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Відповідно до наказу навчально-методичного центру профтехосвіти у 

Дніпропетровській області від 10.02.2012  № 19 «Про проведення І (регіонального) 

етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу «Популярні енциклопедії робітничих 

професій в регіонах України» (далі – Конкурс) з метою підвищення якості 

профорієнтаційної роботи серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів, 

створення умов для свідомого вибору конкретної робітничої професії, підняття 

престижу суспільно значимих робітничих професій протягом лютого-травня 2012 

року проведено І (регіональний) етап Конкурсу серед професійно-технічних 

навчальних закладів. 

В Конкурсі прийняли участь педагогічні колективи та окремі автори з числа 

педпрацівників професійно-технічних навчальних закладів. До журі конкурсу 

надійшло 44 роботи за 87 професіями.  

Журі Конкурсу визнало 19 кращих робіт, які в повному обсязі відповідають 

умовам, мають змістовне та естетичне оформлення. Найкращі матеріали представив 

Томаківський професійний аграрний ліцей «Електронна енциклопедія робітничих 

професій» за трьома номінаціями. 

На підставі вищевикладеного                                               

Н А К А З У Ю: 

1. Затвердити протокол засідання журі Конкурсу, що додається. 

2. Нагородити грамотами  переможців Конкурсу за номінаціями: 

Популярна енциклопедія робітничих професій для дошкільного віку 

І місце – авторський колектив Томаківського професійного аграрного ліцею; 

- Довгополу Оксану Вікторівну, викладача спецдисциплін Попаснянського 

аграрного професійно-технічного училища; 

ІІ місце - Бойко Людмилу Миколаївну, майстра виробничого навчання 

Апостолівського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів; 

- авторський колектив Межівського професійно-технічного училища; 



ІІІ місце - авторський колектив Нікопольського професійного ліцею; 

- авторський  колектив Орджонікідзевського професійно-технічного 

училища 

 

Популярна енциклопедія робітничих професій  

для початкових та середніх класів загальноосвітньої школи 

І місце - авторський колектив Томаківського професійного аграрного ліцею;  

ІІ місце - авторський колектив Нікопольського професійного ліцею; 

ІІІ місце - авторський колектив Міжрегіонального вищого професійного училища з 

поліграфії та інформаційних технологій 

 

Популярна енциклопедія робітничих професій  

для старших класів загальноосвітньої школи 

І місце – авторський колектив Томаківського професійного аграрного ліцею; 

                  - авторський колектив Західно-Дніпровського центру професійно-технічної 

освіти; 

-  авторський колектив Центру підготовки та перепідготовки робітничих 

кадрів № 1; 

ІІ місце - авторський колектив Дніпродзержинського центру підготовки  та 

перепідготовки робітничих кадрів; 

- авторський колектив Міжрегіонального вищого професійного училища з 

поліграфії та інформаційних технологій;  

- авторський колектив Криворізького центру професійної освіти металургії 

та машинобудування; 

- авторський колектив Криворізького навчально-виробничого центру; 

ІІІ місце - авторський колектив Професійно-технічного училища № 2;  

- авторський  колектив Дніпропетровського центру професійної освіти; 

- авторський колектив Вищого професійного училища № 55;  

- авторський колектив Апостолівського центру підготовки та 

перепідготовки робітничих кадрів 

 

3.  Директорам професійно-технічних навчальних закладів довести до відома 

педагогічних колективів результати Конкурсу. 

4.  Методисту Головченко С.В.: 

- до 1 червня 2012р. направити матеріали переможців І (регіонального) етапу 

Конкурсу до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти України на ІІ 

(завершальний) етап Всеукраїнського огляду-конкурсу «Популярні енциклопедії 

робітничих професій в регіонах України»; 

 -  до 1 серпня 2012р. узагальнити та поширити матеріали Конкурсу для використання  

в практичній роботі. 

5.  Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора НМЦ ПТО 

Корнієнка М.М. 

 

 

Директор НМЦ ПТО  

у Дніпропетровській області                                                       В.М.Василиненко 

                                                                                       

                                                                  



                                                          

                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                           Наказ НМЦ ПТО 

                                                                           від 28.05.2012  №  67  

 ПРОТОКОЛ 

засідання журі І (регіонального) етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу 

«Популярні енциклопедії робітничих професій в регіонах України» 

 

28 травня 2012 року                                               

 

Голова журі: Василиненко  В.М. 

