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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ У К Р АЇ НИ  

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФТЕХОСВІТИ  

У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Н А К А З 
 

20.09.2011                                  м. Дніпропетровськ                          № 96 

  

 

 

 

 

 

 

На виконання Державної цільової програми розвитку профтехосвіти 

на 2011-2015 роки, з метою розширення інформаційної бази робітничих 

професій, підвищення якості профорієнтаційної роботи серед учнівської 

молоді і мотивації до професійної діяльності, створення умов до свідомого 

вибору конкретної робітничої професії, підняття престижу суспільно-

значимих робітничих професій та набуття адекватного практичного досвіду 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести з 1 жовтня 2011 року до 30 березня 2012 року обласний 

конкурс учнівських проектів «Моя професія – моя гордість»  серед учнів 

професійно-технічних навчальних закладів області (далі - Конкурс).  

2. Затвердити Положення про Конкурс, склад оргкомітету і журі, що 

додаються. 

3. Методисту Головченко С.В. здійснити організаційно-методичне 

забезпечення проведення Конкурсу. 

4. Директорам професійно-технічних навчальних закладів області 

забезпечити участь учнів у Конкурсі. 

5. Контроль за виконання наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор                                                                         В.М.Василиненко 

 

 

 



 

                ЗАТВЕРДЖЕНО 

                наказ НМЦ ПТО У 

Дніпропетровській області 

    від 20.09.2011 № 96 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про конкурс учнівських проектів «Моя професія – моя гордість»  

серед учнів професійно-технічних навчальних закладів області 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Обласний конкурс проводиться з метою:  

- поширення та впровадження кращого досвіду з позиціювання 

престижності робітничих професій, галузу та економіки в цілому; 

- виявлення найкращих учасників профорієнтаційної роботи серед 

учнів професійно-технічних навчальних закладів області. 

  

1.2. Завдання конкурсу: 

- розширення інформаційної бази робітничих професій;  

- підвищення якості профорієнтаційної роботи і мотивації до 

професійної діяльності;  

- створення умов до свідомого вибору робітничої професії;  

- підняття престижу суспільно-значимих робітничих професій; 

- впровадження інноваційних інформаційних технологій; 

- набуття адекватного практичного досвіду; 

- стимулювання пошуку та розвитку учнівської творчості в ПТНЗ. 

 

2. Учасники Конкурсу 

 

Учасниками конкурсу є учні або творчі групи професійно-технічних 

навчальних закладів. 

 

3. Порядок проведення 

 

Конкурс учнівських проектів «Моя професія – моя гордість» 

проводиться у два етапи.  

Перший етап проходить з 1 жовтня 2011 року до 30 лютого 2012 року 

безпосередньо у навчальному закладі та  визначаються переможці.  

Другий етап (підсумковий)  проходить з 1 до 30 березня 2012 року. 

Матеріали переможців першого етапу ПТНЗ надають до НМЦ ПТО і на 

цьому етапі журі розглядає їх,  визначає переможців ІІ (підсумкового) етапу і 

проводить нагородження. 

 

 



Рекомендовані номінації: 

-  відеоролики, слайди, кліпи, документальні та анімаційні фільми про 

конкретну робітничу професію (бажано із голосовим озвученням);  

- рекламна продукція з позиціювання кожної робітничої професії (буклети, 

візитки, оголошення, банери, тощо) створені учнями ; 

- сайти, веб-сторінки з позиціювання конкретної робітничої професії; 

- реалізація професійної кар’єри (дослідження професійного шляху успішних 

випускників навчального закладу); 

- історичні нариси, поетичні та художні твори, роздуми про конкретну 

професію тощо; 

- мистецькі твори (портрети видатних робітників, сюжети на тему конкретної 

робітничої професії тощо)., 

- спецвипуск учнівської газети закладу або радіогазети про робітничі 

професії; 

- майстер-класи у виконані учнів за конкретною професією; 

- художні міні-композиції колективу художньої самодіяльності про одну з 

професій (тривалістю до 5 хвилин). 

