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Відповідно до наказу навчально-методичного центру профтехосвіти у 

Дніпропетровській області від 20.09.2012 № 96 «Про проведення обласного 

конкурсу учнівський проектів «Моя професія – моя гордість» серед учнів 

професійно-технічних навчальних закладів» (далі - Конкурс) 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 протягом жовтня-квітня 2012 року проведено Конкурс учнівських проектів 

«Моя професія – моя гордість». 

В Конкурсі взяли участь  авторські учнівські колективи та учні 40 ПТНЗ 

області. Було надано 150 робіт різноманітних за формою та напрямками відповідно 

до Положення Конкурсу.  

Журі конкурсу визнало 46 кращих робіт, які в повному обсязі відповідають 

умовам Конкурсу, розкривають зміст та престижність робітничих професій, 

вказують на шляхи реалізації завдань з їх позиціювання, створюють умови для 

свідомого вибору учнівською молоддю свого життєвого шляху, спираючись на 

досвід попереднього покоління робітників.         

  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: 

 



Відеоролики, слайди, кліпи, документальні та анімаційні фільми  

про конкретну робітничу професію: 

І місце 

- Щербініна Олександра, учня Міжрегіонального вищого професійного 

училища з поліграфії та інформаційних технологій, 

-  авторський учнівський колектив Дніпропетровського професійного 

залізничного ліцею,  

- авторський учнівський колектив Томаківського професійного аграрного 

ліцею 

ІІ місце  

- авторський учнівський колектив професійно-технічного училища №74, 

- авторський учнівський колектив Криворізького навчально-виробничого 

центру,  

- авторський учнівський колектив Криворізького гірничо-електромеханічного 

ліцею,  

- Седих Валерія, учня Дніпродзержинського професійного ліцею 

ІІІ місце 

- авторський учнівський колектив Марганецького професійного ліцею, 

- Фесенко Михайла, Пижикова Богдана, учнів Дніпропетровського центру 

професійної освіти, 

- авторський учнівський колектив Орджонікідзівського професійно-технічного 

училища, 

- Чехуту Альону, ученицю Межівського професійно-технічного училища. 

- Фіногенова Владислава, учня Криворізького професійного будівельного 

ліцею, 

- Крат Сергія, учня Дніпропетровського навчально-виробничого центру №2 

- авторський учнівський колектив Західно-Дніпровського центру професійно-

технічної освіти, 

- Масич Ілону, ученицю Дніпродзержинського центру підготовки і 

перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту 

 

Рекламна продукція з позиціювання кожної робітничої професії  

(буклети, візитки, оголошення, банери, тощо) створені учнями: 

І місце 

- авторський учнівський колектив Нікопольського професійного ліцею 

ІІ місце 

- авторський учнівський колектив Міжрегіонального вищого професійного 

училища з поліграфії та інформаційних технологій 

ІІІ місце 

- авторський учнівський колектив Перещепинського професійного ліцею, 

- авторський учнівський колектив Царичанського аграрного професійного 

ліцею 

 

Сайти, веб-сторінки з позиціювання конкретної робітничої професії: 

І місце 

- авторський учнівський колектив професійно-технічного училища №6, 



- авторський учнівський колектив Марганецького професійного ліцею 

ІІ місце 

- Колганова Владислава, Іванова Владислава, учнів Марганецького 

професійного ліцею 

ІІІ місце 

- Помиткіна Івана, учня Міжрегіонального вищого професійного училища 

поліграфії та інформаційних технологій,  

- Михайлова Олександра, учня Дніпродзержинського професійного ліцею 

 

Реалізація професійної кар’єри (дослідження професійного шляху 

 успішних випускників навчального закладу) 

І місце 

- Європейський клуб «Inter»  Криворізького професійного гірничо-

металургійного ліцею,  

- Кузь Анастасію, ученицю Дніпропетровського центру підготовки та 

перепідготовки робітничих кадрів туристичного сервісу,  

ІІ місце 

- авторський учнівський колектив Міжрегіонального вищого професійного 

училища з поліграфії та інформаційних технологій, 

ІІІ місце 

- авторський учнівський колектив професійно-технічного училища №74, 

- Маковського Антона, Коротиш Віталія, учнів Орджонікідзівського 

професійно-технічного училища, 

Історичні нариси, поетичні та художні твори, 

роздуми про конкретну професію: 

