
 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
Н А К А З  

 

25.02.2014 
 

  м. Дніпропетровськ № 63-к/тр 

 

Про стажування новопризначених 
заступників директорів професійно- 
технічних навчальних закладів області 
 
 

На виконання статті 46 Закону України «Про професійно-технічну 

освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 

року № 930, Державної цільової програми розвитку професійно-технічної 

освіти на 2011-2015 роки, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки 

України  від 07.06.2011 № 541, та з метою надання допомоги у формуванні 

професійних знань  з питань управління, методики навчання, організації 

навчально-виробничого і виховного процесу та фінансово-господарчої 

діяльності новопризначених заступників директорів професійно-технічних 

навчальних закладів області (далі – ПТНЗ) 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити склад стажистів з числа новопризначених заступників 

директорів ПТНЗ (додаток 1). 

2. Затвердити програми стажування новопризначених заступників 

директорів ПТНЗ (додаток 2).   

3. Затвердити план-графік стажування новопризначених заступників 

директорів ПТНЗ (додаток 3). 

          4. Начальнику відділу професійно-технічної освіти Скляру В.І. 

організувати звітування новопризначених заступників директорів ПТНЗ на 

засіданні кадрової комісії департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

5. Директору навчально-методичного центру професійно-технічної освіти 

у Дніпропетровській області (далі – НМЦ ПТО) Василиненку В.М.: 

5.1. Організувати стажування новопризначених заступників директорів 

ПТНЗ на базі НМЦ ПТО. 

5.2. Забезпечити методичний супровід та контроль за проходженням 

стажування новопризначених заступників директорів ПТНЗ. 

 



 

6. Директорам ПТНЗ : Західно-Донбаського професійного ліцею 

(Степаненко В.Д.),  Центра підготовки та перепідготовки робітничих кадрів  

№ 1 м. Кривого Рогу (Іслам В.А.), Професійно-технічного училища № 6 

(Кальницька Л.М.), державного навчального закладу «Інгулецький професійний 

ліцей» (Школяренко Ж.М.), Криворізького професійного гірничо-

технологічного ліцею (Сиротюк В.Г.), державного професійно-технічного 

навчального закладу «Криворізький центр професійної освіти робітничих 

кадрів торгівлі та ресторанного сервісу» (Васильєва В.О.), Нікопольського 

професійного ліцею (Кадук Л.Ф.), Криворізького навчального центру № 80 

(Кобць С.В.) направити новопризначених заступників директорів на 

стажування згідно з визначеним планом у додатку №1. 

7. Директорам ПТНЗ: Професійно-технічного училища № 2 (Зінченко 

В.Г.), Криворізького професійного гірничо-металургійного ліцею ( Касьян 

В.А.), Дніпропетровського регіонального центру професійно-технічної освіти 

(Кривозуб В.М.),  Криворізького професійного транспортно-металургійного 

ліцею ( Пентегов В.М.), Криворізького професійного будівельного ліцею (Сєнін 

А.Б.), Центра підготовки та перепідготовки робітничих кадрів № 1 м. Кривого 

Рогу (Іслам В.А.), державного професійно-технічного навчального закладу 

«Никопольський центр професійної освіти» (Шепотько О.В.), державного 

професійно-технічного навчального закладу «Криворізький гірничо-

електромеханічний ліцей» (Баснін В.М.) створити умови на базі навчальних 

закладів для стажування новопризначених  заступників директорів згідно з 

визначеним планом - графіком у додатку № 3). 

8. Стажистам підготувати звіти про стажування для заслуховування на 

засіданні кадрової комісії департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

  9. Координацію роботи з виконання цього наказу покласти на начальника 

відділу професійно-технічної освіти Скляра В.І, контроль – на заступника 

директора департаменту – начальника управління науки, вищої та професійно-

технічної освіти Кравченко Л.А. 

 

 

 

 

Директор департаменту освіти 

І науки облдержадміністрації                                                            О.І.ДЕМЧИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу департаменту освіти  

і науки облдержадміністрації 

від 25.02. 2014 №63- к/тр  

                                                                      

С К Л А Д 

стажистів з числа новопризначених заступників директорів  

професійно-технічних навчальних закладів 

№ 

з/п 

 

 П.І.Б стажиста 

 

