистську  роботу серед населення міста щодо навчання за програмами перепідготовки 

або підвищення кваліфікації  за принципом «освіта протягом життя»  (наказ МОН України від 

06.06.2014 № 688), орієнтуючи зміст професійно-технічної освіти на потреби ринку праці та 

сучасні економічні виклики. 

         На сьогодні соціальна реклама   - це  один із пріоритетних напрямків  проведення  агітаційно 

- пропагандистської  роботи ПТНЗ з випускниками шкіл. Саме вдала рекламно - інформаційна  

діяльність  ПТНЗ дозволить  підвищити ефективність профорієнтаційної роботи,  створити 

позитивний імідж навчального закладу   та сприятиме  популяризації робітничих професій. 

         Виступи на Криворізькому радіо, місцевому телебаченні «Рудана», «Перший міський», 

«Криворіжжя» - статті в газетах «Червоний гірник», «Під знаком руди і металу», «Шахтар 

Кривбасу» -  вся ця   робота  спрямована на допомогу абітурієнту у виборі професії та навчального 

закладу. 

          У травні  починають роботу приймальні  комісії, першочерговим завданням яких є  

максимальна увага до особи  кожного абітурієнта. 

Бесіда із вступником, його батьками, індивідуальне і групове консультування щодо вибору 

професії з урахуванням особистих характеристик, негайна  

допомога в отриманні повної інформації щодо вступу з боку членів комісії і викладачів-

консультантів – обов’язкові вимоги, які неухильно повинен виконувати колектив. 

         Важливу роль у виборі професії відіграє і психолог навчального закладу.   Психолог ПТНЗ 

проводить  бесіди з абітурієнтами, діагностування щодо їх професійної придатності, надає 

відповідні поради та рекомендації в остаточному виборі  учнями професії. 

        При всій різноманітності форм і методів роботи з  випускниками шкіл не можна забувати про 

те, що головним у виборі навчального закладу буде його авторитет на ринку освітніх послуг, який 

забезпечується систематичною роботою всього педагогічного колективу.   
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ОРІЄНТИР НА РИНОК ПРАЦІ 
 

 

Кардель Т.Є., 

 начальник відділу професійної освіти 

 Дніпропетровського обласного центру 

зайнятості 
 

 

Ринок праці є складовою частиною економічної 

системи країни, відповідно він відображає більшість політичних і соціально-економічних 

процесів, що відбуваються в Україні. 

Як свідчать дані Державної служби статистики України, ситуація на ринку праці 

Дніпропетровської області характеризуються наступними чинниками: 

Чисельність зайнятого населення Дніпропетровської області у 2016 році у віці 15-70 років 

складає 1425, 4 тис. осіб, що на 54,2 тис. менше ніж у попередньому році, серед населення 

працездатного віку складає 1386, 9 тис. осіб, що на 52, 8 тис. осіб менше ніж в попередньому році. 

За рівнем зайнятості населення у 2016 році 

Дніпропетровська область посідає друге місце в Україні: 

показник по області становить 59,1 %; показник по Україні – 

56, 3%; показник по м.Київ – 62,3%. Рівень зайнятості 

населення області зменшився на 1,8% в порівнянні з 

минулим роком. 

Кількість безробітних в області у віці 15-70 років у 

2016р. збільшилась на 6,4 тис. осіб. Показник, що визначає рівень безробіття на Дніпропетровщині 

є одним з кращих серед областей і становить 7,9%, що на 0,7% більше ніж у 2015 році, а в цілому 

по Україні цей показник склав 9,3%. 

В області на 8,6 тис. осіб  зменшилась середньооблікова кількість штатних працівників. 

 У січні-березні 2017 року в базі вакансій Дніпропетровської обласної служби зайнятості 

налічено майже 23,7 тис. вільних місць, що на 

13,9% більше ніж у відповідному періоді 2016 

року. Майже половина вакансій в області 

зосереджено у містах Дніпро, Кривий Ріг, 

Кам’янське. 