І місце 

- авторський учнівський колектив Міжрегіонального вищого професійного 

училища з поліграфії та інформаційних технологій, 

ІІ місце 

- Киприч Сергія, учня Царичанського аграрного професійного ліцею, 

- авторський учнівський колектив Нікопольського професійного ліцею 

ІІІ місце 

- Козел Дар’ю, Каряку Анастасію, учениць Томаківського професійного 

аграрного ліцею 

- Смирного Владислава, учня Марганецького професійного ліцею, 

- авторський учнівський колектив вищого професійного училища №55, 

 

Мистецькі твори (портрети видатних робітників, сюжети  

на тему конкретної робітничої професії тощо): 

І місце 

- авторський учнівський колектив професійно-технічного училища №79 

 

Спецвипуск учнівської газети закладу, радіогазети про робітничі професії: 

І місце 

- редколегію учнівської газети «Поліграфіст» Міжрегіонального вищого 

професійного училища з поліграфії та інформаційних технологій, 



- редколегію учнівської радіогазети Нікопольського професійного ліцею, 

ІІ місце 

- редколегію учнівської газети «Учляндія» професійно-технічного училища 

№74, 

- редколегію учнівської газети «Новий вимір» професійно-технічного училища 

№2 

ІІІ місце 

- редколегію учнівської газети «Сорока» Синельниківського професійного 

ліцею,  

- редколегію учнівської газети «Контакт» професійно-технічного училища 

№79, 

- редколегію учнівської газети «Ліцеїст» Перещепинського професійного 

ліцею 

 

Майстер-класи у виконанні учнів за конкретною професією: 

І місце 

- Голованьова  Олексія, учня  Міжрегіонального вищого професійного 

училища з поліграфії та інформаційних технологій, 

ІІ місце 

- авторський учнівський колектив Нікопольського професійного ліцею,  

ІІІ місце 

 

Художні міні-композиції колективу художньої самодіяльності  

про одну із професій:  

І місце 

- авторський учнівський колектив Криворізького професійного будівельного 

ліцею 

ІІ місце 

- агітбригаду Томаківського професійного аграрного ліцею,  

ІІІ місце 

- Євсюкова Павла, учня Тернівського професійного гірничого ліцею 

 

3. Директорам професійно-технічних навчальних закладів довести  до відома 

педагогічних колективів результати Конкурсу. 

4. Методисту Головченко С.В. до 1 серпня 2021р. узагальнити та поширити 

матеріали конкурсу для використання  в практичній роботі. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 

 

 

Директор НМЦ ПТО  

у Дніпропетровській області                                                       В.М.Василиненко 

                                                                                           

 

                                                           



                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                           Наказ НМЦ ПТО 

                                                                         від  30.052012    №   68 

  ПРОТОКОЛ 

засідання журі обласного конкурсу учнівських проектів 

 «Моя професія – моя гордість» серед учнів  

професійно-технічних начальних закладів 

 

30.05.2012 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 обласного конкурсу учнівських проектів «Моя 

професія – моя гордість» серед учнів ПТНЗ області. 

2. Про визначення переможців обласного конкурсу учнівських проектів 

«Моя професія – моя гордість» серед учнів ПТНЗ області за номінаціями. 

 
1. СЛУХАЛИ: 

2. Підведення  підсумків обласного конкурсу учнівських проектів «Моя 

професія – моя гордість» серед учнів ПТНЗ області (надалі Конкурс) методистом 

Головченко С.В. 

 

В Конкурсі взяли участь  40 ПТНЗ області. Було надано 150 робіт 

різноманітних за формою та напрямками відповідно до Положення Конкурсу. 

Результати проведеного огляду-конкурсу свідчать, що  більшість учасників 

виконали умови Конкурсу та дотримались термінів його проведення.  

