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Згідно з планом роботи навчально-методичного центру з метою створення 

належних умов для реалізації змісту навчальних програм, виявлення найбільш 

вдало обладнаних кабінетів, стимулювання зросту професійної культури 

педагогів, удосконалення їх педагогічної майстерності реалізації принципу 

пріоритетності охорони життя і здоров'я людини, виявлення та поширення 

сучасних технологій і моделей, оптимальних форм і методів роботи з питань 

охорони праці та активізації діяльності кабінетів охорони праці професійно-

технічних навчальних закладів  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести впродовж 2011-2012 навчального року огляд-конкурс 

кабінетів охорони праці професійно-технічних навчальних закладів області 

(далі - ПТНЗ) на кращу організацію роботи щодо забезпечення навчання з 

питань охорони праці (далі - огляд-конкурс). 

2. Затвердити Положення про огляд-конкурс, склад організаційного 

комітету та журі, що додаються. 

3. Методисту НМЦ ПТО Гришаєвій О.В. здійснити організаційно-

методичне забезпечення огляду-конкурсу.  

4. Директорам професійно-технічних навчальних закладів забезпечити 

участь викладачів охорони праці в обласному огляді-конкурсі.  

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор                                                                         В.М.Василиненко 

                 



              

                ЗАТВЕРДЖЕНО 

                наказ НМЦ ПТО у 

           Дніпропетровській області 

                від 07.10.2011 № 109 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про огляд-конкурс кабінетів охорони праці професійно-технічних 

навчальних закладів області на кращу організацію роботи щодо 

забезпечення навчання з питань охорони праці 

 

1. Загальні положення 

1.1. Обласний огляд-конкурс навчальних кабінетів проводиться згідно з планом 

роботи Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Дніпропетровській області.  

1.2. Дані Умови складені відповідно до Положення про кабінет охорони праці 

та безпеки життєдіяльності професійно-технічного навчального закладу, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.10.05р.         

№ 609. 

 

2. Мета огляду-конкурсу 

Головною метою огляду-конкурсу є активізація та удосконалення роботи 

щодо забезпечення навчання з питань охорони праці учнів (слухачів) 

професійно-технічних навчальних закладів, удосконалення навчально-

методичного забезпечення викладання охорони праці, засобами сучасних 

технологій навчання,  оптимальних форм і методів роботи з  охорони праці. 

 

3. Завдання огляду-конкурсу 

3.1. Виявлення стану матеріально-технічного забезпечення кабінетів охорони 

праці, організації навчання з основ охорони праці згідно з чинним Положенням 

про кабінет охорони праці професійно-технічного навчального закладу. 

3.2. Пошук сучасних ефективних форм і методів організації і проведення 

навчання з питань охорони праці в галузі професійно-технічної освіти. 

3.3. Виявлення і розповсюдження позитивного досвіду удосконалення 

науково-методичної та навчально-матеріальної  бази освітнього процесу в 

сучасних економічних умовах; 

3.4. Виявлення ефективних групових та індивідуальних форм роботи з 

учнями (слухачами), в тому числі з використанням сучасних комп'ютерних 

технологій, що забезпечують належні умови для професійного вдосконалення. 

3.5. Визначення ефективності діяльності щодо фінансового, матеріально-

технічного забезпечення, в тому числі комп'ютерною технікою, кабінетів 

охорони праці. 

 

 



4. Керівництво оглядом-конкурсом 

Керівництво оглядом-конкурсом здійснюється оргкомітетом, на який 

покладається відповідальність за його організацію та підведення підсумків. 

Призерів і переможців огляду-конкурсу визначає журі. 

 

5. Порядок проведення конкурсу 

Конкурс проводиться в IІІ етапи: 

I етап (попередній) - ПТНЗ протягом I півріччя навчального року готують і 

до 01 лютого 2012 року надсилають до навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти заявки з відповідними матеріалами для участі в 

огляді-конкурсі кабінетів охорони праці. 

II етап (заочний) - протягом лютого-березня 2012 року журі  огляду-

конкурсу розглядає матеріали, надіслані навчальними закладами та визначає 

п'ять кращих з них. 

IІІ етап (заключний) - протягом квітня 2012 року члени журі огляду-

конкурсу безпосередньо знайомляться з роботою п'ятьох кабінетів охорони 

праці ПТНЗ і визначають серед них переможця та призерів. 

 

6. Учасники огляду-конкурсу 

На І, ІІ етапах огляду-конкурсу участь беруть усі ПТНЗ Дніпропетровської 

області згідно з поданням; на заключному ІІІ етапі - п'ять кабінетів охорони 

праці ПТНЗ, визначених журі в результаті розгляду відповідних матеріалів на 

заочному ІІ етапі. 

 

7. Матеріали, які надсилаються на огляд-конкурс 

7.1. Заявка на участь в огляді-конкурсі. 

7.2. Довідка про кадрове забезпечення кабінету охорони праці (форма 1);  

       Бланк оцінювання навчального кабінету, заповнений адміністрацією 

       навчального закладу (форма 2); 

       фотографії, зроблені з різних ракурсів кабінету, які охоплюють панораму    

       всього кабінету.       