Станом на 1 квітня 2017 року кількість 

вільних робочих місць становить 5,1 тисяча, з них 

0,7 тис. вакансій заявлено за рахунок нормативу робочих місць для осіб з обмеженими фізичними 
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можливостями (13% від загальної кількості вакансій). Серед вакансій, заявлених роботодавцями 

області, питома вага (59%) належить посадам за робітничими професіями. Перевагою на ринку 

праці користуються професії тракторист, водій, слюсар, продавець, електромонтер, 

електрогазозварник, токар, охоронник, кухар, електрослюсар, машиніст крану, озеленювач, 

швачка. 

Майже 28% вакансій передбачено для працевлаштування службовців. Найбільша потреба у 

медичних працівниках (лікар, медична сестра, фельдшер), інженерах, бухгалтерах, економістах, 

менеджерах, майстрах, спеціалістах державної служби, юристах, касирах. 

Понад 13% від загальної кількості вакансій – це вакансії для осіб, які не мають спеціальної 

підготовки або професії, зокрема, вакансії підсобних робітників, прибиральників, вантажників, 

двірників, сторожів, тощо. 

В середньому на одне вільне робоче місце претендує 6 безробітних (у відповідному періоду 

2016 року – 9 безробітних). 

 

 

  КОМЕНТАР ДО ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНИХ 

ПТНЗ  

 
 

Терентьєв О.М., 

заступник  директора НМЦ ПТО 

у Дніпропетровській області 
 

 
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 обласної служби зайнятості станом на 1 січня 

2017 року мали статус безробітних 18465 осіб з робітничою кваліфікацією, реальна потреба у 

кваліфікованих робітниках складала на звітну дату 2334 осіб. У порівнянні з першою половиною 

2016 року ситуація суттєво не змінилася, оскільки навантаження на вакантні місця для робітників 

залишилось на рівні 8 чоловік, в тому числі в розрізі конкретних професій. Вибірково 

проаналізовано потребу у вакансіях з 56 масових робітничих професій, які є актуальними на ринку 

праці для підприємства області і встановлено, що на обліку в обласному центрі зайнятості 
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знаходилось 8406 осіб із числа безробітних, які мають робітничу кваліфікацію, а реальна потреба 

підприємств регіону у робітниках склала 851 вакантних місць на робітничі професії (10 осіб на 

одне вакантне місце).  

За результатами моніторингу 2016 

року з 58 масових професій виявлено 

наступні професії, які актуальні на ринку 

праці Дніпропетровської області: 

 - токар;  

- токар-карусельник;  

- токар-розточувальник.  

Разом з тим встановлено робітничі професії, які створюють дисбаланс на ринку праці і 

збільшують кількість безробітних у регіоні: 

- водій автотранспортних засобів (на обліку 1405 – потреба 115);  

- тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (на обліку 1241 – потреба - 3);  

- продавець продовольчих товарів (на обліку 800 – потреба 62);  

- продавець непродовольчих товарів (на обліку 682 – потреба 20);  

- тракторист (на обліку 407 – потреба 29).  

За результатами проведених моніторингових досліджень ПТНЗ області запропоновано:  

- здійснювати співставлення підготовки в навчальних закладах робітничих кадрів з 

потребами регіонального ринку праці з врахуванням даних статистики при формуванні 

регіонального замовлення на 2017 рік;  

- ініціювати ліцензування нових професій, які затребуванні на ринку праці за замовленнями 

роботодавців;  

- розширити форми соціальної реклами престижності робітничих професій серед населення, 

учнівської молоді з використанням Інтернет-середовища;  

- за результатами тендерного відбору, який проводив у січні 2017 року обласний центр 

зайнятості, створювати умов в ПТНЗ для навчання безробітних актуальним на ринку праці 

професіям;  

- в ПТНЗ ІІІ рівня атестації використовувати ліцензійні можливості щодо навчання 

високому рівню кваліфікації професіям, затребуваним на ринку праці та на підприємствах регіону. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ З ПТНЗ 1-ГО РІВНЯ 

АТЕСТАЦІЇ (З ДОСВІДУ РОБОТИ) 

 

Красильніков А.В.  