Кількість учнівських проектів, які були надані на Конкурс за номінаціями:  

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

конкретну робітничу професію (із голосовим озвученням) – 52 проекти; 

- рекламна продукція з позиціювання кожної робітничої професії (буклети, 

візитки, оголошення, банери, тощо) створені учнями – 42 проекти; 

- сайти, веб-сторінки з позиціювання конкретної робітничої професії – 5 

проектів; 

- реалізація професійної кар’єри (дослідження професійного шляху успішних 

випускників навчального закладу) – 10 проектів; 

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

професію тощо – 20 проектів; 

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

робітничої професії тощо) – 6 проекти; 



- спецвипуск учнівської газети закладу, радіогазети про робітничі професії – 7 

проектів; 

- майстер-класи у виконанні учнів за конкретною професією – 2 проекти; 

- художні міні-композиції колективу художньої самодіяльності про одну із 

професій – 7 проектів. 

Журі конкурсу визнало 46 кращих робіт, які в повному обсязі відповідають 

умовам Конкурсу, розкривають зміст та престижність робітничих професій, 

вказують на шляхи реалізації завдань з їх позиціювання, створюють умови для 

свідомого вибору учнівською молоддю свого життєвого шляху, спираючись на 

досвід попереднього покоління робітників.         

Не прийняли участі в огляді-конкурсі ПТУ №№: 

1. Придніпровський професійний ліцей, 

2. вище професійне училище №17, 

3. Криворізький центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів 

будівельної галузі,  

4. Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1,  

5. Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей,  

6. Інгулецький професійний ліцей,  

7. Криворізький професійний транспортно-металургійний ліцей,  

8. Криворізький центр професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та 

ресторанного сервісу,  

9. Дніпродзержинське вище професійне училище, 

10. Нікопольський центр професійної освіти,  

11. Першотравенський професійний ліцей,  

12. професійно-технічне училище №48,  

13. Зеленодольський професійний ліцей,  

14. професійно-технічне училище №71,  

15. Папаснянське аграрне професійно-технічне училище,  

16. Миролюбівський аграрний професійний ліцей, 

17. професійно-технічне училище №81,  

18. Солонянський професійний аграрний ліцей. 

 

2. ВИРІШИЛИ: 

1. Визнати переможцями обласного конкурсу учнівських проектів «Моя 

професія – моя гордість» серед учнів ПТНЗ області за номінаціями та нагородити 

грамотами: 

Відеоролики, слайди, кліпи, документальні та анімаційні фільми  

про конкретну робітничу професію: 

І місце 

- Щербініна Олександра, учня Міжрегіонального вищого професійного 

училища з поліграфії та інформаційних технологій, 

-  авторський учнівський колектив Дніпропетровського професійного 

залізничного ліцею,  

- авторський учнівський колектив Томаківського професійного аграрного 

ліцею 

ІІ місце  



- авторський учнівський колектив професійно-технічного училища №74, 

- авторський учнівський колектив Криворізького навчально-виробничого 

центру,  

- авторський учнівський колектив Криворізького гірничо-електромеханічного 

ліцею,  

- Седих Валерія, учня Дніпродзержинського професійного ліцею 

ІІІ місце 

- авторський учнівський колектив Марганецького професійного ліцею, 

- Фесенко Михайла, Пижикова Богдана, учнів Дніпропетровського центру 

професійної освіти, 

- авторський учнівський колектив Орджонікідзівського професійно-технічного 

училища, 

- Чехуту Альону, ученицю Межівського професійно-технічного училища. 

