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12.09.2011  № 13/4-207                                              

 

Про оновлення  педкабінету 

НМЦ ПТО                                                                                              

 

 Доводимо до Вашого відома, що з метою системної допомоги 

педагогічним працівникам та керівникам ПТНЗ області НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській області оновив зміст свого педагогічного кабінету, де 

зібрані матеріали за відповідним переліком (додається). 

Запрошуємо керівні та педагогічні кадри закладів до користування 

наробками методистів. НМЦ ПТО готовий організувати консультування 

працівників з актуальних питань ПТО (в першу чергу новопризначених та 

молодих спеціалістів). Для цього треба подати заявку за формою: 

ПТНЗ 

ПІБ працівника, якому 

потрібне 

консультування 

(допомога) 

Питання, з яких 

потрібне 

консультування 

   

 

 За зібраними заявками будуть організовані консультації на базі 

методцентру. 

Про дату, час консультацій буде повідомлено додатково.  

  

Директор                                                                   В.М.Василиненко 

                                                             



Додаток 

                                                                                         до листа НМЦ ПТО 

від 12.09.2011 № 13/4-207 

 

П Е Р Е Л І К 

матеріалів педагогічного кабінету 

 НМЦ ПТО у Дніпропетровській області 

 

  Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 кл.  

    Рівень стандарту  

 Інструктивно-методичні рекомендації МОНМС України щодо вивчення   

шкільних предметів у 2011-2012 навчальному році  

  Зовнішнє незалежне оцінювання: листи, інструкції, результати 

  Методичні рекомендації щодо покращення роботи педагогічної ради 

  Навчально-методичні та електронні посібники з професійною 

спрямованістю 

  Розробки відкритих уроків професійного спрямування 

  Матеріали державної підсумкової атестації із загальноосвітніх дисциплін 

  Матеріали учасників завершального етапу обласної виставки у номінації 

«Інноваційні педагогічні системи та особистісно-орієнтовані технології 

навчально-виробничого процесу для підготовки кваліфікованих робітників» 

в електронному вигляді. 

  Методичні рекомендації щодо змісту роботи кабінетів української мови та  

літератури, іноземної мови 

  Матеріали навчально-методичної ради НМЦ ПТО 

  Матеріали роботи секції заступників з навчальної роботи і викладачів  

філологічних дисциплін 

  Методичні рекомендації для керівників методичних комісій, викладачів  

суспільних та інших дисциплін 

 Методичні рекомендації «Реалізація принципу інтеграції в навчанні учнів  

ПТНЗ з економічних дисциплін» 

  Методичні рекомендації щодо КМЗ навчального процесу на уроках історії 

в ПТНЗ» 

  Методичні рекомендації «Шляхи подолання методичних проблем з 

впровадження навчального проектування на уроках та в позаурочній роботі  

з використанням освітньої програми «Інтел» викладачами та майстрами в/н 

ПТНЗ» 

  Методична розробка навчально-дослідницького проекту з історії України (І 

курс,  тема 6 «Голодомор 1932-1933рр. в Україні – геноцид українського 

народу») 

  Методичні рекомендації «Методика виявлення, вивчення, узагальнення та  

поширення перспективного педагогічного досвіду в ПТНЗ» 

  Інформація про наявність учнівських євроклубів та інформаційні матеріали 

заходів  європейської та  євроатлантичної інтеграції на базі ПТНЗ 



  Методичні рекомендації «Основні складові системного підходу в 

управлінні методичною роботою ПТНЗ» 

  Методичні рекомендації «Інноваційний підхід у методичній роботі ПТНЗ» 

  Методичні рекомендації з ведення журналів обліку виробничого навчання 

в ПТНЗ першого-третього атестаційних рівнів у 2011-2012 н.р. 

