
 

М І НІ С ТЕР С ТВ О ОС В І ТИ І  НА У К И У К Р АЇ НИ  

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО- 

ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Н А К А З 
 

13.09.2016                               м. Дніпро                            №  43 

 

Про організацію роботи  

Школи впровадження  

нових виробничих технологій 

 

На виконання Законів України “Про освіту”, “Про професійно-технічну 

освіту”, «Про професійний розвиток працівників», «Положення про 

організацію навчально-виробничого процесу ПТНЗ» та з метою оновлення 

змісту освіти відповідно до сучасних вимог ринку праці та ресурсного 

забезпечення навчально-виробничого процесу, впровадження новітніх 

галузевих технологій у навчально-виробничий процес, прискорення 

процесу трансформації сучасних виробничих технологій у професійну 

підготовку, сприяння розвитку професійної майстерності педагогічних 

працівників ПТНЗ  

 

НАКАЗУЮ: 

 

 1. Організувати  у 2016-2017 навчальному році роботу Школи 

впровадження нових виробничих технологій (далі – Школа) на базі кабінету 

НМЦ ПТО  у Дніпропетровській області (м. Кривий Ріг). 

 2. Затвердити Положення та план роботи Школи впровадження нових 

виробничих технологій, що додаються. 

 3. Призначити керівником Школи методиста НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській області Мавдрик Тетяну Миколаївну.  

 4. Керівнику Школи: 

- скомплектувати склад слухачів Школи до 01.10. 2016; 

- забезпечити реалізацію плану роботи  Школи у 2016-17 н.р.  

 5. Контроль за виконанням наказу покласти на завідуючу кабінетом 

НМЦ ПТО у Дніпропетровській області Зозулю Н.В. 
 

 

 

      Директор                                                                В.М.ВАСИЛИНЕНКО                                             



                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                           Наказ НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській області 

                                                                              від 13.09.2016 №  43 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Школу впровадження нових виробничих технологій 
  

1. Загальні положення 

 

1.1.  Дане Положення визначає нормативно-правові  основи функціонування 

Школи впровадження нових виробничих технологій (далі  - Школа). 

 

1.2. Школа – це базовий майданчик, діяльність якого передбачає оновлення 

змісту освіти відповідно до сучасних вимог ринку праці; вивчення, 

запровадження та популяризацію досягнень науки, техніки та сучасних 

виробничих технологій, підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних 

працівників ПТНЗ міста в міжатестаційний період. 

 

1.3. Школа створюється на базі кабінету НМЦ ПТО у Дніпропетровській 

області з використанням індивідуального та колективного досвіду 

педагогічної діяльності педпрацівників ПТНЗ міста Кривий Ріг, який 

є соціально значущим для оновлення регіональної системи професійної 

освіти та характеризується високою ефективністю й результативністю його 

запровадження. 

 

1.4. У своїй діяльності Школа керується Законами України “Про освіту”, 

“Про професійно-технічну освіту”, «Про професійний розвиток працівників», 

Положенням про організацію навчально-виробничого процесу ПТНЗ, іншими 

нормативно-правовими актами України в галузі освіти.  

  

2.  Мета, завдання та напрями діяльності Школи  

 

2.1. Метою діяльності Школи є оновлення змісту освіти відповідно до 

сучасних вимог ринку праці та ресурсного забезпечення навчально-

виробничого процесу, впровадження новітніх галузевих технологій у 

навчально-виробничий процес професійної підготовки, прискорення 

процесу трансформації сучасних виробничих технологій в практику 

професійної підготовки, сприяння розвитку професійної майстерності 

педагогічних працівників ПТНЗ міста. 

2.2. Основними завданнями Школи є: 

- забезпечення підвищення якості професійної освіти, професійної 

мобільності та  конкурентоспроможності випускників шляхом подолання 



розриву між тенденціями розвитку  промисловості та змістом професійного 

навчання; 

- введення регіонального компоненту в зміст програм професійно-

теоретичної та професійно-практичної підготовки з професій;  

- удосконалення   фахової   компетентності та педагогічної майстерності 

педпрацівників  – слухачів Школи; 

- інформаційно-методичний і змістово-технологічний супровід роботи  

Школи;  

- створення організаційно-методичних умов для практичного засвоєння  

сучасних виробничих технологій; 

- вивчення та впровадження перспективного педагогічного та виробничого 

досвіду майстрів виробничого навчання та викладачів спецдисциплін; 

- поглиблення інтеграції навчально-виробничого процесу закладів з 

виробничими технологіями підприємств через створення навчально-

практичних центрів, навчально-виробничих дільниць (комплексів), 

консультативних пунктів тощо; 

- забезпечення належної якості професійної освіти через запровадження 

нових змістових видів моніторингу діяльності закладів ПТО (виробниче 

навчання, виробнича практика, державна кваліфікаційна атестація); 

- сприяння оновленню навчально-виробничої бази ПТНЗ; 

- підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних працівників ПТНЗ 

міста, зокрема в умовах навчально-практичних центрів, навчально-

виробничих дільниць (комплексів), консультативних пунктів тощо . 

2.3. Школа працює протягом навчального року зі змінним складом слухачів 

за визначеним  планом. 

2.4. Слухачами Школи є педагогічні працівники ПТНЗ міста, які бажають 

ознайомитись з сучасними виробничими  технологіями, матеріалами, 

обладнанням різних галузей виробництва, що будуть або вже 

впроваджуються на підприємствах міста та регіону. 