- Фіногенова Владислава, учня Криворізького професійного будівельного 

ліцею, 

- Крат Сергія, учня Дніпропетровського навчально-виробничого центру №2 

- авторський учнівський колектив Західно-Дніпровського центру професійно-

технічної освіти, 

- Масич Ілону, ученицю Дніпродзержинського центру підготовки і 

перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту 

 

Рекламна продукція з позиціювання кожної робітничої професії  

(буклети, візитки, оголошення, банери, тощо) створені учнями: 

І місце 

- авторський учнівський колектив Нікопольського професійного ліцею 

ІІ місце 

- авторський учнівський колектив Міжрегіонального вищого професійного 

училища з поліграфії та інформаційних технологій 

ІІІ місце 

- авторський учнівський колектив Перещепинського професійного ліцею, 

- авторський учнівський колектив Царичанського аграрного професійного 

ліцею 

 

Сайти, веб-сторінки з позиціювання конкретної робітничої професії: 

І місце 

- авторський учнівський колектив професійно-технічного училища №6, 

- авторський учнівський колектив Марганецького професійного ліцею 

ІІ місце 

- Колганова Владислава, Іванова Владислава, учнів Марганецького 

професійного ліцею 

ІІІ місце 

- Помиткіна Івана, учня Міжрегіонального вищого професійного училища 

поліграфії та інформаційних технологій,  

- Михайлова Олександра, учня Дніпродзержинського професійного ліцею 

 

Реалізація професійної кар’єри (дослідження професійного шляху 



 успішних випускників навчального закладу) 

І місце 

- Європейський клуб «Inter»  Криворізького професійного гірничо-

металургійного ліцею,  

- Кузь Анастасію, ученицю Дніпропетровського центру підготовки та 

перепідготовки робітничих кадрів туристичного сервісу,  

ІІ місце 

- авторський учнівський колектив Міжрегіонального вищого професійного 

училища з поліграфії та інформаційних технологій, 

ІІІ місце 

- авторський учнівський колектив професійно-технічного училища №74, 

- Маковського Антона, Коротиш Віталія, учнів Орджонікідзівського 

професійно-технічного училища, 

Історичні нариси, поетичні та художні твори, 

роздуми про конкретну професію: 

І місце 

- авторський учнівський колектив Міжрегіонального вищого професійного 

училища з поліграфії та інформаційних технологій, 

ІІ місце 

- Киприч Сергія, учня Царичанського аграрного професійного ліцею, 

- авторський учнівський колектив Нікопольського професійного ліцею 

ІІІ місце 

- Козел Дар’ю, Каряку Анастасію, учениць Томаківського професійного 

аграрного ліцею 

- Смирного Владислава, учня Марганецького професійного ліцею, 

- авторський учнівський колектив вищого професійного училища №55, 

 

Мистецькі твори (портрети видатних робітників, сюжети  

на тему конкретної робітничої професії тощо): 

І місце 

- авторський учнівський колектив професійно-технічного училища №79 

 

Спецвипуск учнівської газети закладу, радіогазети про робітничі професії: 

І місце 

- редколегію учнівської газети «Поліграфіст» Міжрегіонального вищого 

професійного училища з поліграфії та інформаційних технологій, 

- редколегію учнівської радіогазети Нікопольського професійного ліцею, 

ІІ місце 

- редколегію учнівської газети «Учляндія» професійно-технічного училища 

№74, 

- редколегію учнівської газети «Новий вимір» професійно-технічного училища 

№2 

ІІІ місце 

- редколегію учнівської газети «Сорока» Синельниківського професійного 

ліцею,  



- редколегію учнівської газети «Контакт» професійно-технічного училища 

№79, 

- редколегію учнівської газети «Ліцеїст» Перещепинського професійного 

ліцею 

 

Майстер-клас у виконанні учнів за конкретною професією: 

І місце 

- Голованьова  Олексія, учня  Міжрегіонального вищого професійного 

училища з поліграфії та інформаційних технологій, 

ІІ місце 

- авторський учнівський колектив Нікопольського професійного ліцею,  

ІІІ місце 

 

Художні міні-композиції колективу художньої самодіяльності  

про одну із професій:  

І місце 

- авторський учнівський колектив Криворізького професійного будівельного 

ліцею 

ІІ місце 

- агітбригаду Томаківського професійного аграрного ліцею,  

ІІІ місце 

- Євсюкова Павла, учня Тернівського професійного гірничого ліцею 
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