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    Відповідно до плану спільної роботи департаменту освіти і науки та НМЦ 

ПТО у Дніпропетровській області на 2015 рік, з метою підняття престижу 

суспільно-значимих робітничих професій та поширення кращого досвіду 

роботи педагогічних колективів системи професійно-технічної освіти області у 

червні поточного року відбудеться підсумковий захід навчального року – 

методичний фестиваль «ПТО Дніпропетровщини-2015». В межах цього заходу  

проводиться  моніторингове дослідження (рейтинг) стану підготовки учнів 

(слухачів)  в ПТНЗ за масовими робітничими професіями. 

 Умови проведення фестивалю «ПТО Дніпропетровщини-2015», склад 

робочої групи  та анкета (рейтингове оцінювання) стану підготовки учнів за 

масовими професіями додаються.  

Інформація у додатках  на 8 аркушах 

 

 

 

Заступник директора департаменту                            Л.А.КРАВЧЕНКО 

 

 
 

Боднар Л.П. 
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Директорам  професійно-

технічних навчальних закладів Про проведення  

методичного фестивалю  

«ПТО Дніпропетровщини-2015» 
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Додаток 1 

до листа ДОіН 

від 27.02.2015 

№1009/0/211-15 

 

Умови проведення методичного фестивалю  

«ПТО Дніпропетровщини-2015» 

 

1. Загальні положення 

 

         Методичний фестиваль «ПТО Дніпропетровщини-2015» (далі – 

Фестиваль)  у професійно-технічних навчальних закладах  (далі – ПТНЗ) 

проводиться з метою: 

    - визначення стану підготовки учнів (слухачів)  в ПТНЗ за масовими 

робітничими професіями; 

- удосконалення форм і методів роботи ПТНЗ, спрямованих на підвищення 

якості та удосконалення системи надання робітничої кваліфікації учнівській 

молоді та дорослому населенню; 

- виявлення та поширення досвіду роботи кращих навчальних закладів, 

педагогів-новаторів,  які  використовують та впроваджують у навчально-

виховний процес  інноваційні форми і методи педагогічних, виробничих 

технологій  для покращення якості професійної освіти.  

Завдання Фестивалю полягає у: 

- оновленні змісту, форм і методів роботи керівників і педагогічних 

колективів ПТНЗ; 

- створенні умов для творчого самовдосконалення, виявлення і підтримки 

творчих педагогічних працівників, керівників, методистів  ПТНЗ;  

- формуванні інформаційно-аналітичного, професійного, методичного та 

науково-педагогічного банку даних, авторських доробок з досвіду роботи  

для потреб  професійно-технічних навчальних закладів. 

2. Організація Фестивалю 

 

 2.1. У  Фестивалі беруть участь педагогічні колективи ПТНЗ області, які 

здійснюють підготовку масових робітничих професій у розрізі галузей: 

 



 

Зварювальне виробництво -  Електрогазозварник; 

Ресторанний сервіс - Кухар; 

Фахівці бухгалтерської справи  -  Обліковець з реєстрації бухгалтерських 

даних; 

Робітники аграрного сектору - Тракторист с/г виробництва. 

 2.2.  Для організації та проведення Фестивалю створюється робоча група . 

 2.3. Фестиваль проводиться з 2 березня 2015 року  у три етапи: 

І  етап – з 2 березня до 1 квітня 2015 р. –  заочний; 

ІІ етап – з 01 квітня до 01 травня 2015 р. – відбірковий; 

ІІІ етап – з 1 травня  до 1 червня 2015 р. – заключний. 

2.4. До робочої групи  подається заявка від  професійно-технічного 

навчального закладу про участь у Фестивалі  та заповнена анкета за визначеною 

масовою професією (від ПТНЗ подається на розгляд одна професія).  

2.5. На електронну пошту НМЦ ПТО у Дніпропетровській області 

(onmc2004@ua.fm) не пізніше 01 травня 2015 р. необхідно надіслати заявку 

про участь та анкету рейтингового оцінювання. 