2.5.  Програму та  план Школи складає керівник.  

2.6. Діяльність Школи здійснюється за освітніми напрямами, серед яких 

найбільш актуальними є: 

-  оновлення змісту професійної підготовки через впровадження сучасних 

виробничих технологій за галузевим спрямуванням; 

- шляхи створення інноваційного освітнього простору; 

- сучасні підходи до викладання предметів професійно-теоретичної 

підготовки та виробничого навчання; 

- реалізація змісту програм професійної підготовки (регіональний компонент) 

з професій; 

- створення і використання засобів навчання на уроках спецдисциплін та 

виробничого навчання;  

-  використання засобів інформаційно-комунікативних технологій у 

навчально-виробничому процесі підготовки з конкретних професій; 

-  формування конкурентоспроможних робітників в умовах сучасного 

виробництва; 



- психолого-педагогічні та методичні аспекти роботи з учнями на уроках; 

-  соціальне партнерство ПТНЗ з підприємствами-замовниками кадрів; 

- організація виробничого навчання та виробничої практики на 

підприємствах міста. 

2.7. Організаційно-методичними формами діяльності Школи можуть бути: 

-   науково-практичні конференції, семінари-практикуми, тренінги, майстер-

класи, творчі звіти, відвідування та участь у спеціалізованих виставках тощо; 

-   моделювання навчальних занять, позакласних заходів; 

-   обговорення та рецензування педагогічних  проектів; 

-   консультації; 

-  самостійна робота слухачів щодо опрацювання відповідної літератури, 

застосування у навчально-виробничому процесі окремих методів, прийомів, 

засобів, форм роботи, елементів інноваційних педагогічних та виробничих 

технологій тощо. 

2.8.  За результатами роботи педагогів у Школі організовується видання 

навчально-методичних збірників, рекомендацій, написання статей, 

створюється дидактична база комплексного методичного забезпечення з 

предметів та професій за профілем закладу, популяризація сучасних 

технологій на веб-ресурсах  тощо. 

В Школі можуть розроблятися та проходити апробацію авторські 

програми з конкретних предметів та професій (за галузевим спрямуванням).  

2.9. Керівник Школи: 

-   безпосередньо організовує всю роботу Школи і несе відповідальність за її 

стан і результати діяльності; 

-   формує план роботи Школи на рік; 

-   підтримує ініціативи, інноваційний пошук педагогічних працівників - 

слухачів Школи; 

-   сприяє розвитку педагогічної творчості серед слухачів; 

-   відслідковувати інновації в виробництві; 

-   має право подавати на схвалення навчально-методичної ради  НМЦ ПТО 

узагальнені матеріали діяльності своїх слухачів; 

- здійснює моніторинг досягнень слухачів Школи. 

 

3. Документація Школи  

 

3.1. План роботи Школи на навчальний рік включає: графік проведення 

занять, відкритих уроків та позакласних заходів з певної тематики, творчих 

звітів педагогів. Протягом навчального року проводиться не менше 3-х 

занять. 

3.2. Всі роботи, проекти слухачів Школи поверненню не підлягають. 

 

 

 

 

 



                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                           Наказ НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській області 

                                                                              від 13.09.2016 №  43 
 

ПЛАН РОБОТИ  

Школи впровадження нових виробничих технологій у 2016-2017 н.р. 

 

Керівник школи: Мавдрик Т.М., методист НМЦ ПТО 
 

№ 

п/п 
Тема заняття 

Форма 

проведення 

Дата  

проведення 

Місце 

проведення 

Відпові- 

дальні 

1 

Організаційне засідання 

Школи впровадження 

нових виробничих 

технологій. Ознайомлення 

з планом роботи. 

Анкетування учасників.  

Нарада  26.09 
КрК НМЦ 

ПТО  

Методисти 

профвідділу 

2 Нове в світі будівництва 

 

Круглий стіл 

 

27.09 ЦППРК№1 Мавдрик Т.М. 

3 

Виготовлення 

металоконструкцій із 

застосуванням сучасних 

зварювальних  технологій 

ПАТ «АрселорМіттал 

Кривий Ріг»  

Семінар-

практикум 
17.11 

ПАТ 

«АрселорМіт

тал Кривий 

Ріг» «ЦМК» 

Труш В.І. 

4 

Відпрацювання навичок 

управління рухомим 

складом: тепловозами та 

електровозами в умовах 

УЗТ ПАТ "КЗРК" 

 (депо № 1) 

Практичне 

заняття  
лютий  

КПГТЛ, УЗТ 

ПАТ "КЗРК" 

(депо № 1) 

Грищук Т.С. 

5 

Модельні зачіски різних 

типів. Інтерактивні методи 

навчання при підготовці 

перукарів на базі НПЦ 

«Креатив» 

Майстер-

клас  
березень 

КНВЦ  

(ІІ корпус) 
Бабич Т.С. 

6 

Сучасні технології  

українських майстрів 

кулінарної справи. 

Технологія приготування 

страв «М’ясна кухня» 

Майстер-

клас  
квітень  КЦПОРКТРС Бабич Т.С. 

7 

Підсумкове засідання. 

Захист робіт (проектів). 

Вручення слухачам Школи 

сертифікатів НМЦ ПТО 

Захист 

курсових 

проектів  

19.05 
КрК НМЦ 

ПТО  

Зозуля Н.В. 

Методисти 

профвідділу 

 

 


