
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І  НАУКИ УКРАЇНИ  

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО- 

ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Н А К А З 
 

20.10.2016                                        м. Дніпро                                   № 67                                                                       

 

 

Про проведення віртуального конкурсу 

«Профорієнтаційний вектор» серед 

педпрацівників та учнів професійно-

технічних навчальних закладів області 

 

 

Відповідно до визначених пріоритетних напрямків роботи навчально-

методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області у 

2016-2017 навчальному році з метою виявлення й підтримки творчої 

профорієнтаційної роботи  педпрацівників професійно-технічних навчальних 

закладів, подальшого удосконалення організації і змісту профорієнтаційної 

роботи в навчальних закладах області, підвищення її значущості, удосконалення  

форм і методів  роботи з учнівською молоддю  з позиціювання робітничих 

професій, актуальних на регіональному ринку праці, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести у 2016-2017 навчальному році віртуальний конкурс 

«Профорієнтаційний вектор» серед педпрацівників та учнів професійно-технічних 

навчальних закладів області (далі - конкурс). 

2.  Затвердити Положення про проведення конкурсу, склад оргкомітету, 

журі, що додаються. 

3. Методисту НМЦ ПТО Головченко С.В. здійснити організаційно-

методичне забезпечення конкурсу та організувати роботу щодо участі  

професійно-технічних навчальних закладів у заході. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

В.о.директора                                                             М.М.КОРНІЄНКО 

 

 



         ЗАТВЕРДЖЕНО 

         наказ НМЦ ПТО у 

      у Дніпропетровській області 

                                                                       від 20.10.2016 № 67 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення віртуального конкурсу 

 «Профорієнтаційний вектор» серед педпрацівників  та учнів  

професійно-технічних навчальних закладів області 
 

1. Загальне положення 

Віртуальний конкурс «Профорієнтаційний вектор» проводиться серед 

педпрацівників та учнів професійно-технічних навчальних закладів області  (далі 

конкурс) на добровільних засадах і є відкритим для всіх ПТНЗ незалежно від їх 

підпорядкування. 

 Досвід профорієнтаційної роботи, викладений у конкурсних матеріалах має 

стосуватись надбань 2015-2016 років. 

2. Мета конкурсу 

Конкурс проводиться з метою: 

- виявлення й підтримки творчої профорієнтаційної роботи  

педпрацівників професійно-технічних навчальних закладів; 

- підвищення значущості профорієнтації, удосконалення  форм і методів  

роботи з учнівською молоддю  з позиціювання робітничих професій, актуальних на 

регіональному ринку праці; 

- розширення інформаційної бази робітничих професій;  

- підняття престижу суспільно значущих робітничих професій та набуття 

адекватного практичного досвіду. 

3. Завдання конкурсу 

3.1. Піднесення ролі профорієнтаційної роботи у навчальних закладах і 

підвищення престижності діяльності в цьому напрямку педпрацівників та учнів 

ПТНЗ. 

3.2. Привернення уваги громадськості, органів влади до проблем 

профорієнтації учнів навчальних закладів. 

3.3. Залучення до профорієнтаційної роботи учнів професійно-технічних 

навчальних закладів, створення дієвої молодіжної спільноти з позиціювання 

професійної освіти та  робітних професій. 

3.4. Підвищення професіоналізму учасників профорієнтаційної роботи, їх 

творчого пошуку, ефективності профорієнтаційного супроводу учнів навчальних 

закладів. 

3.5. Виявлення кращих зразків методичних діагностик і практичних розробок з 

профорієнтації підростаючого покоління. 

3.6. Розповсюдження інноваційного досвіду  профорієнтаційної роботи 

педпрацівників професійно-технічних навчальних закладів. 

3.7. Залучення  учнів та педпрацівників області до участі в конкурсах 

профорієнтаційного напрямку. 

3.8. Створення банку методичних розробок  з профорієнтаційної роботи. 

3.9. Інформування максимальної кількості зацікавлених осіб про зміст і 

переваги професійної освіти. 

 



4. Учасники конкурсу 

4.1. Конкурс «Профорієнтаційний вектор» проводиться серед 

педпрацівників та учнів професійно-технічних навчальних закладів області 

(заступників директорів з навчально-виховної роботи, методистів, практичних 

психологів, викладачів, майстрів виробничого навчання, бібліотекарів, соціальних 

педагогів, секретарів приймальних комісій, вихователів гуртожитків, 

медпрацівників та інших).   

4.2. Учасником конкурсу може бути як індивідуальний автор так і творчий 

колектив авторів. 