7.3. Опис  (4-5 аркушів) стану і результативності навчальної і методичної 

роботи в кабінеті охорони праці професійно-технічного навчального закладу, 

моніторинг навчальних досягнень учнів ПТНЗ, проведення масових заходів 

(фотоматеріали), в тому числі семінарів, конкурсів, вікторин, фестивалів тощо 

(форма 3); інші додаткові матеріали на  розсуд учасників огляду-конкурсу 

(методична розробка уроку охорони праці, методична розробка позакласних 

заходів, розробка системи дидактичного забезпечення уроків і т.ін.). 

 

8. Вимоги до оформлення матеріалів, що надсилаються на огляд-конкурс 

8.1 Матеріали оформляються у вигляді папки. На титульному листі 

розміщується повна назва навчального закладу, прізвище, ім’я, по-батькові 

викладача – завідуючого кабінетом. Матеріали розміщуються згідно з 

переліком для зручності ознайомлення членами журі. 



8.2 Матеріали повинні містити: фотознімки або відео зовнішнього 

вигляду кабінету, паспорт кабінету, зразки матеріалів навчально-методичного 

забезпечення, диск-електронна навчально-наочна база з предмету (якщо є). 

 8.3. Фотознімки повинні давати повний зовнішній вигляд кабінету. 

Фотознімки підписуються. Їх кількість визначає сам викладач.  

8.4. Оцінити відповідність комплексно-методичного забезпечення 

кабінету (форма № 2) необхідно у  кількісному та якісному складі навчально-

наочних посібників, ТЗН та обладнання загального призначення. 

8.5 Матеріали Конкурсу після підведення підсумків повертаються, крім 

тих, хто зайняв призові місця. 

Матеріали, що подаються на огляд-конкурс, повинні розкривати: 

- якість та ефективність навчальної та методичної роботи з учасниками 

навчально-виховного процесу; 

- організацію і проведення досліджень з питань впровадження сучасних 

методик, технологій навчання і виховання, вдосконалення форм і методів 

роботи; 

- впровадження в практику педагогічного досвіду, навчально-методичної 

літератури, освітніх технологій і сучасних психолого-педагогічних досліджень; 

- впровадження ефективних систем розвитку творчої ініціативи; 

- наявність у кабінеті охорони праці ПТНЗ наочної та просвітницької 

інформації. 

 

 

9. Відзначення переможців огляду-конкурсу 

9.1 Переможці обласного огляду-конкурсу нагороджуються Дипломами І-

ІІІ ступенів. Преміювання завідуючих кабінетами – переможців Конкурсу 

здійснюється за рахунок коштів навчальних закладів (за можливості). 

9.2 Кабінету охорони праці, якому присуджується І місце, присвоюється 

назва «Кращий кабінет охорони праці в області». 

9.3 Кращий досвід роботи викладачів охорони праці буде 

розповсюджений в області за допомогою інформаційного бюлетеня, 

методичних виставок, методичних заходів, статей у навчально-методичних 

журналах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

                ЗАТВЕРДЖЕНО                          

наказу НМЦ ПТО у 

          Дніпропетровській області 

                від 07.10.2011 № 109 

 

СКЛАД 

організаційного комітету огляду-конкурсу кабінетів охорони праці 

професійно-технічних навчальних закладів області на кращу організацію 

роботи щодо забезпечення навчання з питань охорони праці 

 

 

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

професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області, 

голова  організаційного комітету 

 

Зозуля   Н.В.        –  директор Криворізького міського методичного центру 

професійно-технічної освіти, заступник голови 

організаційного комітету 

 

Члени організаційного комітету: 

 

Гришаєва О.В.   –  методист навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Дніпропетровській області 

 

Куницька І.В.     –  методист навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Дніпропетровській області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    ЗАТВЕРДЖЕНО 

      наказ НМЦ ПТО у   

Дніпропетровській області     

                    від 07.10.2011 № 109  

 

Ж У Р І 

огляду-конкурсу кабінетів охорони праці професійно-технічних 

навчальних закладів області на кращу організацію роботи  

щодо забезпечення навчання з питань охорони праці 

 

 

Василиненко В.М. – директор навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Дніпропетровській області, голова 

журі 

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

професійно-технічної освіти у Дніпропетровській 

області, заступник голови журі 

 

Члени журі: 

 

Зозуля   Н.В.   – директор Криворізького міського методичного центру 

професійно-технічної освіти 

Черновол М.П.  – методист навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Дніпропетровській області 

Стеценко О.В.         –  заступник директора з навчально-методичної  роботи     

                                      Дніпропетровського центру професійної освіти 

Ємець І.С.                –  заступник директора з навчально-виробничої роботи                   

                                      Дніпропетровського навчально-виробничого центру  

                                      підготовки та перепідготовки  робітничих кадрів                   

Корольова К.Г.       –  інженер з охорони праці Міжрегіонального вищого  

                                     професійного училища з поліграфії та інформаційних  

                                     технологій 

Балуда О.В.            –  методист, викладач охорони праці Дніпропетровського  

                                     навчально-виробничого центру № 2  

Сова О.І.                 – завідуюча відділом охорони праці та організації роботи 

                                   обкому профсоюзів робітників будівельних та промислових 

                                   матеріалів (за згодою) 

 

     

 

 

 

 