Назва ПТНЗ 

ПТНЗ, в якому 

необхідно пройти 

стажування 

Заступники директорів з навчально-виробничої частини 

1. 
Чурилова Ірина 

Валеріївна 

Західно-Донбаський 

професійний ліцей 

Професійно-технічне 

училище № 2 

2. 
Яровенко 

Валентина Петрівна 

Центр підготовки та 

перепідготовки 

робітничих кадрів № 1 

Криворізький 

професійний 

гірничо-

металургійний ліцей 

3. 
Бушина Христина 

Іванівна 

Професійно-технічне 

училище № 6 

Дніпропетровський 

регіональний центр 

професійно-технічної 

освіти 

4. 
Петренко Сергій 

Дмитрович 

Інгулецький професійний 

ліцей 

Криворізький 

професійний 

транспортно-

металургійний ліцей 

Заступники директорів з навчально-виховної роботи 

1. Скрипник Людмила 

Миколаївна 

Криворізький професійний 

гірничо-технологічний 

ліцей 

Криворізький 

професійний 

будівельний ліцей 

2. 
Глєбова-Сорокіна 

Наталія 

Володимирівна 

Криворізький центр 

професійної освіти 

робітничих кадрів торгівлі 

та ресторанного сервісу 

Криворізький 

професійний 

гірничо-

металургійний ліцей 

Заступники директорів з навчальної роботи 

1. 
Копша Оксана 

Сергіївна  

Криворізький 

професійний гірничо-

технологічний ліцей 

Центр підготовки та 

перепідготовки 

робітничих кадрів 

№ 1 

2. 
Мурашко Людмила 

Анатоліївна 

Нікопольський 

професійний ліцей 

Нікопольський центр 

професійної освіти 

 Заступники директорів навчальних центрів 

при установах виконання покарань 



 

 

 

Начальник відділу  

професійно-технічної освіти                                                         В.І.СКЛЯР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
Зубченко Тетяна 

Василівна 

Дніпродзержинський 

навчальний центр № 34 

Дніпродзержинський 

центр підготовки та 

перепідготовки 

робітничих кадрів 

2. 
Совдагаров Євгеній 

Ігорович 

Криворізький  навчальний 

центр № 80 

Криворізький 

професійний 

гірничо-

електромеханічний 

ліцей 



 

Додаток 2 

до наказу департаменту освіти  

і науки облдержадміністрації 

                                                                від 25.02. 2014 №63- к/тр 

ПРОГРАМИ 

стажування новопризначених заступників директорів 

 професійно-технічних навчальних закладів 

 

Термін проходження: березень - квітень 2014року. 

 

1. Заступники директорів ПТНЗ з навчально-виробничої частини  

Мета стажування: 

1. Ознайомлення з досвідом роботи діяльності заступника директора з 

навчально-виробничої частини . 

2. Формування професійних знань з питань управління, методики 

навчання, організації навчально-виховного та виробничого процесів. 

3. Поповнення знань правових та нормативних документів в галузі  

 

Основні напрямки стажування: 

1. Вивчення нормативно-правової бази з організації навчально-виховного 

та виробничого процесів. 

2. Ознайомлення з порядком складання розкладу занять. 

3. Ознайомлення з порядком організації тарифікації педагогічних 

працівників. 

4. Ознайомлення з порядком формування контингенту учнів та слухачів. 

5. Ознайомлення з організацією роботи з педагогічними кадрами  

(підвищення кваліфікації, стажування, атестація). 

6. Ознайомлення з визначенням ролі заступника директора з навчально-

виробничої частини  в організації виробничого навчання і виробничої практики. 

7. Ознайомлення з організацією безпеки життєдіяльності учасників 

навчально-виховного процесу закладу. 

8. Відвідування інструктивно-методичної наради заступника директора з 

навчально-виробничої частини 

 

2.Заступники директорів ПТНЗ з навчально-виховної роботи  

Мета стажування: 

1. Ознайомлення з досвідом роботи діяльності заступника директора з 

навчально-виховної роботи . 

2. Формування професійних знань з питань управління, організації 

навчально-виховного процесу. 

 

 

 

 



3. Поповнення знань правових та нормативних документів в галузі 

професійно-технічної освіти. 

 

Основні напрямки стажування: 

1. Ознайомлення з нормативно-правовою базою з організації: 

- виховної роботи; 

- соціального захисту учнів; 

-  індивідуальна робота з учнями та учнями пільгової категорії;  

- роботи  в  гуртожитках; 

- культурно - оздоровчої та масової роботи; 

- організаційні заходи.  

2. Вивчення ролі заступника директора з навчально-виховної роботи в 

організації роботи гуртожитку та організації побуту. 

3. Вивчення ролі заступника директора з навчально-виховної роботи  в 

організації оздоровлення учнів. 

4. Вивчення ролі заступника директора з навчально-виховної роботи в 

організації роботи з батьками. 

5. Вивчення ролі заступника директора з навчально-виховної роботи в 

організації роботи з дітьми-сиротами та дітьми позбавленими, батьківського 

піклування.  

6. Ознайомлення з порядком обліку правопорушень. 

7. Вивчення ролі заступника директора з навчально-виховної роботи в 

організації учнівського самоврядування. 

8. Вивчення ролі заступника директора з навчально-виховної роботи в 

роботі з органами місцевого самоврядування і громадськими організаціями міст 

та районів. 

9. Вивчення ролі заступника директора з навчально-виховної роботи в 

організації харчування. 

10. Відвідування інструктивно-методичної наради заступника директора з 

навчально-виховної роботи. 

11. Вивчення ролі заступника директора з навчально-виховної роботи в 

організації роботи з психологічною службою навчального закладу. 