Творчі роботи мають охоплювати професії (бажано всі), яким 

навчають у професійно-технічних навчальних закладах області. 

 

4. Вимоги до конкурсних робіт 

 

4.1. Конкурсні роботи надаються по одному примірнику в 

паперовому вигляді (формат А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 

одинарний) та на електронному носіях. Обов’язкове кольорове фото автора 

конкурсної роботи. 

4.2. Конкурсні роботи не рецензуються і не повертаються. 

  

5. Керівництво конкурсом 

 

Загальне керівництво організацією та проведенням Конкурсу 

покладається на навчально-методичний центр профтехосвіти у 

Дніпропетровській області та оргкомітет. 

 

6. Підведення підсумків 

 

За підсумками обласного конкурсу учнівських проектів «Моя професія 

– моя гордість» серед учнів професійно-технічних навчальних закладів, 

враховуючи творчий підхід, різноманітність форм та кількість представлених 

професій, журі визначає кращих та нагороджує переможців дипломами, 

грамотами, подяками. 

 

 

 

 

 

 



                

               ЗАТВЕРДЖЕНО 

               наказ НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській області 

    від 20.09.2011 № 96 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

обласного конкурсу учнівських проектів «Моя професія – моя гордість» 

серед учнів професійно-технічних навчальних закладів 

 

 

Василиненко В.М. - директор навчально-методичного центру профтехосвіти 

у Дніпропетровській області, голова організаційного 

комітету 

 

Корнієнко М.М. - заступник директора навчально-методичного центру 

профтехосвіти у Дніпропетровській області, заступник 

голови 

 

Члени організаційного комітету: 

 

Зозуля Н.В.       - директор Криворізького міського методичного центру 

профтехосвіти 

 

Головченко С.В.  -  методист навчально-методичного центру профтехосвіти 

у Дніпропетровській області 

 

Бабіч Т.С.      - методист Криворізького міського методичного центру 

профтехосвіти 

 

Філіппов А.К. - заступник голови обласної асоціації працівників 

профтехосвіти (за згодою) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               ЗАТВЕРДЖЕНО 

               наказ НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській області 

    від 20.09.2011 № 96 

 

Ж У Р І 

обласного конкурсу учнівських проектів «Моя професія – моя гордість» 

серед учнів професійно-технічних навчальних закладів 

 

 

Василиненко В.М. - директор навчально-методичного центру профтехосвіти   

у Дніпропетровській області, голова журі 

Корнієнко М.М. - заступник директора навчально-методичного центру 

профтехосвіти у Дніпропетровській області, заступник 

голови 

Зозуля Н.В.       - директор Криворізького міського методичного центру 

профтехосвіти, заступник голови 

 

Члени журі: 

 

Єгоркіна О.Ф.        -  методист навчально-методичного центру профтехосвіти 

у Дніпропетровській області 

Куницька І.В.       -  методист навчально-методичного центру профтехосвіти 

у Дніпропетровській області 

Керницька Т.В.   -  методист Криворізького міського методичного центру 

профтехосвіти 

Кузь Т.Г.    - заступник директора з навчально-виховної роботи 

Дніпропетровського центру підготовки та 

перепідготовки робітничих кадрів туристичного сервісу 

Літіченко Н.І.  - заступник директора з навчально-виховної роботи 

Дніпропетровського вищого професійного училища 

будівництва 

Ватковська М.Г.  - проректор з наднових систем навчання та комунікацій 

Дніпропетровського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти (за згодою) 

Коренькова Г.М. - завідуюча відділом профорієнтації обласного центру 

зайнятості (за згодою) 

Бондарук Т.С.        - президент учнівського самоврядування 

Дніпропетровського вищого професійного училища 

будівництва (за згодою) 

 