методист НМЦ ПТО  

у Дніпропетровській області 

 
    Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у 

Дніпропетровській області та Дніпропетровським відділенням 

Всеукраїнської асоціації працівників профтехосвіти (далі ВАПП)  останніми 

роками з метою забезпечення  єдиної державної політики в системі профтехосвіти напрацьовано 

певні підходи до роботи з професійно-технічними навчальними закладами 1-го рівня атестації,  

яких  у державі існує близько 800, а близько третини з них (250) діє у Дніпропетровській області. 

Така  кількість пов’язана насамперед з наявністю   в області   підприємств, що реалізують  

продукцію на зовнішньому ринку, де однією з умов  реалізації продукції є вимога до відповідної 

кваліфікації робітничих кадрів, тобто   наявність у них документів про професійно-технічну 

освіту,  виданих професійно-технічним навчальним закладом, який має ліцензію на здійснення 

послуг з професійно-технічної освіти. Саме необхідність отримання документів державного зразка 

вимагає від закладів профтехосвіти 1-го рівня атестації отримувати ліцензію, проходити 

процедуру атестації своїх закладів і реєстрації в єдиній електронній державній базі освіти.    

      Слід зазначити, що ПТНЗ 1-го рівня роблять вагомий внесок у підготовку, 

перепідготовку, підвищення кваліфікації, перенавчання робітничих кадрів області, а професії за 

якими вони здійснюють навчання, практично не пересікаються з професіями, яких навчають 

державні професійно-технічні навчальні заклади. 

       Всі вище перелічені причини потребують від навчально-методичного центру 

профтехосвіти у Дніпропетровській області та обласного відділення ВАПП значних зусиль щодо 

методичного супроводу діяльності таких ПТНЗ. 

      Структурно ці навчальні заклади можна поділити на певні групи, що здійснюють 

підготовку робітничих кадрів: 

1. Міжшкільні навчально-виробничі комбінати, що здійснюють професійне навчання учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

2. Колишні навчально-курсові комбінати підприємств, що здійснювали навчання на 

виробництві  для промислових, будівельних, комунальних та інших  підприємств, а тепер змінили 

форму власності і продовжують виконувати ті самі функції, що і раніше. 
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3. Навчальні підрозділи великих підприємств, що здійснюють надання послуг з професійно-

технічної освіти для задоволення потреб цих підприємств у кваліфікованих робітниках. 

4. Спортивно-технічні клуби ТСО України, які ведуть підготовку фахівців з певного 

переліку професій. 

4. Автомобільні школи різних форм власності, що здійснюють навчання водіїв різних 

категорій. 

5. Приватні підприємства, що здійснюють підготовку робітничих  кадрів. 

6. Загально-освітні навчальні заклади, що здійснюють професійне навчання учнів, згідно з 

отриманими ліцензіями. 

7. Вищі навчальні заклади різного рівня  акредитації, що надають послуги з професійно-

технічної освіти. 

 За час  співпраці НМЦ ПТО і ПТНЗ 1-го рівня атестації виявлені питання, які є дуже 

важливими і актуальними для сталої роботи цих типів  ПТНЗ. 

Керівники й організатори професійно-технічної освіти  цих професійно-технічних 

навчальних закладів  потребують постійного оновлення інформації стосовно: 

- подій, що відбуваються  в профтехосвіті; 

         - змін у нормативно-правовій базі профтехосвіти; 

- тенденцій  розвитку ПТО; 

- питань своєчасного ліцензування професій, атестації навчальних закладів, реєстрації 

закладів і професій в ЄДЕБО, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, їх атестації  як 

головної мети отримання  можливості видачі цими ПТНЗ документів державного зразка.   