4.3. Вік учасників не обмежено. 

5. Порядок проведення конкурсу 

Конкурс проводиться в три етапи: 

Етап 1 – приймання заявок і робіт: листопад 2016р. – лютий 2017р. ПТНЗ 

області надають заявки та матеріали конкурсу  в електронному вигляді на адресу 

golovchenko13@i.ua.  

Етап 2 – розміщення  конкурсних матеріалів на сайті навчально-

методичного центру профтехосвіти у Дніпропетровській області (http://nmc-

pto.dp.ua/, або http://metodist.teplovod.dp.ua):  березень - квітень 2017 року . 

Всі надані матеріали  розміщуються та розглядаються як журі конкурсу так і 

всіма бажаючими. На «Форумі» в онлайн режимі визначають кращу роботу, 

залишаючи повідомлення «народного голосування». 

Етап 3 – визначення переможців та їх нагородження: травень  2017  року. 

 

6. Номінації конкурсу 

 
 Номінації  Для педпрацівників ПТНЗ  Для учнів ПТНЗ 

1.  Відеосюжети 

профорієнтаційног

о спрямування 

 

 

Відеоматеріали з проведення 

профорієнтаційних заходів, 

майстер-класів, онлайн 

консультацій, конференцій, 

круглих столів тощо. 

Відеоролики креативної реклами 

робітничих професій, 

навчального закладу, 

професійної освіти, виробничої 

практики на підприємстві, 

участь у молодіжній громадській 

діяльності за напрямком. 

2.  Система 

профорієнтаційної 

діяльності в ПТНЗ 

 

 

Методичні розробки  проведення 

профорієнтаційної роботи  

(заходів, професійних проб, 

тренінгів, конкурсів, вікторин, 

екскурсій тощо) педпрацівників 

різних категорій ПТНЗ 

Участь учнів ПТНЗ у 

профорієнтаційних заходах з 

урахуванням нових тенденцій 

професійної освіти та 

молодіжної політики 

3.  Профорієнтація на 

практиці: форми 

роботи з 

роботодавцями 

Система співпраці із соціальни-ми 

партнерами, проектна 

профорієнтаційна діяльність  

Висвітлення набутого 

практичного досвіду на 

майбутньому робочому  місці як 

елементарної частки 

виробничого простору.  

 

4.  Моделювання 

системи 

кар’єрного 

зростання учнів і 

випускників 

ПТНЗ 

Методично-організаційний 

супровід  процесу кар’єрного 

розвитку учнівської молоді  

 

Проектування особистісного 

кар’єрного зростання (можливо, 

на прикладах успішних 

випускників ПТНЗ) 

5.  Вільна тема  В межах теми конкурсу  В межах теми конкурсу 

mailto:golovchenko13@i.ua
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7. Подання конкурсних матеріалів 
Для участі в  конкурсі «Профорієнтаційний вектор» претенденти надають до 

оргкомітету протягом листопада 2016р. – лютого 2017р матеріали на електронну 

адресу  golovchenko13@i.ua  в заархівованій папці, підписаній конкурсантом. 

 

№ Перелік матеріалів у папці 

1. * Заявка на участь в обласному конкурсі «Профорієнтаційний вектор», в 

якій підтверджується згода з умовами конкурсу (додаток 1) 

2. *Фотографії  (кольоровий портрет 9х14,  жанрові кольорові фотографії з 

видами діяльності профорієнтатора) 

3. *Лист-представлення закладу освіти, де працює педпрацівник                 (до 

1 стор.) 

4. Номінація «Відеосюжети» 

Вимоги 

1. Конкурсні роботи мають містити загальну картину заходу ( відкриття, 

практична частина, завершальний етап). Відеосюжет має бути цікавим,  

актуальним за ходом сценарію. 

2. Максимальна тривалість відео – не більш як 10 хвилин (незалежно від 

загальної тривалості заходу). 

3. Використання у зйомці та монтажі відео спеціальних програм та 

інструментів – на розсуд учасника. 

4. Матеріали відеосюжетів  мають бути закачані на сервісах Yuotube   

(бажано), а до НМЦ ПТО передаються лише гіперпосилання в мережі 

Інтернет.  

6. Інші номінації  

1.«Система профорієнтаційної діяльності в ПТНЗ», 

2.«Профорієнтація на практиці: форми роботи з роботодавцями», 

3.«Моделювання системи кар’єрного зростання учнів та випускників 

ПТНЗ», 

4. «Вільна тема» 

Вимоги  

1. Електронна версія конкурсних матеріалів має бути зроблена в єдиному 

файлі та може бути  подана у таких форматах: Word, PDF,  Power Point (із 

посиланням на наскрізну нумерацію сторінок). 

