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Дорогі друзі! Шановні колеги! 

       Раді привітати Вас зі сторінок 

першого номера нашої власної 

щомісячної методичної інтернет-газети 

«Обрій профтехосвіти».  

 
         До речі, це робоча версія назви і ми 

будемо дуже вдячні нашим читачам, якщо 

вони запропонують більш влучнішу назву 

та підкажуть, з якими рубриками хотіли б 

ознайомитись. Ідея створення такого 

видання підказана учасниками інтернет-

опитування серед ПТНЗ, що проводилось 

в грудні методцентром під час підготовки 

звіту для Міністерства освіти і науки  
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України про роботу за 2016 рік. Це 

опитування допомогло нам отримати 

неупереджену інформацію (опитування 

було анонімне) про рівень методичного 

супроводу навчальної діяльності ПТНЗ 

нашої області. Приємно відзначити, що 

майже 75% респондентів, а це були 

представники адміністрацій, методисти 

та голови метод комісій ПТНЗ, визнали 

позитивні зміни в співпраці між НМЦ та 

ПТНЗ, причому 21,9% відповіли, що 

рівень методичного сервісу в 2016 році 

суттєво поліпшився, 53.1% в цілому 

покращився і лише 12,5% вказали, що 

практично не змінився. Жоден із 64 

учасників, що надіслали відповіді, не 

вказав про погіршення методичного 

супроводу. 

- Вперше нам об’єктивно  вдалося 

виявити, в яких напрямах методичної 

роботи потреби наших 

педпрацівників були найбільше 

задоволені. Результати опитування 

показали, що організацією 

підвищення кваліфікації залишились 

задоволеними 85,9% педпрацівників. 

- Супровід атестації та ліцензування 

задовольнив на 78,1%. 

- Інформаційно-правовий супровід теж 

задовольнив 78,1%. 

- Вивчення і розповсюдження 

передового педагогічного досвіду та 

супровід загальноосвітньої 

підготовки  - по 76,6%. 

- Супровід виховної роботи 

задовольнив 70,3%. 

- Супровід професійної підготовки 

набрав 62,5% респондентів. 

Отже, найбільшу увагу в 2017 році нам 

слід приділити здійсненню методичного 

забезпечення саме професійної 

підготовки в ПТНЗ Чернігівщини. 

Зважаючи на зміни в штатному 

розкладі, а з 1 січня Міністерство освіти  

і науки України припинило фінансувати 

керівників гуртків, що функціонувались 

від НМЦ з 2000 року, нами ведеться 

робота з перерозподілу функцій та 

підсиленню лабораторії профпідготовки. 

Зважаючи на приєднання до системи 

професійної підготовки частини коледжів 

та технікумів, а також запровадження 

дуальної та дистанційних форм навчання 

методцентр планує доповнити 

лабораторію методистом-фахівцем у цих 

напрямках. 

Із січня вже почав працювати наш 

новостворений прес-центр, який 

сприятиме підняттю престижності 

системи професійної освіти в регіоні, 

розповсюджуватиме передові педагогічні 

та виробничі технології серед 

педколективів, допомагатиме у здійсненні 

профорієнтаційної роботи серед батьків 

та учнів. 

Контакти нашої пресслужби - 

visnik.cn@gmail.com, методист 

Вячеслав Маховка. 

Чекаємо ваших публікацій на 

наших сторінках! 

 

З повагою  

Гріненко 

Віктор Володимирович, 

директор Навчально-методичного 

центру  професійно-технічної освіти 

у Чернігівській області 

 

 

mailto:visnik.cn@gmail.com
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Візит поважних гостей до навчальних закладів Чернігівщини 
17 січня  Прем'єр-міністр України 

Володимир Гройсман, Міністр освіти і 

науки України Лілія Гриневич та Міністр 

соціальної політики України Андрій Рева 

відвідали Чернігівщину з робочим 

візитом. 

 
У цей день поважні гості відвідали 

декілька освітніх закладів, в рамках 

візиту Лілія Гриневич зустрілася з 

освітянами Чернігівщини.  

Із здобутками професійно-технічної 

освіти Чернігівщини Володимир 

Гройсман та Лілія Гриневич 

ознайомилися під час візиту до 

Чернігівського вищого професійного 

училища побутового обслуговування.  

«Зараз ми вкладаємо значні кошти, 

щоб модернізувати професійно-технічну 

освіту в Україні, і продовжимо це 

робити», - наголосив Прем’єр. 

Редакція on-line ресурсу «Орбіта 

профтехосвіти» запитала у директора 

Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Чернігівське вище 

професійне училище побутового 

обслуговування», Заслуженого 

працівника освіти України Михалко 

Світлану Олексіївну: «Чому саме до 

їхнього закладу завітали Прем'єр-міністр 

та Міністр освіти і науки України?» Ось 

що нам відповів досвідчений директор 

навчального закладу: 

 «У листопаді 

місяці 2016 

року  

Чернігівське 

вище 

професійне  

училище 

побутового 

обслуговування 

увійшло до 

пілотного 

проекту з 

модернізації 

підготовки  робітників   за   професіями  

«Швачка. Кравець. Закрійник», які вкрай 

необхідні сучасному ринку праці. Саме з 

цього моменту почалась ретельна 

підготовка зі створення центру 

професійної підготовки кравців, 

закрійників. 

 
На виділені кошти було придбане 

новітнє швейне обладнання на суму 330 

тис. грн., а також наша українська 

сучасна система проектування одягу 

САПР  JULIVI, яка дозволяє в достатньо 

короткий термін виконувати модельно-

конструкторські роботи, перевіряти 

конструкцію швейного виробу на 

віртуальному манекені і отримати готові 

лекала, які раціонально і економічно 

виважено розкладені для розкрою. 
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Завдяки наполегливій праці 

колективу всі організаційні та ремонтні 

роботи були проведені в досить стислі 

терміни, і в даний час обладнання 

встановлене, перевірене і готове до 

експлуатації.

 
І саме в січні 2017 року Прем'єр-міністр 

України Володимир Борисович Гройсман 

та Міністр освіти і науки України Лілія 

Михайлівна Гриневич відвідали наш 

навчальний заклад, ознайомилися з 

навчально-матеріальною базою, 

поспілкувалися з учнями та педагогічним 

колективом.  

 

 
 

 

Гості дали високу оцінку 

надбанням, які має наш навчальний 

заклад. Тепер ці надбання, сподіваємось, 

стануть ще більшими, адже 

використання в навчальному процесі 

новітніх швейних машин з новим 

програмним забезпеченням дозволить 

інженерно-педагогічному колективу в 

повній мірі застосовувати в навчально-

виробничому процесі сучасні 

інноваційні технології. Це дасть змогу 

випускникам Чернігівського вищого 

професійного училища побутового 

обслуговування бути конкурентно 

спроможними на ринку праці, 

відповідати європейським стандартам. 

 
Прем’єр-міністр та Міністр освіти і 

науки України високо оцінили роботу 

педагогічного колективу училища та 

побажали учням досягти найвищого 

рівня у професійній діяльності.  
 

Малофєєнко В.Л. 

заступник директора 

з навчально-виробничої 

роботи Чернігівського вищого 

професійного училища побутового 

обслуговування 
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Лабораторія професійної підготовки та виробничої діяльності 
Значну роль Навчально-

методичний центр приділяє організації 

співпраці з вищими навчальними 

закладами, установами, громадськими 

організаціями та роботодавцями області. 

Так, у минулому 2016 році за 

ініціативи НМЦ ПТО проведена зустріч 

працівників та учнів ПТНЗ будівельних 

професій з викладачами будівельного 

факультету Чернігівського 

національного технологічного 

університету та роботодавцями із 

налагодження співпраці з підготовки 

кадрів для будівельної галузі. 

З метою подальшого 

впровадження у навчально-виробничий 

процес сучасних будівельних матеріалів 

та технологій здійснювалась співпраця з 

торговими компаніями «Хенкель 

Бауттехнік (Україна)», «КАН Україна», 

«Siniat», «Термінал-М  (™»Siltek»). 

Працівники цих компаній провели 

навчально-практичні семінари для 

педагогічних працівників та учнів 

будівельних професій, ознайомили з 

новими розробками матеріалів і 

технологій компаній. 

 Також здійснювався методичний 

супровід співпраці швейцарської фірми 

Геберіт Інтернейшнл Сейлз АГ –  

партнера Чернігівського професійного 

ліцею залізничного транспорту із 

застосування сучасних технологій та 

інструменту в галузі санітарно-технічних 

систем, що розробляє і виготовляє дана 

фірма. 

За сприяння фірми «GеЬегіt» 

проведена  реконструкція та оснащення 

навчальної майстерні ліцею. Результатом 

співпраці стало відкриття Навчально-

практичного центру. 