Навчально-методичний центр проводить  постійну  роботу з розроблення і  погодження 

робочих навчальних планів  з професій, яких навчають ПТНЗ 1-го рівня атестації у встановленому 

законодавством порядку. Фахівці цих навчальних закладів, завдяки їх тісним контактам з 

виробництвом, залучаються до роботи з розроблення нових державних стандартів робітничих 

професій на базі компетенцій.   

Забезпечення плідної співпраці навчально-методичного центру профтехосвіти з цими ПТНЗ 

неможливо без створення чіткої системи роботи. 

Насамперед ця робота планується і вноситься до річного і місячного плану НМЦ ПТО. 

Основу цих заходів складають семінари, на яких фахівці НМЦ ПТО, департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації ознайомлюють  керівників  з новинами законодавства у галузі 

профтехосвіти, тенденціями, що складаються, навчають основам організації, планування, обліку 

навчально-виробничого процесу, організації і планування методичної роботи як педагогічних 

працівників, так і  закладів загалом.  
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   Останнім часом великим попитом серед працівників ПТНЗ 1-го рівня атестації 

користуються консультації фахівців НМЦ ПТО з питань ліцензування і  особливо атестації 

навчальних закладів як запоруки  отримання можливості  видачі слухачам  документів державного 

зразка, що особливо важливо для організації співпраці з державною службою зайнятості, де 

надання документів державного зразка є головною вимогою.   

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області 

відповідно до свого Статуту здійснює методичний супровід  підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників     ПТНЗ 1-го рівня атестації, як необхідної вимоги до ліцензування і атестації 

навчальних закладів. Для організації цієї роботи щороку вивчаються і визначаються  потреби 

закладів з цього питання, до відома керівників доводяться вимоги законодавчої і нормативно-

правової бази. За останні роки для вирішення вимог законодавства з цього напрямку  налагоджено 

плідну співпрацю з Білоцерківським  інститутом неперервної професійної освіти, який надає 

послуги з підвищення  кваліфікації викладачам і майстрам виробничого навчання ПТНЗ 1-го рівня 

атестації   області. Сьогодні НМЦ ПТО виконує функції посередника між інститутом і 

колективами ПТНЗ. Декілька разів з метою пропагування можливостей інституту перед 

керівниками, організаторами професійно-технічної освіти виступав директор  О.П.Ситніков, окрім 

того можливості інституту пропагуються серед педагогічних працівників методистами навчально-

методичного центру профтехосвіти у Дніпропетровській області, ця інформація  також 

розміщується на сайті НМЦ ПТО.   

Така співпраця дає позитивні результати. Так  за 2 останні роки близько 400 педагогічних 

працівників ПТНЗ 1-го рівня атестації підвищили свій рівень кваліфікації. 

На семінарах до керівників, організаторів професійно-технічної освіти постійно доводиться 

думка про необхідність забезпечення  своєї діяльності у законодавчому полі професійно-технічної 

освіти.  

     Навчально-методичний центр профтехосвіти у Дніпропетровській області надає 

закладам методичну допомогу в розробленні правил прийому до ПТНЗ, робочих навчальних 

планів, статутних та  інших документів.  

      Останнім часом стала поширюватися така практика, як обмін досвідом роботи серед 

професійно-технічних навчальних закладів 1-го рівня атестації. 

      Тісна співпраця НМЦ ПТО з цими ПТНЗ визначила вимоги і  спонукала до створення 

окремого телефонного довідника з прізвищами керівників, адресами закладів,  міськими  та 

мобільними телефонами для зв’язку, електронними адресами установ, адресами сайтів цих 

організацій, якщо такі існують. 

       Наведені вище заходи допомагають підтримувати і вдосконалювати роботу з ПТНЗ 1-

го рівня атестації на відповідному рівні. 