2. Максимальний обсяг робіт – до 20 сторінок. 

3.  Додатками можуть бути фотографії, схеми, таблиці, діаграми, малюнки, 

презентації, відео, дидактичний матеріал, скановані документи, що 

підтверджують факти досягнень тощо.  

 

*- Не оцінюються членами журі. 

 

Не допускаються  до участі в Конкурсі матеріали, які: 

- не відповідають тематиці конкурсу; 

- є копіями інших авторів або містять їх елементи, що порушує законодавство 

України про інтелектуальну власність; 

- подані після завершення терміну прийому робіт на Конкурс; 

- матеріали, скопійовані з мережі Інтернет, НЕ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ! 
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8. Критерії оцінювання конкурсних робіт   
Оцінювання відбувається за бальною системою. За результатами 

«народного голосування» та за висновками журі відбувається  розгляд і 

оцінювання матеріалів претендентів і пропонується  їм онлайн співбесіда. Журі за 

сумою набраних конкурсантами балів визначає переможців конкурсу.  

Усім учасникам своєчасно надається інформація про подальшу участь у 

конкурсі або аргументована відмова. 

Роботи, представлені на конкурс, оцінюються за такими критеріями 

(загальна кількість балів -  20): 

- відповідність представленої роботи завданням конкурсу – до 5 балів;  

- аналітичний рівень матеріалів та інформаційна насиченість – до 5 балів; 

- об’єктивність і достовірність – до 5 балів; 

 - наявність професійних знахідок, інноваційних прийомів подання матеріалу – до 

5 балів.  

 

Матеріали, подані на конкурс, не рецензуються, не повертаються і можуть 

бути, за згодою авторів, використані для тиражування, поширення досвіду 

учасників конкурсу, опубліковані в ЗМІ. 

 

9. Керівництво конкурсу 

Керівництво к0онкурсом здійснюється оргкомітетом та журі, на які 

покладається відповідальність за його організацію та підбиття підсумків. 

Оцінювання розробок проводиться  в два етапи.  

Перший етап - «народне голосування»: усі бажаючі мають змогу зайти на 

сайт навчально-методичного центру профтехосвіти у Дніпропетровській області 

(http://nmc-pto.dp.ua/), у розділ «Мій особистий методист» 

(http://metodist.teplovod.dp.ua), на сторінку «Форум» і залишити свої коментарі 

про ті розробки, які найбільше зацікавили.  

Другий етап – оцінювання конкурсних робіт членами журі.   

Призери  і переможці  конкурсу визначаються за сумарною кількістю балів 

після «народного голосування» та засідання журі.  

Члени оргкомітету підбивають підсумки за результатами «народного» 

оцінювання та голосування журі Конкурсу. 

 

10. Нагородження переможців конкурсу 

10.1. Переможці конкурсу нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів з 

орієнтовним розподілом їх у співвідношенні 1:2:3. Решта учасників 

нагороджується дипломами учасника. 

10.2. Кращий досвід  профорієнтаційної роботи розповсюджується в області 

за допомогою Інтернет-ресурсу, методичних виставок, методичних заходів, статей 

у навчально-методичних журналах. 
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Додаток 1 

 

Організаційному комітету віртуального  

конкурсу «Профорієнтаційний вектор» 

____________________________________ 

  (ПІБ) 

____________________________________ 

(посада; курс та професія навчання) 

____________________________________ 

            (назва навчального закладу) 

Телефон, e-mail_______________________ 

 
 

 

ЗАЯВКА 

на участь у конкурсі 

 

Прошу прийняти матеріали для участі у віртуальному конкурсі  

‹‹Профорієнтаційний вектор›› серед педпрацівників та учнів професійно-

технічних навчальних закладів області: 

у номінації:___________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

тема роботи:_________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

З умовами Конкурсу ознайомлений(а). 

Надаю оргкомітету право під час підготовки до друку доопрацьовувати, 

редагувати (перекладати), скорочувати, доповнювати ці матеріали, змінювати їхні 

назви (заголовки та підзаголовки). 

Публікацію прошу здійснити на благодійних засадах. 

         

 Додаткова інформація про себе:  _____________________________________  

 _________________________________________________________________ 

 ___ ______________________________________________________________ 

 

Підпис _______________  

Дата _________________ 

 

 

                 