 

Обласний навчально-практичний 

семінар з компанією КАН Україна 

проведено на базі навчально-практичного 

центру інноваційних технологій 

санітарно-технічних робіт Чернігівського 

професійного ліцею залізничного 

транспорту. 

На базі Чернігівського 

професійного будівельного ліцею 

проведено обласний навчально-

практичний семінар та майстер-клас з 

компанією: «Siniat» та «Термінал-М  

(™»Siltek»). 

У Сосницькому навчально-

практичному центрі сучасних аграрних 

технологій організовано навчання учнів 

та стажування майстрів виробничого 

навчання з вивчення сучасної 

сільськогосподарської техніки і нових  
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технологій вирощування 

сільськогосподарської продукції. 

З метою впровадження нових 

освітніх технологій та координації 

інноваційної діяльності педагогічних 

працівників проведено: 

 методичні майстерні: 

- стан підготовки кваліфікованих 

робітників з професії с/г напрямку; 

- організація проведення виробничого 

навчання в ПТНЗ з с/г професій; 

 круглі столи: 

- обмін досвідом про організацію та 

проведення виробничої практики учнів 

на підприємствах і організаціях; 

- новітні підходи до професійного 

навчання за робітничими професіями  в 

умовах сучасного виробництва; 

-  організація впровадження в 

навчальний процес інноваційних 

розробок; 

-  шляхи активізації учнів на уроці. 

Для методичного забезпечення 

навчально-виробничого та навчально-

виховного процесів у ПТНЗ області 

методистами НМЦ ПТО підготовлено і 

направлено в навчальні заклади області 

ряд методичних листів: 

 «Про стан професійної підготовки 

учнів ПТНЗ за професіями аграрного 

профілю»; 

»Про впровадження в навчальний 

процес 

матеріалів, щодо 

використання 

сандвіч-панелей в 

будівельній 

галузі»; 

 

«Про внесення 

змін у навчальні програми з Правил 

дорожнього руху і основ безпеки руху». 

 

А також проведено: 

- майстер-клас та навчання з надання 

першої долікарської допомоги 

педпрацівників ПТНЗ області, які 

готують 

кваліфікованих 

робітників 

транспорту та 

с/г 

виробництва; 

- обласний 

конкурс 

професійної 

майстерності 

серед учнів 

ПТНЗ та 

майстрів в/н з 

професії «Тракторист-машиніст с/г 

виробництва»;   

- обласний огляд-конкурс на кращу 

слюсарну майстерню ПТНЗ; 

- обласні  конкурси фахової майстерності 

з 5 професій. 

Учні-переможці взяли участь у 

Всеукраїнському конкурсі з професій: 

«Лицювальник-плиточник», «Кравець», 

«Електрогазозварник», «Помічник 

машиніста електровоза», «Верстатник 

широкого профілю». Силенок Ірина  – 

учениця Чернігівського професійного  
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ліцею побуту зайняла 2 місце з професії 

«Кравець». 
З окремих 

професій  ПТНЗ 

області  взяли 

участь у 

Всеукраїнському 

конкурсі 

професійної 

майстерності 

«WORLDSKILLS 

UKRAINE» за 

компетенціями. 

За ініціативи 

НМЦ ПТО для педагогічних працівників 

ПТНЗ, викладачів Чернігівського 

національного технологічного 

університету, інженерно-технічних 

працівників будівельних організацій, 

проектувальників та архітекторів 

області проведено конференцію 

«Передові технології у сучасному 

будівництві та архітектурі». 

 На базі регіонального  навчально-

практичного центру відбувся обласний 

семінар за підтримки компанії «Хенкель 

Баунтехнік Україна», присвячений 

новим розробкам матеріалів і технологій 

компанії. 

З метою підвищення професійного 

та методичного рівня викладачів та 

майстрів виробничого навчання  

протягом року проводилось вивчення, 

узагальнення та розповсюдження 

передового досвіду працівників 

навчальних закладів області: 

- в/о старшого майстра 

Дігтярівського ПАЛ Хілобка Ю.В. 

«Постановка с/г техніки на зберігання»; 
- викладача спецдисциплін Ніжинського 

професійного аграрного ліцею Кривошей 

О.В. «Використання проблемних 

ситуацій на уроці». 

За наслідками вивчення були 

проведені співбесіди з викладачами і 

майстрами виробничого навчання, а 

також підготовлені довідки та 

інформаційно-аналітичні матеріали для 

обговорення на засіданнях педагогічних 

рад ПТНЗ. 
 

Науменко М.П. 

завідувач лабораторії 

професійної підготовки  

та виробничої діяльності 
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Лабораторія загальноосвітньої підготовки 

Рік 2016. Чим запам’ятався? 

Як і в усі попередні роки, 

методистами лабораторії методичного 

забезпечення загальноосвітньої 

підготовки організовувалось проведення 

обласних методичних секцій, вивчався 

передовий досвід роботи педагогів 

навчальних закладів, надавалась 

методична допомога різним категоріям 

працівників ПТНЗ за напрямками їхньої 

роботи, створювались методичні 

рекомендації, порадники, посібники для 

практичного використання у навчальних 

закладах області. 

Визначною подією 2016 року став 

обласний конкурс викладачів ПТНЗ 

«Зірка профтехосвіти», у фінал якого 

вийшли десять із 16-ти переможців 

відбіркового туру. Він поєднав молодий 

ентузіазм і набутий роками досвід, бо 

учасниками фіналу стали як старші 

викладачі та викладачі-методисти, так і 

викладачі з педагогічним стажем лише в 

кілька років. 

 
 

У виступах конкурсантів 

переплітались професіоналізм і гумор, 

широка ерудиція і неабиякі вокальні, 

хореографічні та поетичні здібності. 

 

 

 
Фіналісти були відзначені у восьми 

номінаціях. Найвище звання – «Зірка 

профтехосвіти» -  отримала Вікторія 

Наровлянська, викладач Чернігівського 

вищого професійного училища. 

 

http://nmcptochernigiv.ucoz.ru/_nw/8/31952457.jpg
http://nmcptochernigiv.ucoz.ru/_nw/8/04133668.jpg
http://nmcptochernigiv.ucoz.ru/_nw/8/68480556.jpg
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     Напружена навчальна робота педагогів 

і учнів наших закладів протягом року не 

завадила творчим особистостям. Вони 

продемонстрували свій літературний 

талант на фестивалі авторських творів 

«Ну що б, здавалося слова…» 24 травня, у 

День Словянської писемності і культури. 

Сімнадцять власних поетичних та три 

прозових твори виконали учні і 

педагогічні працівники навчальних 

закладів. Присутні на фестивалі глядачі 

поринули у магію слова, що народилась у 

душах авторів, які виходили на сцену, аби 

поділитись з усіма своїми почуттями. 

 

 
Глядачі та члени журі були 

зворушені виступами учасників: як 

авторськими текстами, гармонійно 

поєднаними зі створеним образом, так і 

мультимедійним та музичним 

супроводом, що викликали  радість і 

смуток, відчуття причетності до філософії 

сьогодення, неймовірну піднесеність 

національно-патріотичного духу. 

Ніщо так не спонукає учнів до 

грунтовного вивчення предмета, як 

гарно оформлений та затишний 

навчальний кабінет, у якому створений 

необхідний  дидактичний комплекс. 

Проведений восени 2016 року огляд 

кабінетів фізики в рамках обласного 

конкурсу засвідчив професіоналізм 

більшості викладачів, які небайдужі до 

справи навчання своїх учнів і 

створюють усі умови для того, аби вони 

якнайкраще вчили фізику і полюбили 

цей предмет так само, як їхні 

наставники. 

Серед кількох претендентів на 

перемогу кращим було визнано кабінет 

фізики Чернігівського професійного 

ліцею побуту, яким завідує Наталія 

Бичок. 

 

 
 

 
 

 

http://nmcptochernigiv.ucoz.ru/_nw/8/26100657.jpg
http://nmcptochernigiv.ucoz.ru/_nw/8/72820469.jpg
http://nmcptochernigiv.ucoz.ru/_nw/9/25008176.jpg
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І серед учнів професійно-технічних 

навчальних закладів нашої області є ті, 

якими можна і слід пишатись. Це 

засвідчили результати обласних 

учнівських олімпіад  із загальноосвітніх 

предметів, у яких взяли участь 94 

представники ПТНЗ, а команда 

Чернігівського професійного ліцею побуту 

зайняла І місце у загальному рейтингу, та 

проміжні етапи Міжнародних конкурсів з 

української мови й літератури імені Петра 

Яцика та імені Тараса Шевченка, дев’ять 

переможців яких отримали дипломи 

МОНУ та цінні подарунки за участь у 

фінальних етапах 

 

 
Усім відомі слова українського поета 

Максима Рильського: «Хто не знає свого 

минулого, той не вартий свого 

майбутнього. Хто не шанує видатних 

людей свого народу, той сам не гідний 

пошани». 