Заступник голови журі: Корнієнко М.М. 

Секретар журі: Головченко С.В. 

Присутні члени журі: Зозуля Н.В., Єгоркіна О.Ф., Куницька І.В., Керницька Т.В.,                                 

Кузь Т.Г., Літіченко Н.І. 

 

Порядок денний: 

1. Про розгляд робіт І (регіонального) етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу 

«Популярні енциклопедії робітничих професій в регіонах України» 

2. Про визначення переможців І (регіонального) етапу Всеукраїнського огляду-

конкурсу «Популярні енциклопедії робітничих професій в регіонах України» 

 

1. СЛУХАЛИ: 

          По першому питанню виступила методист Головченко С.В. 

 До журі конкурсу надійшло 44 роботи за 87 професіями. Члени журі визнали 19 

кращих робіт, матеріали яких в повному обсязі висвітлюють зміст професій згідно  з 

Положенням, підкріплені конкретними фотоматеріалами та документами, мають 

естетичне оформлення, актуальність, інноваційний підхід та можуть бути 

використані, як передовий досвід. 

  Найкращі матеріали представив Томаківський професійний аграрний ліцей 

«Електронна енциклопедія робітничих професій» за трьома номінаціями. 

 

2. ВИРІШИЛИ: 

1. Визнати переможцями І (регіонального) етапу Всеукраїнського огляду-

конкурсу «Популярні енциклопедії робітничих професій в регіонах України» за 

номінаціями та нагородити грамотами: 

Популярна енциклопедія робітничих професій для дошкільного віку 

І місце 

- авторський колектив Томаківського професійного аграрного ліцею, 

- Довгополу Оксану Вікторівну, викладача спецдисциплін Попаснянського 

аграрного професійно-технічного училища 

ІІ місце  

- Бойко Людмилу Миколаївну, майстра виробничого навчання Апостолівського 

центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів, 

- авторський колектив Межівського професійно-технічного училища 

ІІІ місце 

- авторський колектив Нікопольського професійного ліцею, 

- авторський колектив Орджонікідзевського професійно-технічного училища 



 

Популярна енциклопедія робітничих професій  

для початкових та середніх класів загальноосвітньої школи 

І місце 

- авторський колектив Томаківського професійного аграрного ліцею 

ІІ місце  

- авторський колектив Нікопольського професійного ліцею 

ІІІ місце 

- авторський колектив Міжрегіонального вищого професійного училища з 

поліграфії та інформаційних технологій 

 

Популярна енциклопедія робітничих професій  

для старших класів загальноосвітньої школи 

І місце 

- авторський колектив Томаківського професійного аграрного ліцею, 

- авторський колектив Західно-Дніпровського центру професійно-технічної освіти, 

- авторський колектив Центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів №1 

ІІ місце  

- авторський колектив Дніпродзержинського центру підготовки та перепідготовки 

робітничих кадрів, 

- авторський колектив Міжрегіонального вищого професійного училища з 

поліграфії та інформаційних технологій,  

- авторський колектив Криворізького центру професійної освіти металургії та 

машинобудування,  

- авторський колектив Криворізького навчально-виробничого центру 

ІІІ місце 

- авторський колектив Професійно-технічного училища № 2,  

- авторський колектив Дніпропетровського центру професійної освіти, 

- авторський колектив Вищого професійного училища № 55,  

- авторський колектив Апостолівського центру підготовки та перепідготовки 

робітничих кадрів. 

 

2. Направити роботи переможців до Інституту інноваційних технологій і змісту 

освіти МОНМС України на ІІ (завершальний) етап Всеукраїнського огляду-конкурсу 

«Популярні енциклопедії робітничих професій в регіонах України» 

  

     Голова комісії                                               Василиненко В.М. 

 Заступник голови                                                                  Корнієнко М.М. 

Секретар                                       Головченко С.В. 

 Члени журі:                                                                        Зозуля Н.В. 

                                                                                                           Єгоркіна О.Ф. 

                                                                                                           Куницька І.В. 

                                                                                                           Керницька Т.В. 

                                                                                                           Кузь Т.Г. 

                                                                                                           Літіченко Н.І. 