3. Підведення підсумків Фестивалю 

3.1. Робоча група вивчає надані з ПТНЗ області матеріали і визначає по  3 

кращих  навчальних заклади з підготовки масових робітничих професій 

за умовами Фестивалю. 

3.2. Члени робочої групи з виїздом на місце вивчають стан підготовки 

робітничих професій у визначених навчальних закладах за результатами 

відбіркового етапу та визначають переможця. 

3.3. На заключному етапі навчальні заклади-переможці за окремим графіком 

проводять на своїй базі  презентацію своєї діяльності щодо організації 

професійної підготовки з конкретної професії за участю представників 

всіх ПТНЗ області, які готують дану професію,  учнівської молоді 

регіону, соціальних партнерів, громадських організацій, представників 

ЗМІ тощо. 

3.4. Під час проведення регіональних заходів на базі ПТНЗ-переможців 

Фестивалю НМЦ ПТО організовує методичні заходи з презентацією 



 

кращого педагогічного, виробничого досвіду за конкретною робітничою 

професією. 

3.5. За результатами Фестивалю кращі навчальні заклади, педагогічні 

працівники нагороджуються грамотами та подяками департаменту освіти 

і науки облдержадміністрації. 

3.6. За підсумками фестивалю НМЦ ПТО видає інформаційно-аналітичні 

матеріали кращого досвіду роботи з підготовки робітничих кадрів за 

масовими професіями в ПТНЗ області.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до листа ДОіН 

від 27.02.2015 

№1009/0/211-15 

 

Склад робочої групи з підведення підсумків  

 методичного фестивалю «ПТО Дніпропетровщини-2015» 

 

 

   

1 Скляр Владислав Ігорович Голова, начальник відділу ПТО та 

ресурсного забезпечення департаменту 

освіти і науки  

2 Корнієнко Микола 

Миколайович   

Заступник голови, заступник 

директора НМЦ ПТО  

3 Боднар Людмила Павлівна  Член комісії, головний спеціаліст 

відділу ПТО та ресурсного 

забезпечення департаменту освіти і 

науки  

5 Набоков Микола Федорович  Член комісії, методист НМЦ ПТО 

6 Безценна Тетяна 

Михайлівна  

Член комісії, методист НМЦ ПТО 

7 Гришаєва Олена Вікторівна  Член комісії, методист НМЦ ПТО 

8 Куницька Ірина 

Володимирівна  

Член комісії, методист НМЦ ПТО 

9 Труш Валентина Іванівна  Член комісії, методист НМЦ ПТО 

10 Бабіч Тереса Станіславівна Член комісії, методист НМЦ ПТО 

11 Пікуль Віктор 

Олександрович  

Член комісії, заступник директора з 

навчально-виробничої роботи ВПУ-75 

12 Щербина Вікторія 

Альбертівна 

Член комісії, заступник директора з 

навчально-виробничої роботи ВПУ-17 

13 Торговицька Ельвіра 

Миколаївна  

Член комісії, заступник директора з 

навчально-виробничої роботи Дніпро-

дзержинського центру підготовки і 

перепідготовки робітничих кадрів 

14 

 

 

Міщенко Валентина 

Миколаївна  

Член комісії, викладач спеціальних 

предметів Нікопольського 

професійного ліцею 

 

 

 



Додаток 3 

до листа ДОіН 

від 27.02.2015 

№1009/0/211-15 

 

 

Анкета (рейтингове оцінювання)  

стану підготовки учнів за масовими професіями у рамках методичного фестивалю  

«ПТО Дніпропетровщини-2015» 

 

Назва навчального закладу ____________________________________ 

 

Назва масової професії ___________________________________________ 

 

Головний профіль навчального закладу ____________________________________ 

 

№ 

з/п 

Назва показника (індикатора) Кількісні значення 

(інша форма визначення) 

Набрані бали  

(визначаються 

робочою групою) 

1 Середньорічний контингент 

учнів (слухачів) на 01.01.2015 

Всього -                                                осіб 

За визначеною професією -                 осіб 

 