     Педагогічні колективи та учнівська 

молодь ПТНЗ Чернігівщини протягом 

2016 року вшановувала пам'ять 

великих синів українського народу, 

наукових діячів – державотворця 

Михайла Грушевського з нагоди 150-

річчя з дня його народження та 

літературного діяча Івана Франка з 

нагоди 160-річчя від дня народження 

та 100-річчя від дня смерті. 

У навчальних закладах була 

розгорнута 

пошуково-

дослідницька 

робота, 

пройшли 

наукові 

читання, 

літературні вечори, відкриті уроки і 

позаурочні заходи, організовані 

тематичні виставки. 

Враховуючи роль англійської 

мови та шляху України до Євросоюзу, 

як мови 

міжнародного 

спілкування, у 

навчальних 

закладах широко 

відзначався Рік англійської мови, 

проголошений Указом Президента 

України.  

Скрізь пройшли дні та тижні 

англійської мови, віртуальні екскурсії 

англомовними країнами, учні ПТНЗ 

долучались до поетичних марафонів та 

перегляду фільмів мовою оригіналу 

тощо. 

На проведення вищезазначених 

заходів навчальні заклади націлювали 

відповідні листи НМЦ ПТО. 

Ткач Н.М., 

методист 

НМЦ ПТО у Чернігівській області 

http://nmcptochernigiv.ucoz.ru/_nw/9/24478061.jpg
http://nmcptochernigiv.ucoz.ru/_nw/9/72983768.jpg
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Лабораторія виховних технологій  та роботи з творчо 

обдарованою молоддю 

Результати співпраці у здійсненні виховної роботи в 2016 році 
З метою активізації національно-

патріотичного виховання, подальшої 

інтегрованості української культури в 

європейський простір, розвитку 

художньої самодіяльності учнів, 

музейної педагогіки, проведення 

моніторингу позитивного педагогічного 

досвіду на веб-ресурсах професійно-

технічних навчальних закладів у лютому-

квітні 2016 року відбувся огляд-конкурс 

позаурочної виховної роботи та 

змістовного дозвілля учнів «Молодь за 

майбутнє» за номінаціями.  

 
У номінації «Європейський світ» 

бібліотекарі провели 17 відкритих 

позаурочних заходів, спрямованих на 

розповсюдження ідей європейської 

інтеграції. Широко використовувались 

відеоматеріали, робота з книгою, 

інтерактивні виховні технології. 

У номінації «Україна Незалежна» 

керівники гуртків художньої 

самодіяльності представили 16 творчих 

звітів, присвячених 25-річчю 

незалежності України.  

Керівники гуртків творчо та 

професійно підійшли до підбору 

репертуару відповідно до сценарію, 

створенню яскравих декорацій. Окремі 

виконавці і колективи художньої 

самодіяльності продемонстрували свій  

талант у різних жанрах та стилях 

музичного, танцювального, 

декламаторського мистецтва тощо.  

У номінації «Цікаве поруч» завідувачі 

музеїв, використовуючи експозиційні 

фонди та застосовуючи мультимедійні 

технології, провели 5 позаурочних 

заходів. 

У номінації «Імідж-проект» 

заступники директорів з навчально-

виховної роботи підготували 

узагальнений творчий звіт матеріалів, 

опублікованих на сайті навчального 

закладу за перше півріччя 2015-2016 

навчального року, які стосуються 

виховної діяльності.  

Ці роботи наповнені описом 

значної кількості заходів, розділів, 

постійно діючих рубрик різноманітними 

дописувачами сайту: «гуртки», 

«гуртожиток», ліцейна газета, «кабінет 

заступника з навчально-виховної 

роботи», інформація для батьків, 

сторінка психологічної служби, 

бібліотекаря тощо. 

 
Позаурочні заходи, творчі звіти 

сприяли вихованню національної 

свідомої особистості, формуванню 

патріотичних почуттів, виявленню та 

розвитку здібностей обдарованої молоді, 

реалізації музеями виховних  

 



 
 

«Орбіта профтехосвіти» 
№1 січень 2017 рік 

Панорама 2016 
 

12 

можливостей, створенню 

позитивного іміджу професійно-

технічних навчальних закладів. 

 Щоквартально відбувались 

засідання із залученням громадських, 

наукових, представників державних 

установ до роботи клубного об’єднання 

«Ровесник» для учнів-сиріт та 

позбавлених батьківського піклування 

ПТНЗ міста Чернігова. Метою яких було 

формування соціально-психологічних 

компетенцій, здійснення соціальної 

опіки та супроводу. 

 НМЦ ПТО у Чернігівській області 

продовжує координацію діяльності 

Обласної ради учнівського 

самоврядування. 16 лютого 2016 року 

організовано і проведено відео-міст 

серед Рад учнівського самоврядування 

гуртожитків професійно-технічних 

навчальних закладів області. 

 З метою формування національної 

свідомості, виховання поваги до 

Конституції  України і держаної 

символіки Навчально-методичним 

центром професійно-технічної освіти у 

Донецькій області 23 червня 2016 року 

був проведений Всеукраїнський 

телеміст до ювілею Конституції 

України під гаслом «Конституція – 

основа життєдіяльності професійно-

технічного навчального закладу 

України». Професійно-технічну освіту 

Чернігівської області представляли 

методист центру Наталія Костюк та 

учениця Чернігівського вищого 

професійного училища побутового 

обслуговування Тетяна Гаркава. 

З 18 по 20 жовтня 2016 р. у Києві 

відбувався Всеукраїнський Форум 

українських патріотичних справ 

учнівської молоді «Ми – українці!». 

Учень Ніжинського професійного  

 

аграрного ліцею Тихонов Максим був 

членом делегації Чернігівської області від 

професійно–технічних навчальних 

закладів, де представив свою роботу у 

секції «Українське козацтво в історичній 

традиції та в сучасних умовах розвитку 

Української держави». 

 
    На активізацію національно-

патріотичного виховання, інтегрованість 

української культури в європейський та 

світовий простір, розповсюдження ідей 

європейської інтеграції серед учасників 

навчально-виховного процесу ПТНЗ був 

спрямований Інтернет-форум лідерів 

бібліотечних активів ПТНЗ області «Я – 

українець! Я – європеєць!». 

 9-20 травня 2016 року на базі 

державного професійно-технічного 

навчального закладу «Конотопське вище 

професійне училище» відбувся 

заключний етап конкурсу «Учень року» 

серед учнів державних професійно-

технічних навчальних закладів Сумської 

області та м. Кобеляки (Полтавська 

область), м. Щорса (Чернігівська 

область), м. Києва. Чернігівську область 

представляла учениця ДПТНЗ 

«Щорського вищого професійного 

училища лісового господарства» за 

спеціальністю «Технік лісового 

господарства» - Кліщенко Олеся. За 

підсумками конкурсу отримала диплом 

учасника конкурсу у номінації «Надія 

професійно-технічної освіти». 
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11 лютого була проведена шоу-програма 

«Кохання з першого погляду», 

присвячена Дню Валентина на базі 

Чернігівського професійного ліцею 

побуту. В ньому брали участь дівчата 

цього ліцею та юнаки Чернігівського 

професійного ліцею залізничного 

транспорту. 

 
 Відповідно до наказу МОН України 

від 14.09.2015 року № 930 «Про 

проведення Всеукраїнського огляду-

конкурсу на кращий стан фізичного 

виховання в професійно-технічних 

навчальних закладах» у квітні 2016 року 

проведений обласний етап 

Всеукраїнського огляду-конкурсу. За 

рішенням журі обласного етапу огляду-

конкурсу серед навчальних закладів 

системи професійно-технічної освіти 

області визнані переможцями та 

нагороджені грамотами Управління освіти 

та науки Чернігівської обласної державної 

адміністрації: Державний професійно-

технічний навчальний заклад 

«Чернігівське вище професійне училище» 

(директор Спутай Віталій Юхимович, 

керівник фізичного виховання Лапко 

Юрій Михайлович) - І місце 

 За ініціативи Міжнародної 

організації з міграції та при сприянні 

Управління освіти і науки Чернігівської 

облдержадміністрації, Чернігівського 

громадського комітету захисту прав 

людини в рамках реалізації проекту 

«Підвищення обізнаності вразливих 

дітей та молоді, які навчаються в 

професійно-технічних навчальних 

закладах Чернігівської області, щодо 

безпечної міграції та 

працевлаштування», 5-7 жовтня 2016 

року на базі Освітнього Дому Прав 

Людини (с. Количівка, Чернігівського 

району) була проведена Школа 

активіста для 24 вихователів 

гуртожитків та працівників 

психологічної служби ПТНЗ області. 