  Збірник рекомендацій з методики складання планів уроків з 

індивідуального навчання керування автотранспортними засобами 

  Збірник рекомендацій з методики складання інструкційно-технологічних 

карт для виробничого навчання 

  Збірник рекомендацій з методики складання інструкційно-технологічних 

карт для лабораторно-практичних занять 

  Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи з професії 

«Тракторист-машиніст с/г виробництва, слюсар з ремонту с/г машин та 

устаткування» 

   Методичні рекомендації «Планування, організація й проведення 

лабораторно-практичних занять в професійно-технічних навчальних 

закладах» 

  Методичні рекомендації «Творча робота, як альтернатива дипломній 

(екзаменаційній) роботі» 

  Методичні рекомендації «Організація планування та проведення 

кваліфікаційних (пробних) робіт в ПТНЗ першого-третього атестаційних 

рівнів з професії «Кухар» 

  Практичний посібник «Впровадження компетентністного підходу до 

оцінювання навчальних досягнень учнів через різнорівневі тестові 

завдання» (500 тестових питань з перукарської справи, матеріалознавства, 

санітарії та гігієни, охорони праці)   

  Методичні рекомендації «Організація планування та проведення 

передвипускної виробничої практики в ПТНЗ з професії «Кравець» 

  Методичні рекомендації «Зміст та структура електронних засобів 

навчання» 

  Методичні рекомендації «Організаційно-методичний супровід написання 

навчальних посібників» 

  Методичні рекомендації щодо проведення конкурсів фахової майстерності 

серед учнів ПТНЗ 

  Методичні рекомендації щодо проведення конкурсів фахової майстерності 

серед майстрів в/н ПТНЗ 

  Збірник сценаріїв відкриття та закриття конкурсів фахової майстерності 

  Зразки створення візитних карток 

  Зразки оформлення звітів про проведення І етапів (училищних) 

  Зразки матеріалів, які подаються майстрами в/н на конкурс фахової 

майстерності 

  Конкурсні роботи учнів ПТНЗ з інформаційних технологій 

  Методичні рекомендації на допомогу бібліотекарю 



  Нормативно-законодавчі документи з бібліотечної справи 

  Методичні поради щодо організації виставкової роботи 

  Методичні рекомендації на допомогу бібліотекарю (алгоритм роботи з 

навчальною літературою) 

  Каталог видавництва «Мандрівець» 

  З досвіду роботи бібліотек МВПУПІТ, ЗДЦПТО 

  Школа резерву керівників ПТНЗ 

  Досвід ПТНЗ з позиціювання робітничих професій 

  Матеріали до наради-семінару заступників директорів з НВР та секретарів 

приймальних комісій 

  Рекламна продукція ПТНЗ 

  Досвід роботи ПТНЗ з організації самоврядної діяльності учнів 

  Методичні рекомендації по веденню науково-дослідницьких робіт учнів - 

членів МАН 

  Свято профтехосвіти  «Фестивальний дивограй профтехосвіти» 

  Зразки друкованих газет навчальних закладів 

  Сценарії позакласних заходів Із творчої скарбниці наших колег. – 

Дніпропетровськ: «Інновація», 2011 

  Каталог досвіду працівників психологічної служби ПТНЗ області № 3 

  Методичні розробки практичних психологів та соціальних педагогів 

  Матеріали семінарів та круглих столів з питань психології 

  Школа молодого практичного психолога 

  Методичні рекомендації з ведення ділової документації та приблизної 

     номенклатури  справ у ПТНЗ ІІ-ІІІ атестаційних рівнів 

  Методичні рекомендації з організації архівної справи в ПТНЗ 

  Методичні рекомендації для кадрових служб ПТНЗ «Порядок формування 

та ведення особових справ педагогічних працівників професійно-технічних 

навчальних закладів» 

  Методичні рекомендації щодо землекористування та узаконення будівель і 

споруд 

  Методичні рекомендації щодо надання платних послуг ПТНЗ 

  Матеріали круглого столу щодо працевлаштування випускників ПТНЗ 