2 

Якісний склад викладачів 

профтехциклу та майстрів в/н  

за визначеною професією 

Всього -                      осіб  

Викладачі -             осіб 

в/к    -                          осіб 

1 кат.  -                       осіб 

2 кат.   -                      осіб 

Спеціаліст    -            осіб 

Майстри в/н  -         осіб  

12 тар.розр. -            осіб 



 

11 тар.розр. -             осіб 

10 тар.розр. -             осіб 

9  тар.розр. -              осіб 

8  тар.розр. -              осіб 

3 

Навчальна база з професійно-

теоретичної підготовки за 

визначеною професією 

Загальна кількість кабінетів -    

(перелічити всі кабінети , сумісні не вказувати) 

Назва кабінету  -                % КМЗ до вимог стандарту ПТО 

 

4 Навчальна база з професійно-

практичної підготовки за 

визначеною професією 

Загальна кількість лабораторій -   

(перелічити всі лабораторії , сумісні не вказувати) 

 

Назва лабораторії  -            % КМЗ до вимог стандарту ПТО 

 

Загальна кількість майстерень  -   

(перелічити всі майстерні  , сумісні не вказувати) 

Назва майстерні   -            % КМЗ до вимог стандарту ПТО 

 

 Для професій аграрного сектору вказати учгосп 

Загальна площа орної землі   -  га  

Власна   -      га  

Оренда (паї)  -  га  

Кількість вирощуваних культур у 2014 р.  -    

Загальний прибуток від роботи учгоспу у 2014 р--  тис.грн.  

Прибуток  на 1 га  -     тис.грн. 

Рентабельність  --     % 

 

5  Навчальна література за 

визначеною професією 

Забезпеченість спеціальними підручниками до вимог 

стандарту за визначеною професією -       %  

 

6.  Обсяги навчання учнів 

(слухачів ) за визначеною 

професією 

План набору у 2014 р.   -     осіб 

Фактичне виконання     -      осіб  

 

 

7. Навчальні досягнення за Кількість учнів, які складали ДКА у 2014 р.  -    осіб  



 

визначеною професією  Кількість учнів, які склали  ДКА у 2014 р за достатнім та 

високим рівнем .  -    осіб 

 

Кількість учнів , які стали переможцями  обласних етапів 

конкурсів та олімпіад з визначеної професії за останні  

3 роки    --   осіб 

 

Кількість учнів, які вступили до ВНЗ за профілем вибраної 

професії   за останні 3 роки   -                осіб 

 

8  Працевлаштування учнів по 

завершенню навчання за 

визначеною професією 

Загальна  кількість випускників у 2014р.     -    осіб 

Показник працевлаштування по ПТНЗ за професіями  - % 

 

Кількість випускників за професією у 2014р.           -  осіб 

Показник працевлаштування за визначеною професією - % 

 

9  Впровадження  інноваційних 

підходів у навчальний процес 
Наявність у закладі центру (майстерні) сучасних 

виробничих технологій за визначеною професією 

(Вказати) 

Рік створення -     

Напрям  виробничих технологій – 

Пройшли навчання  в центрі (майстерні)  у 2014 році -               

всього осіб 

З них , учні (слухачі)  -       осіб 

Педпрацівники  -               осіб 

Безробітні   -                        осіб  

Інші верстви  населення  -     осіб  

Надходження від цієї діяльності    -          тис. грн.. 

Розроблено  протягом 2014 року педагогічних засобів 

навчання за визначеною професією  : 

- Підручники , посібники  - (вказати назву та автора(ів) 

- Методичні рекомендації  - (вказати назву та автора(ів) 

- Електронні засоби навчання - (вказати назву та 

 



 

автора(ів) 

Придбано обладнання, інструментів , технічних засобів 

навчання тощо – назвати перелік та загальну суму 

коштів (тис.грн.). 

 

Участь у міжнародних (регіональних) проектах , 

встановлення угод з роботодавцями, виробничниками  

 з питань покращення підготовки робітників за 

визначеною професією  - назвати  конкретні кроки 

співпраці, реалізовані проекти у результаті яких створено 

(оновлено) навчальну базу, організовано стажування 

педагогів в умовах виробництва , вивчено зарубіжний 

досвід підготовки фахівців з даного напрямку тощо.  

 

 
 