 
З метою підвищення рівня виховної 

майстерності педагогічних працівників, 

поповнення їхнього методичного 

арсеналу проходила щомісяця он-лайн 

естафета виховних ідей та технологій 

у формі віртуального майстер-класу.  
 21.01.2016 відбувся спільний 

вебінар НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській та Чернігівській 

областях з теми: «Робота з 

обдарованими та творчими учнями у 

професійно-технічних навчальних 

закладах». 

До 30-ї річниці аварії на 

Чорнобильській АЕС учнями 

професійно-технічних закладів 

Чернігівської області створена 

інтерактивна фотовиставка «Світ 

навколо нас!». 

Головешкіна Т.П., 

заступник директора 

НМЦ ПТО у Чернігівській області 
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Інформаційно-методичне забезпечення у 2016 році 
Як і в минулі роки, у 2016 

інформаційний відділ забезпечував 

професійно-технічні навчальні заклади 

Міністерства освіти і науки України  та 

навчальні заклади, не підпорядковані 

МОНУ, документам про освіту, як на 

основі фотокомп’ютерних технологій, так 

і поліграфічних. 

Крім того, методисти займаються 

підготовкою документації  для 

забезпечення учнів пластиковими 

учнівськими квитками державного зразка. 

Відділ проводить роботу з оформлення 

замовлень, створення реєстру, обліку 

отримання та видачі документів, їх 

передруком. 

Працівниками відділу здійснюється 

супровід та технічна підтримка в 

проведенні он-лайн конференцій, 

вебінарів, секцій з різними категоріями як 

педпрацівників, так і учнівської молоді,   в 

проведенні он-лайн конференцій, 

вебінарів, секцій.. 

Використання всесвітньої мережі Internet 

та сучасних технологій дало можливість 

відділу інформаційно-аналітичного  

 

забезпечення 

створити 

сайти 

Навчально-

методичного 

центру 

професійно-

технічної освіти 

(http://nmcptochernigiv.ucoz.ru), 

електронну бібліотеку 

http://nmcptobibliot.ucoz.ru/ та сайт 

учнівського самоврядування  

http://nmcpto4.ucoz.ru, на яких в повній 

мірі висвітлено всі напрямки роботи 

Відділ надає допомогу ПТНЗ 

різних форм власності, щодо 

підключення до Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти 

(ЄДЕБО). 

На сьогодні 

Єдина база 

оптимізує 

та 

полегшує 

роботу 

навчальних 

закладів, забезпечує їх актуальною, 

повною та достовірною інформацією 

щодо вступників, надавачів та 

отримувачів освітніх послуг. Навчальні 

заклади формують у Єдиній базі 

відомості та дані щодо переведення, 

відрахування, поновлення учнів, 

статистичну звітність. 

Бесєдіна А. М. 

методист  

з інформаційно-методичного  

забезпечення 

НМЦ ПТО у Чернігівській області 

 

 

http://nmcptochernigiv.ucoz.ru/
http://nmcptobibliot.ucoz.ru/
http://nmcpto4.ucoz.ru/
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Стан працевлаштування випускників ПТНЗ  

Чернігівської області  у 2016 році 
У час, коли економіка України 

перебувала у глибокій кризі через 

військові дії на сході країни, вирішення 

питань працевлаштування випускників  

навчальних закладів стикалася з 

певними труднощами. Адже в таких 

умовах на ринку праці є значна кількість 

безробітних громадян, що викликає 

гостру конкуренцію на кожне робоче 

місце. 

Станом на 01.10.2016 року випуск  

у професійно-технічних навчальних 

закладах області склав  2747 осіб, із них 

працевлаштовано 1902 особи (69,2 %), з 

яких за отриманою у ПТНЗ професією – 

1556 осіб (81,8%) від числа 

працевлаштованих.  

Крім того, 155 осіб (5,6 %) 

продовжують навчання  у вищих 

навчальних закладах, 116  осіб (8,3 %) – 

у інших навчальних закладах,   були  

призвані до лав Збройних Сил України 

21 особа (0,8%). Залишились не 

працевлаштованими 445 осіб (14,1 %), з 

яких 46 осіб перебувають у декретній 

відпустці (таблиця 1). 

Показник непрацевлаштованих 

випускників дещо нижчий, ніж у 2015 

році (15,9%), що говорить про певні 

позитивні зрушення у вирішенні 

проблем з питань працевлаштування 

випускників. 

Залишаються майже незмінними 

показники осіб, що працевлаштовані не 

за отриманою у навчальному закладі 

професією (2016 рік – 5,6%, 2015 рік – 

5,1%). Значна кількість таких 

випускників у Замглайському АПТУ – 

37,9%, Ічнянському ПАЛ – 34,6%, ПТУ 

№33 с. Мрин – 26,8%. Виникає резонне 

запитання: навіщо було витрачати 

бюджетні кошти і час на професійне  

навчання таких осіб (155 чол. по області), 

які не забажали (чи не змогли) 

працевлаштуватися за отриманою у 

навчальному закладі професією. 

Погодьтеся, це дуже тривожні показники. 

 Якщо враховувати ще факт, що 

лише 13,2% випускників продовжують 

навчання у вищих навчальних закладах 

різного рівня акредитації за отриманою у 

ПТНЗ професією, то вийде, що 8,5% (234 

особи) з числа наших випускників не 

скористувалися отриманою у ПТНЗ 

професією для подальшого професійного 

зростання, а вирішили отримати іншу 

професію на самому початку свого 

дорослого життя. 

Це наш професійний брак. Він призвів не 

тільки до нераціонального витрачання 

бюджетних коштів, а і до певного 

розчарування молодих людей за даремно 

втрачений час. Звичайно, людина 

подорослішала і змогла більш свідомо 

визначитись у майбутній професії, але 

певну роль в осмисленому виборі 

професії на більш ранній стадії могли б 

зіграти прийомні комісії ПТНЗ. Якщо 

психолог або досвідчений викладач 

навчального закладу перед прийомом 

документів від абітурієнта задасть 

декілька запитань профорієнтаційного 

змісту, то з великою вірогідністю по 

отриманих відповідях спеціаліст 

визначить ступінь усвідомленості вибору 

професії. При виявлених сумнівах такий  

хоч би елементарний професійний відбір 

шляхом найпростішого анкетування для 

визначення профпридатності абітурієнта 

на ту чи іншу професію, виявлення його 

професійних намірів дасть  можливість 

відсіяти тих, хто йде  
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«пересидіти» 2-3 роки у ПТНЗ,  щоб 

потім йти зовсім іншою дорогою. 

Якби професійний відбір на етапі 

роботи приймальних комісій був на 

належному рівні, це призвело б до 

формування навчальних груп з «фанатів» 

у обраній за допомогою фахівців з 

приймальної комісії професії, саме це  

різко підвищило б і якість професійної 

підготовки, і кінцевий результат. 

Станом на 01.01.2017 року стан 

працевлаштування випускників ПТНЗ 

дещо змінився (таблиця 2,3). З 2804 

випускників, працевлаштовано 1923 

особи (68,6%), непрацевлаштовано 447 

осіб (15,9%), з яких перебуває у 

декретній відпустці 110 осіб. Тривожним 

показником є те, що 100 наших 

випускників не виявили бажання 

працювати. Навіщо ми їх вчили? Чи 

погано навчили? Відповіді на ці питання 

педагогічні колективи навчальних 

закладів, сподіваємось, спробують 

знайти. Однією з причин може бути 

недостатня діяльності навчальних 

закладів, щодо організації 

профорієнтаційної роботи з учнівською 

молоддю.  

З метою покращення 

профорієнтаційної роботи з молоддю 

робоча група з організації прогнозування 

попиту на ринку праці та удосконалення 

напрямків профорієнтаційної роботи  

утвореної розпорядженням Голови 

обласної державної адміністрації від 

26.12.2016 року №816, доручила 

Обласному центру зайнятості розробити 

заходи щодо підвищення якості 

профорієнтаційної роботи, враховуючи 

побажання зацікавлених сторін.  
Пропозиції навчальних закладів з 

цього важливого питання просимо 

подавати в електронному вигляді в НМЦ 

ПТО у Чернігівській області до 25.02.2017.  

Важливим акцентом формування 

державного (регіонального) замовлення 

на підготовку робітничих кадрів є стан 

ринку праці. 

Ринок праці чуттєво реагує на процеси, 

що відбуваються в економіці та 

суспільно-політичному житті. 

56% актуальних вакансій на 

Чернігівщині – робітничі спеціальності. 