 

 

 

3. Заступники директорів ПТНЗ з навчальної роботи  

Мета стажування: 

1. Ознайомлення з досвідом планування роботи заступника директора з 

навчальної роботи. 

2. Вивчення сучасних напрямків управлінської діяльності, організації 

навчально-виховного процесу, методичної роботи. 

3. Поглиблення знань нормативно-правових документів в галузі 

професійно-технічної освіти. 

Основні напрямки стажування: 



1. Ознайомлення з порядком планування діяльності закладу та 

організацією навчально-виховного процесу. 

2. Ознайомлення з організацією роботи з педкадрами (робота методичних 

комісій, атестація педагогічних працівників, стажування викладачів  

 

загальноосвітніх предметів, методична робота). Забезпечення інтеграції 

загальноосвітньої і професійної підготовки. 

3. Ознайомлення з основними вимогами до сучасного уроку та його 

аналізу. 

4. Методика та вимоги до складання розкладу занять. 

5. Ознайомлення з досвідом впровадження нових педагогічних ідей, 

інноваційних технологій, передового педагогічного досвіду. 

6. Вивчення ролі заступника директора з навчальної роботи у підготовці, 

проведенні педагогічних рад і прийнятті управлінських рішень. 

7. Ознайомлення з інформаційно-методичним забезпеченням навчально-

виховного процесу в навчальному закладі. 

8. Відвідування інструктивно-методичної наради заступника директора з 

навчальної роботи. 

 

 

4. Заступники директорів навчальних центрів  

 при установах виконання покарань 

 

Мета стажування: 

1. Онайомлення з досвідом роботи діяльності заступника директора з 

навчально-виробничої частини. 

2. Формування професійних знань з питань управління, методики 

навчання, організації навчально-виробничого процесу. 

3. Поповнення знань правових та нормативних документів в галузі 

професійно-технічної освіти. 

 

Основні напрямки стажування: 

1. Вивчення нормативно-правової бази з організації навчально-

виробничого процесу. 

2. Ознайомлення з порядком складання розкладу занять. 

3. Онайомлення з організацією методичної роботи. 

4. Ознайомлення з основними вимогами до сучасного уроку та його 

аналізу. 

5. Ознайомлення з порядком організації тарифікації педагогічних 

працівників. 

6. Ознайомлення з досвідом впровадження нових педагогічних ідей, 

інноваційних технологій, передового педагогічного досвіду. 

7. Вивчення ролі заступника директора у підготовці, проведенні 

педагогічних рад і прийнятті управлінських рішень. 

8. Ознайомлення з порядком формування контингенту слухачів. 



9. Ознайомлення з організацією роботи з педагогічними кадрами 

(підвищення кваліфікації, стажування, атестація). 

10. Ознайомлення з визначенням ролі заступника директора з навчально-

виробничої частини в організації виробничого навчання і виробничої практики. 

11. Вивчення ролі заступника директора з навчально-виховної роботи в 

роботі з органами місцевого самоврядування і громадськими організаціями міст 

та районів. 

12. Ознайомлення з організацією безпеки життєдіяльності учасників 

навчально-виробничого процесу закладу. 

13. Відвідування інструктивно-методичної наради заступника директора з 

навчально-виробничої частини 

 

 

 

Начальник відділу 

професійно-технічної освіти                                                           В.І.СКЛЯР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 3 

до наказу департаменту освіти  

і науки облдержадміністрації 

від 25.02. 2014 №63- к/тр  

_________ 

 

                      

                                                     План-графік 

 стажування новопризначених заступників директорів  

професійно-технічних навчальних закладів  

 

                                                                                  (березень-квітень 2014 року) 

 

Дата Зміст заходу 
П.І.Б. відповідального за 

проведення 

березень 

Вебінар: 

- роль методичної служби професійно-

технічної освіти в підвищенні якості 

підготовки кваліфікованих робітників; 

- адаптація до нових умов роботи (як 

будувати відносини з педагогічним 

колективом, з директором, складові 

управлінської компетентності);  

- розробка робочих навчальних 

планів; 

- організація і здійснення 

внутрішньоучилищного контролю; 

- використання інформаційно-

комунікаційних технологій у 

навчально-виробничому процесі. 

 

Василиненко В.М., 

директор НМЦ ПТО; 

Гришаєва О.В., методист 

НМЦ ПТО; 

Набоков М.Ф., методист 

НМЦ ПТО; 

Куницька І.В., методист 

НМЦ ПТО 

 

 

 

березень-

квітень 

Стажування слухачів на базі 

ПТНЗ області (за пропонованими 

програмами) 

Директори ПТНЗ 

квітень 

Звітування слухачів на кадровій 

комісії департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації  

Скляр В.І., начальник 

відділу професійно-

технічної освіти;  

Боднар Л.П., головний 

спеціаліст відділу 

професійно-технічної 

освіти.  

 

 

Начальник відділу професійно-технічної освіти                       В.І.СКЛЯР                                        


