
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І  НАУКИ УКРАЇНИ  

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО- 

ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Н А К А З 
 

17.02.2015                      м. Дніпропетровськ                            № 10 

 

 

Про організаційну роботу НМЦ 

ПТО щодо дебюрократизації  

навчального процесу в  ПТНЗ 

 

         На виконання вимог наказу МОН від  27.05.2014 р.  № 648 «Щодо 

припинення практики створення та вимагання від дошкільних, 

загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів 

документації та звітності, не передбаченої законодавством України», листів  

МОН України від 11.11.2014 № 1/9-586 «Щодо здійснення вчителем науково-

дослідницької діяльності та пошукової роботи»,  від 05.12.14 року № 1/9-630  

«Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної 

діяльності вчителя», від 09.02.2015» №1/9-59 «Щодо оприлюднення окремих 

питань діяльності»  з метою  недопущення створення та вимагання від 

працівників  професійно-технічних навчальних закладів області  

документації   та звітності, не передбаченої законодавством України, 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Методистам НМЦ ПТО врахувати у своїй роботі вимоги МОН України 

щодо дебюрократизації  діяльності педагогічних працівників ПТНЗ області, 

для  цього: 

1.1. До 25.02.2015 провести інвентаризацію запланованих на 2015 рік 

обласних масових заходів, моніторингових досліджень та інших заходів 

методичного супроводу навчально-виховного процесу з метою корегування  

формату їх проведення у час, вільний від навчальних занять та виключно у 

випадках, коли питання потребують колективного розгляду. 

1.2. Забезпечити  припинення  практики створення та вимагання додаткової, 

не передбаченої законодавством України, звітності, інформації та 

документів, позбавлених управлінського, методичного змісту для  

навчальних закладів. 

1.3. Заборонити  вимагати від педагогічних працівників під час проходження 

їх атестації, а також під час атестації навчального закладу  відомостей, 



інформацій, інших методичних матеріалів,  не передбачених законодавством 

України. 

2.3. Сприяти педагогічним працівникам  у використанні ними  будь-яких 

інформаційних, довідкових матеріалів при підготовці до навчальних занять 

та при здійсненні позакласних заходів, які  не заборонені  законодавством 

України. 

2.4. Не вимагати від  педагогічних працівників обов’язкових шаблонів 

(планів роботи, зразків заходів тощо) в організації діяльності  навчальних 

закладів. 

2.5. Мінімізувати практику залучення педагогічних колективів  до участі у 

різноманітних позапланових заходах (конкурсах, турнірах, змаганнях тощо) 

та збору звітності, рейтингового оцінювання за результатами їх проведення. 

3. Координацію роботи щодо виконання наказу покласти на заступника 

директора НМЦ ПТО Корнієнка М.М., контроль  залишаю за собою. 

 

 

 

Директор  НМЦ ПТО  

у Дніпропетровській області                               В.М. Василиненко 

 
 

 

 

 

 

 