Дослідження фахівців показують, що 

ринок праці вже кілька років 

перенасичений юристами, економістами, 

соціальними працівниками. Натомість 

популярності набувають такі професії як 

слюсар, токар, тесляр, зварювальник, 

муляр, швачка, працівник аграрної сфери 

та інші. 

Як свідчить статистика, чисельність 

зайнятого населення Чернігівщини 

минулоріч скоротилася на 2%, кількість 

штатних працівників на підприємствах, в 

організаціях та установах зменшилася на 

4 тисячі осіб і становить 190 тисяч. 

Зокрема, негативний вплив на 

ринок праці області має кризова 

демографічна ситуація та міграційні 

процеси. 

Наразі для нашого регіону 

актуальним є питання збереження 

трудового потенціалу. Виїжджати за 

кордон та до столиці 

висококваліфікованих працівників 

змушує низька якість робочих місць. 
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На кінець січня 2017 року кількість 

безробітних дещо зросла – 1245 тис. осіб. 

Кількість вакансій теж зросла, зараз на 

вільне робоче місце претендує 16 осіб. 

Зі свого боку роботодавці 

стверджують, що їм досить складно 

знайти потрібних працівників через 

низьку якість робочої сили та дефіцит 

робітничих кадрів. 

Одна з причин такої ситуації – 

невідповідність обсягів та якості 

підготовки молодих кадрів потребам 

сучасного ринку праці. Аби вирішити цю 

проблему, обласним центром зайнятості 

вже розроблена програма професійної 

орієнтації молоді на здобуття актуальних 

професій. Наразі вивчається питання 

створення спільно з Управлінням освіти і 

науки ОДА та роботодавцями резерву 

кваліфікованих та робітничих кадрів, яких 

роботодавці могли б супроводжувати під 

час навчання. 

Серед чинників, які вже у поточному 

році можуть значно вплинути на сферу 

зайнятості, – підвищення мінімальної 

заробітної плати до 3200 гривень. За 

даними статистики, на Чернігівщині 

більше 40% штатних працівників 

підприємств минулого року отримувало 

заробітну плату меншу за 3200 гривень, та 

близько 50 % – до 3500 гривень. В умовах 

обмеженого ресурсу для підвищення 

заробітної плати найманим працівникам 

для роботодавців, особливо малих та 

середніх підприємств, існує реальна 

проблема збереження діючих робочих 

місць. Є загрози переведення працівників 

у режим неповного робочого дня, або, 

взагалі, ліквідації підприємницької 

діяльності. 

Таким чином, з одного боку 

зростання мінімальної заробітної плати 

покликано підвищити добробут населення 

та сприяти виведенню 

заробітних плат з «тіні», з іншого – 

виявляє проблеми пов’язані з 

можливою оптимізацією чисельності 

найманих працівників. 

У 2016 році на ринку праці 

відбулись і позитивні зрушення. 

Кількість вакансій від роботодавців, 

поданих до центрів зайнятості області, у 

збільшилась на 2% і перевищила 26 

тисяч одиниць. 

На обліку в службах зайнятості 

отримували соціальні послуги понад 41 

тисячі безробітних, що майже на 14 % 

менше проти 2015 року. З них 

працевлаштовано понад 13 тисяч осіб, 

або кожен третій. Зокрема, 153 людини 

започаткували власну справу, 

скориставшись виплатою допомоги по 

безробіттю одноразово.  

 
Сьогодні служба зайнятості 

реформується. На законодавчому рівні 

пропонується запровадити більш 

жорсткі міри щодо матеріального 

забезпечення безробітних, які 

спонукатимуть громадян до активного 

пошуку роботи. 

 

Сидоренко Р.І. 

Зінченко В.П., 

методисти НМЦ ПТО  

у Чернігівській області 
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Профтехосвіта Чернігівщини через аспект  

Туринського процесу 
Україна плідно співпрацює з 

Європейським Фондом Освіти в аспекті 

модернізації національної системи 

професійно-технічної освіти відповідно 

до європейських стандартів. Одним з 

напрямів такого співробітництва є 

участь у Туринському процесі, що 

передбачає аналіз національних систем 

професійної освіти країн-партнерів 

Європейського Фонду Освіти. В основу 

методології аналізу закладено принципи 

провідної ролі країни у підготовці звіту; 

широка участь у цьому процесі усіх 

зацікавлених сторін; цілісний підхід, 

який базується на огляді як системи 

первинної професійно-технічної освіти 

молоді, так і професійної підготовки 

/перепідготовки/ підвищення 

кваліфікації населення протягом життя; 

доказової бази, яка ґрунтується на 

фактах. Україна бере участь у 

Туринському процесі від самого початку 

його започаткування у 2010 році. Нею 

підготовлено національні звіти 

«Туринський процес. Україна» 2010, 

2012, 2014. У 2013-2014 рр. було 

успішно впроваджено пілотний проект 

«Туринський процес – розвиток 

потенціалу регіонів» у п’яти регіонах 

України – Вінницькій, 

Дніпропетровській, Сумській, 

Хмельницькій областях і м. Києві. У 

2016 р. у контексті децентралізації в 

Україні підготовку звіту Туринський 

процес реалізовано на двох рівнях 

національному – з підготовкою 

національного звіту «Туринський 

процес 2016-17. Україна» та на 

регіональному – аналіз систем 

професійно-технічної освіти проведено 

у двадцяти п’яти регіонах України – 

Вінницькій,  

Волинській, Дніпропетровській, 

Донецькій, Житомирській, Закарпатській, 

Запорізькій, Івано-Франківській, 

Київській, Кіровоградській, Луганській, 

Львівській, Миколаївській, Одеській, 

Полтавській, Рівненській, Сумській, 

Тернопільській, Харківській, 

Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, 

Чернівецькій, Чернігівській областях та у 

м. Києві. Систему професійно-технічної 

освіти кожного регіону проаналізовано з 

позиції бачення її стану і перспектив 

розвитку; результативності у реагуванні 

на потреби економіки та ринку праці; 

ефективності врахування демографічних, 

соціальних та інклюзивних потреб; якості 

системи професійно-технічної освіти; 

аспектів управління і фінансування. 

У виданні представлено аналіз 

системи професійно-технічної освіти 

Чернігівської області, який проведено за 

методологією Туринського процесу. 

Аналіз здійснено в рамках проекту 

Європейського Фонду Освіти 

«Туринський процес 2016. Україна. 

Регіональний рівень», який 

реалізовувався у двадцяти п’яти регіонах 

України.  

Дане видання призначене для 

розробників освітньої політики, 

роботодавців, управлінців, педагогів, 

викладачів, аспірантів, студентів, усіх 

заінтересованих сторін. 

Список авторів, звіт складено за 

редакцією: Конопацький Микола 

Анатолійович – начальник Управління 

освіти і науки обласної державної 

адміністрації, керівник групи; Чубич 

Людмила Володимирівна – заступник 

начальника Управління освіти і науки  

обласної державної  
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адміністрації, заступник керівника 

робочої групи; Гріненко Віктор 

Володимирович – директор навчально-

методичного центру професійно-

технічної освіти у Чернігівській області, 

координатор з питань збору фактичних 

даних щодо Туринського процесу 

Матеріали підготували: Ашихміна Діна 

Іванівна – начальник Головного 

управління статистики в області; 

Білогура Василь Олексійович – 

начальник управління освіти 

Чернігівської міської ради; Міклухо-

Маклай Надія Петрівна – член постійної 

комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, культури та інформаційної 

сфери; Падалка Лідія Василівна – 

директор Чернігівського обласного 

центру зайнятості; Русін Олег 

Володимирович – директор 

Департаменту соціального захисту 

населення обласної державної 

адміністрації; Свириденко Юлія 

Анатоліївна – директор департаменту 

економічного розвитку обласної 

державної адміністрації; Хоботня Сергій 

Володимирович – директор 

Департаменту агропромислового 

розвитку обласної державної 

адміністрації; Зінченко Валентин 

Панасович – методист навчально-

методичного центру професійно-

технічної освіти у Чернігівській області; 

Науменко Микола Петрович – методист 

Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у 

Чернігівській області; Поклад Дмитро 

Юрійович – методист Навчально-

методичного центру професійно-

технічної освіти у Чернігівській області; 

Костюк Наталія Миколаївна – методист 

Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у  

 

Чернігівській області; Поклад Світлана 

Василівна – методист вищої категорії 

Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у 

Чернігівській області; Красковська Ірина 

Іванівна – методист вищої категорії 

Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у 

Чернігівській області. 

Зміст публікації: 

1. КОРОТКЕ РЕЗЮМЕ 

Вступ 

1.2 Основна частина  

1.3 Заключна частина (рекомендовані дії 

2. ВІДПОВІДІ АНАЛІТИЧНОЇ РАМКИ  

A. Огляд і бачення ПОН (професійна 

освіта і навчання)  

В. Ефективність і результативність у 

реагуванні на потреби економіки та 

ринку праці  

С. Ефективність і результативність у 

реагуванні на демографічні та соціальні 

потреби, а також потреби щодо 

інклюзивності 

D. Внутрішня ефективність системи 

ПОН  

Е. Управління та політичні практики в 

системі ПОН  

СКОРОЧЕННЯ 

ПОСИЛАННЯ ДОДАТКИ 

Додаток А 1. Кількісні та якісні дані  

Додаток А 3. Звіт про хід процесу  

Додаток 3. Діаграми 

Повний текст публікації 

розміщений на сайті НМЦ ПТО у 

Чернігівській області за посиланням: 

https://goo.gl/jMIBaX 

Зінченко В. П., 

методист  

НМЦ ПТО у Чернігівській області 

https://goo.gl/jMIBaX
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Патріотичний челлендж до Дня Соборності України  

«Ми велика, єдина родина – Україна» 
За ініціативи Навчально-

методичного центру профтехосвіти у 

Чернігівській області організовано 

патріотичний челлендж до Дня 

Соборності України «Ми велика, єдина 

родина – Україна»: літературний, 

художній, музичний, хореографічний 

тощо прояв любові до Батьківщини, 

свого навчального закладу. 

 
5 грудня 2016 року на методичній 

годині професійно-технічних 

навчальних закладів області виклик-

естафету розпочала власною поезією 

«Єднає пісня Україну» методист вищої 

категорії НМЦ ПТО у Чернігівській 

області, математик за освітою Наталія 

Миколаївна Ткач. 

Єднає пісня Україну 

Безкраїми просторами рівнин, 

Степами Півдня й хащами Полісся 

Трембітою з Карпатських полонин 

Лунає щира українська пісня. 

 

Розкочується хвилями Дніпра, 

Відлунює у Хортиці козацькій, 

Бентежить душу й до зірок зліта, 

Мандрує у світи Шляхом Чумацьким. 

 

В ній синь річок і золото ланів, 

Верби цвітіння, кетяги калини, 

І неповторний солов’їний спів 

В садках вишневих неньки України. 

 

В ній слава перемог і сльози втрат 

Незламного вкраїнського народу, 

В якім ні ворог, а ні зрадник-брат 

Не зможуть вбити волю до свободи. 

 

ЇЇ співали і Холодний Яр, 

І Січові стрільці, і Крут герої, 

Співав її палаючий Майдан, 

І мужні «кіборги» зі смертю у двобої. 

 

В тій пісні бунтівний Шевченка дух 

Й Великого Франка могутнє слово… 

І вишиванка із дівочих рук, 

І тиха материнська колискова. 

 

Летить вона в Донбас із-за Карпат, 

Від Сіверських земель летить до Криму. 

І буде завжди пісня та єднать 

Людей в Соборній вільній Україні! 

Протягом грудня-січня на сайті НМЦ 

ПТО у Чернігівській області був 

розміщений банер з цим викликом. 

 
 

Виклик був прийнятий.  

Так, Побережна Світлана, учениця ІІ 

курсу Сокиринського професійного 

аграрного ліцею написала вірш: 

 

http://nmcptochernigiv.ucoz.ru/_nw/9/67716377.jpg
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Мій рідний край 

Мій рідний край – квітучий лісостеп,  

красотами не вичерпне Полісся,  

Прадід мав шаблю , рало, серп 

Щоб рід його не зник , не перевівся. 

 

Давно колись він одяг цей носив,  

десь тут в полях руками сіяв жито 

І пам'ять цю лишивши по собі  

із поколінь у покоління перелито. 

 

Світлиця, образи у рідній хаті, 

 миски та ложка на столі лежить 

О як вони уміють пам’ятати про те ,  

що не вернуть і не збудить. 

 

Поглянь, бабуся йде в криниць, набрать  

води, 

А над ставком схилили верби віти 

Сорочка вишита і білі рушники,  

Як краю мій тебе не полюбити! 

 

Викладач інформаційних 

технологій Чернігівського професійного 

ліцею деревообробної промисловості 

Курач Оксана Сергіївна представила 

творчу композицію, учениця І курсу 

Чернігівського професійного ліцею 

залізничного транспорту Костюк Ганна 

присвятила власні поетичні рядки брату 

- учаснику АТО. 

 

Присвячується брату Костюк Євгенію 

 

Солдат АТО 

Ви чуєте, як гімн нам гучно грає? 

Ви чуєте, ці крики фронтові? 

Ви бачите, як прапор підіймає 

Наш воїн, що на танковій броні? 

 

В очах його горить палка надія, 

Що завтра вже закінчиться війна, 

Здійсниться його щира, свята мрія, 

В обіймах розцілує вся рідня. 

А поки знову в бій до перемоги; 

За мрію, за країну, за сім`ю, 

І вже немає іншої дороги, 

Ми маємо розвіяти пітьму. 

 

Солдати світла, правди і любові, 

Під вами наша, не чужа земля, 

А ворог хай нап`ється  тільки крові, 

Він завойовник, проклята орда! 

 

Ще трішки… треба протриматись, 

Ведмідь поранений скажено завива, 

Нам треба з ним скоріше розібратись, 

А шкіру – обміняти на життя. 

 

Напередодні канікул, серед учнів ІІ-

ІІІ курсів Чернігівського вищого 

професійного училища пройшла естафета 

«Твоя любов до Батьківщини», 

переможцем якої став учень ІІ курсу 

Мельниченко Кирило з творчою роботою, 

де розкрито історичний шлях України під 

музику гурту «Океан Ельзи» з рядками: 

«Нам очі ніжно закрили, душу кинули 

просто так». 
У відеоролику Сосницького 

професійного аграрного ліцею всіх зі 

святом привітав заступник директора з 

навчально-виховної роботи Коропець 

Сергій Михайлович, а учнівська молодь 

організувала флешмоб. Не залишають 

байдужими читання поетичних рядків 

учнями Чернігівського професійного 

будівельного ліцею, Ічнянського 

професійного аграрного ліцею, чарівними 

дівчатами Чернігівського професійного 

ліцею побуту, рядків з власного вірша 

«Любіть свою країну», написаних 

майстром виробничого навчання з 

професії «Кухар, кондитер» Сновського 

вищого професійного училища лісового 

господарства Медведкіною Людмилою 

Михайлівною: 
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Любіть свою країну 

Підняти очі в небо, де ластівки 

летять… 

Відчути подих неба і злет отих орлят, 

Що створюють для людства і орел, і 

красу 

І дивну-дивну пісню, і трепіт, і весну … 

Я хочу вам сказати: «Оце і є мій край, 

Де ластівочка плаче, де спів є солов’я, 

Де народились діти, і налились жита, 

Де виграва трембіта, і я така жива». 

Калина біля хати, і мати вигляда. 

Тополя край дороги - то доленька твоя. 

Живіть і вигравайте, цінуйте неба синь, 

Веселку сонця ніжну, красу серед долин, 

Маленьку українку, по стежці що 

біжить, 

Бійця, що захищає, але так хоче жить. 

Любіть свою країну! Вона є пульс 

буття. 

Любіть, як батько сина, як мати 

немовля! 

Щирі слова від козаків 

Ніжинського професійного аграрного 

ліцею були сказані у відео сюжеті. 

Учні Прилуцького професійного 

ліцею, Чернігівського професійного 

ліцею побуту представили танці, 

Дігтярівського професійного аграрного 

ліцею, ПТУ 33 с. Мрин - чудові 

патріотичні пісні; Куликівського 

професійного аграрного ліцею, 

Ніжинського професійного ліцею 

побуту та сервісу, Чернігівського центру 

профтехосвіти підготували слайд-шоу з 

патріотичними фотографіями своїх 

працівників та учнів. 

Не можна залишити поза увагою 

освідчення в любові до України 

педагогів Чернігівського вищого 

професійного училища побутового 

обслуговування. 

 

Учасники челленджу: 

Навчально-методичний центр 

професійно-технічної освіти у 

Чернігівській області 

Сокиринський професійний аграрний 

ліцей 

Чернігівське вище професійне 

училище побутового обслуговування 

Чернігівське вище професійне 

училище 

Чернігівський професійний 

будівельний ліцей  

Куликівський професійний аграрний 

ліцей 

Прилуцький професійний ліцей 

Чернігівський професійний ліцей 

деревообробної промисловості 

Чернігівський професійний ліцей 

побуту 

Сновське вище професійне училище 

лісового господарства  

Ніжинський професійний аграрний 

ліцей 

 

Цей патріотичний челлендж створив 

справжнє мереживо почуттів любові до 

України.  

 

Головешкіна Т.П., 

заступник директора 

НМЦ ПТО у Чернігівській області 
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День святого Валентина 
День Святого Валентина (Валентинів 

день, День 

Закоханих) — 

щорічне свято, яке 

припадає на 14 

лютого.  

Назва походить від 

святого Валентина, 

якого згадує цього дня під час 

літургії Католицька церква. 

 Це свято в Європі почали 

святкувати ще кілька століть тому, в 

Україну воно прийшло зовсім недавно і 

стало популярним у 90-х роках ХХ 

століття. Святий Валентин вважається 

символом усіх закоханих, тому це свято 

дуже красиве і романтичне. Воно 

створене для тих, хто любить, і тих, хто 

тільки готується пізнати це прекрасне 

почуття. 

Свято День Святого Валентина 

дуже популярне серед молоді. У цей 

день в багатьох концертних залах, 

клубах, навчальних закладах проходять 

творчі вечори та концертні програми. 

Традиційно концертною програмою 

відзначають це свято в Чернігівському  

професійному  ліцею пробуту.  

З нашою редакцією 

люб’язно 

поділилась власно 

розробленим 

сценарієм  керівник 

літературно-

музичного гуртка  

Страх Галина 

Миколаївна 
 

Концертна програма, присвячена дню 

закоханих 14 – лютого 

Ведуча: Добрий вечір, дорогі друзі! 

Вітаємо всіх закоханих! 

Ведуча 2: А чому закоханих? 

Ведуча1:Тому що, хто ж окрім закоханих 

прийшов би на свято, присвячене дню 

святого Валентина? Адже сьогодні - свято 

любові, свято найкращого почуття, яке 

окрилює, дає сили і натхнення, радість і 

захоплення. та завдячуючи якому 

продовжується життя на землі. І ми від 

усього серця вітаємо всіх вас з цією 

подією! 

Ведуча 2: Подумаєш подія - це число 

навіть у календарі червоним не 

позначено.   

Ведуча 1:  Головне, що серця у цей день 

починають битися по особливому. 

Подивись навколо – скільки  закоханих 

очей, скільки зітхань та переживань - хіба 

ж це не свято?  

Ведуча 2: Мені здається, що ти трохи 

перебільшуєш, кажучи, що у залі 

зібрались одні закохані. Я щось не вірю. 

Ведуча 1:  Хочеш я тобі зараз доведу, що 

всі присутні у кого -небудь, або в що- 

небудь закохані. Хтось закоханий у 

однокурсника або однокурсницю, хтось у 

черговий серіал. Ось подивись: 

- Хто любить солодке?- підніміть руку. 

- Хто любить дивитися телевізор? - 

підніміть дві руки. 

- Хто любить сидіти в контакті? - 

поплескайте в долоні. 

- А хто любить поспати? – потупайте 

ногами. 

Ось бачиш? 

Ведуча 2: Ну гаразд, твоя взяла. А тепер 

розкажи мені, чому цей день називається 

днем святого Валентина. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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Ведуча 1: Свято називається - днем 

святого Валентина, тому що, саме  

святий Валентин опікується закоханими, 

допомагає їм щасливо прожити в парі, 

мирі і злагоді. 3 приводу цього є багато 

версій. За однією з них ми дізнаємося, 

що в третьому столітті до нашої ери 

римський імператор заборонив 

одружуватись молодим людям. Він 

вважав, що одруження робить чоловіків 

поганими солдатами. Молодий єпископ 

Валентин порушив наказ імператора і 

одружував молоді пари таємно. За це 

його кинули до в'язниці. Наглядач у 

в’язниці був суворим і ненавидів 

християн. Про те, що молодий 

християнин, якого нещодавно привели 

до нього, був лікарем, наглядач дізнався, 

коли спіймав під віконцем камери 

декількох хлоп’ят, які кидали туди 

маленькі записки (можливо, це й були 

перші ―валентинки‖). У записочках була 

всяка всячина: поздоровлення зі святом, 

привіти і добрі побажання людині, яка 

була до них доброю і привітною, яка 

лікувала їх і навчала. Наглядач 

замислився. Його улюблена донька була 

сліпою і наодинці просиджувала всі дні 

вдома: кому потрібна сліпа наречена? 

Наглядач привів доньку до ув’язненого 

лікаря, але не міг знати, що горе сліпої 

дівчини стане горем закоханої. Сталося 

диво: Валентин повернув їй зір і вона 

покохала його. Про їх кохання 

залишилось лише одне свідоцтво, про 

яке не забула легенда – невеличкий 

папірець-записочка, ―валентинка‖, яку 

склав юнак для неї в день своєї страти, 

14 лютого, сором’язливо підписавши: 

«Ваш  Валентин». І, невідомо, може 

саме донька наглядача вперше 

вигукнула: ―Він – Святий!‖  І кожного 

року за народними переказами, саме в 

цей день закохані  

стали відзначати  свято кохання. 

Ведуча 2:  Яка цікава і незвична історія 

двох закоханих сердець, і завдяки цій 

історії  кожного року саме в цей день, за 

народним повір’ям,  усі птахи знаходять 

собі пару.  

І цю прекрасну пісню присвячуємо всім 

закоханим серцям. 

Музичний номер. 

Ведуча 1: Кохання… Ніхто і ніколи не в 

змозі до кінця пояснити, що ж це таке. 

Кохання – велика загадка життя… Ким є 

людина без кохання - кораблем з 

розірваним вітрилом, птахою із зламаним 

крилом у чужім краю, поетом, що загубив 

риму, самотнім пілігримом, який 

заблукав на півдорозі між життям та 

вічністю. 

Ведуча 2: Життя без кохання схоже на 

засохле дерево, що росло на каменистому 

ґрунті. Можливо, тому кожне нове 

покоління намагається розкрити 

таємницю кохання. Про кохання 

написано багато, бо коли це почуття 

з'являється. Завмирає серце, тремтить 

душа, хочеться писати вірші й оспівувати 

свою любов. 

Вірші про кохання. 
Ведуча 1: А зараз, для всіх закоханих у 

цьому залі музичний подарунок. 

Пісня. 

Ведуча 2: Кохання - незбагненне почуття. 

На жаль іноді трапляється так, що воно 

наділяє своєю милістю двох, а потім 

зникає. Обставини життя виявляються 

сильнішими. І з часом розумієш, що треба 

бути вдячним долі за те, що це почуття 

було. Поети стверджують, що не буває 

любові нещасливої. Це завжди щастя і 

насолода, навіть якщо завдає душевних 

мук. 
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Ведуча 1: Швидко минає час,століття за 

століттям, разом з ним змінюється і 

суспільство. А що ж кохання? Можливо 

воно не існує - подумає хтось. І хочеться 

тоді крикнути: «Ні, ні і ще раз ні! Любов 

-  жива. І ніколи не зникає, доки існує 

життя. Адже кохання і є життя. 

Пісня. 

Ведуча 2: 

Найліпше на світі кохання солодке! 

Ми радо й життя йому в жертву 

кладем 

Кохання скрашає нам вік наш 

короткий, 

Від нього ми щастя й утіхи берем. 

Погляньте на небо:  нащо там сіяє 

Те сонечко красне і ясно горить? 

На те, щоб рум’янити квіти у гаї 

І літом їх сім’ям гарячим налить. 

 
Ведуча 1: 

Місяць і зірка, як парочка, рядом. 

Хмарка самотня по небу біжить. 

В сяєві синьому сад, а за садом 

Сонний ставок, наче криця, блищить. 

Все я на небо дивлюсь, поглядаю, 

Де, зашарівшись, неначе горить, 

Місяць червоний пливе із-за гаю, 

Поруч зоря йому сяє й мигтить. 

Так вони сходяться вкупі що ночі, 

Так їх щоночі кохання єдна. 

Любо глядять одне одному в очі – 

Він запалає, заблима вона… 

Ведуча2: Зустрічайте, на сцені 

танцювальний колектив нашого ліцею з 

подарунком для всіх закоханих. 

Танець. 

Ведуча1: Кохання, і дружба  - вічні теми 

поезії, музики. Всі великі миру цього хоч 

один раз в житті обов’язково виразили 

свою думку про це високе і прекрасне  

почуття. 

 

Ведуча  2:  

Любовь! 

Ты – злая богиня! 

Я немею, 

Но дьяволом назвать тебя 

 не смею. 

                            (Дж. Байрон) 

Ведуча  1: 

Любовь всесильна: 

нет на земле ни горя – 

выше кары еѐ, 

ни счастья – 

выше наслаждения служит ей. 

(В. Шекспир) 

Ведуча 2: 

Любовь дороже всех сокровищ. 

Она – алмаз, 

Которого не могут купить 

даже цари. 

Она – целый мир, 

Хотя еѐ обнимают двумя руками. 

(М. Иокай) 
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Ведуча2: У Франції на свято 

Валентина закохані старанно 

підбирають своїм коханим букет, 

кожна квітка якого має своє значення. 

Це означає, що якщо вам бракує слів, 

подаруйте коханій квіти. Квіти 

донесуть ваші слова і невисловлені 

мрії.  Так, гвоздика означає – ти 

полонила моє серце, нарцис – я дуже 

поважаю тебе, тюльпан - я хочу сказати 

про наше кохання цілому світові. 

Ведуча1: Але безперечною і 

найпопулярнішою квіткою була і 

залишається троянда – символ кохання. 

Ведуча2: Шановні гості! Напередодні 

цього чудового свята – Дня святого 

Валентина, прийміть цей чудовий 

подарунок від нашого танцювального 

колективу. 

Танець 

Ведуча 1:  
Кохання, що ж воно таке? 

Кохання, чи насправді воно є? 

Кохання, спалах почуттів, 

Кохання, біль та ніжність снів. 

Ведуча 2:   

В каштанах вітер шарудить, 

Біжать обличчя в невідомість. 

Отак десь і твоє спішить, 

На мить відчувши невагомість.  

Пісня. 

 
Ведуча1: А ви, шановні гості нашого 

вечора , як казав Віктор Гюго: 

«Якщо ви каміння - будьте магнітом, 

якщо ви рослина - будьте мімозою, 

Якщо ви людина - будьте коханням.»  

Ведуча 2: Мені здається наша зустріч 

допомогла вам зрозуміти, шо кохання – 

це прекрасно. 

Кохання – це вічна тема. Не дивлячись на 

всі біди, неприємності , не дивлячись на 

всі катаклізми , в світі існує чистота, 

честь і кохання. 

Перш ніж попрощатися, я бажаю всім, 

щоб кожен день великого життя був 

сповнений кохання, як і День святого 

Валентина – найбільш поетичний, 

найтаємничіший, найромантичний день 

року. Я знаю, що кожний у цьому залі 

приготував маленьку ―валентинку‖ 

тому, до кого прихильний. Подаруйте ці 

маленькі символіки кохання один 

одному, подаруйте один одному 

краплину тепла, любові і добра. Ми ще 

раз вітаємо всіх закоханих з цим 

прекрасним святом, а тим, хто ще не 

закохався, бажаємо обов’язково 

закохатися. На все добре! До побачення. 

 

Фінальна пісня. 

 

 

Ведуча 1,2: 3 святом вас, з Днем святого 

Валентина! 
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Сценарій 

проведення свята до Міжнародного жіночого дня 

8 Березня 

«Її величність ЖІНКА…» 
За сценою: 

Жіноче свято і весна 

Несуть з собою дні погожі. 

По всій Землі, для всіх людей – 

Весна і жінка дуже схожі. 

 

Здоров’я, ніжності, тепла, 

Кохання вам бажаємо, 

Кохання вам бажаємо, 

Усіх жінок вітаємо. 

ФАНФАРИ 

(Вихід ведучих) 
Ведучий 1: 

 
Весна, як жінка.  Жінка, як весна: 

Буває ніжна, а бува примхлива, 

То зазвучить грайливо, як струна, 

А то раптово вибухне, мов злива!.. 

Весна і жінка. Жінка і весна: 

У них обох свої земні турботи 

Своя морська бездонна глибина, 

Свої космічні зоряні висоти. 

І не спізнаєш істину сповна, 

Бо хміль думок обсиплеться, мов 

сонях... 

Весна-це жінка.   Жінка-це весна: 

Розрада і чиєсь безсоння... 

Ведучий 2:        
З весняними струмочками, з вербовими 

котиками, 

гілочками  мімози приходить до нас свято 

–свято весни, краси, ніжності, любові, 

добра. 

Так, це свято – 8 Березня, Міжнародний 

жіночий  день. 

 
Ведучий 1:        

8 Березня – це ваше  свято! 

І на зорі, ще в ранній час, 

Йде славний березень вітати 

Живими пролісками вас! 
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Іде він молодо і дзвінко, 

Світ осяває у цвіту. 

Сердечне вам спасибі, жінко, 

За щедру вашу доброту. 

 

За колискову ніжну казку, 

Що зачаровує дітей, 

За щиру усмішку і ласку, 

З  якими йдете до людей. 

Ведучий 2:        
На превеликий жаль сьогодні люблячі 

серця жінок всієї України сповнені 

великим болем за своїх рідних, 

близьких, 

синів, чоловіків, які боронять рідну 

землю, які борються за життя у 

госпіталях, за переселенців, які змушені 

були покинути рідну домівку заради 

миру, щастя, заради посмішки дітей 

жінки України згуртувалися і роблять 

все необхідне для відродження Країни. 

Ведучий 1:    
Наближається чудове свято . 

Але яке ж свято без привітань?   

І перше вітання 

___________________________ 

Відео привітання 
Ведучий 2:     
Напередодні 8 Березня ми вітаємо всіх 

жінок з теплим і ніжним святом. 

Від чоловічого колективу ліцею 

прийміть  

побажання щастя, здоров’я, успіхів на 

роботі, а головне -                                                                                                

мирного неба. 

Вітати вас зі святом будуть вже відомі і 

невідомі зірки ліцею 

  

Ведучий 2 

А жiнка в свiт приходить для любовi! 

Любити маму – поки ще мала, 

Любити ляльку коли пiдросла, 

А тільки нумо ступить за порiг, 

Любити сонце i м'який морiг 

Дiм батькiвський i квiти чорнобровi, 

Бо жінка в свiт приходить для 

любовi. 

 

Пісенний номер 

Ведучий 1: 
Жінка … 

Вона сама – як весна. 

Сонячна, світла, життєрадісна, яскрава, 

справжня. 

Все гарне на землі від жінки, від її 

любові… 

Ми бачимо жінку натхненною, ніжною і 

красивою, але поряд із красою ми 

захоплюємося її талантом, її здібностями. 

Воістину небесна і земна, 

Заквітчана і терном, і барвінком, 

Свята і грішна, рідна, чарівна 

Повіки будь , повіки слався, Жінко! 

Пісенний номер 

Ведучий 2:     
Віки і тисячоліття світової історії осяяні 

вашою мудрістю та ніжністю, чарівністю 

та красою.  

І тільки завдяки вашій силі, насназі та 

довготерпінню з віку у вік продовжується 

рід людський на землі. 

Довічно стоятимуть поруч  слова: 

Жінка – мати, жінка –  дружина, жінка – 

сестра. 

Так було, є і буде в усьому світі, і в усіх 

народів. 

Ведучий 1:       

Свято жінки, ніжності, мімоз, 

Свято поклоніння і кохання. 

Відкотились холод і мороз, 

Березень дарує сподівання. 

Хай благословляють почуття 

На безхмарну та щасливу днину. 

То від жінки музика життя 

Це для неї гарна пісня лине. 

Пісенний номер 
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Ведучий 1: 

Доля жінки, яка ти складна і цікава…  

То душа Есмеральди, ясна, не лукава,    

То чарівність Джульєтти – сонце без 

плями.  

За кохання ти, Сіто, загинула свято,  

Ніби чуєм Джен Ейр всі ми вірності 

клятву,  

І луна долина від Лейли з-за небес:  

«На коханні жіночім лиш людства 

прогрес».  

Все живе на землі освятила любов.  

Будуть в людях продовжувать знову і 

знов. 

Беатріче, Реналь, Лаура величні  

Вірність, відданість – найсвятіше і вічне. 

Пісенний номер 

Ведучий 2:   
А жінка буває так на весну схожа: 

То тиха й привітна, а то й непогожа, 

То скропить сльозою, то сонцем 

засвітить, 

То прагне зими, то порине в літо. 

Весна у природі – це завше як диво, 

Так само і жінка буває вродлива, 

Буває примхлива, буває зрадлива… 

Нехай тільки кожна з них буде 

щаслива. 

Ведучий 1:    
О жінко! Загадка одвічна,  

Водночас сильна і тендітна.  

Тобі присвячували вірші  

І почуття свої найкращі. 

Ти – берегиня свого роду,  

За тебе йшли в вогонь і в воду                     

Стрілялись на дуелі мужньо,  

До тебе прихиляються, коли 

сутужно. 

Пісенний номер 

Ведучий 2: 

У всіх піснях, поезіях і заклинаннях 

бачимо жінку  на зорях - вранішній   і  

вечірній.  І сама вона давно стала зорею 

–  незгасною і немеркнучою у  пам’яті. 

Недарма ж найсвятіші на землі слова 

мають жіночий рід –   

Земля, Вітчизна, Матір, а ще Віра, Надія і 

Любов! 

Ведучий 2:  
Жінка - загадка, яку постійно 

намагаються відгадати поети, художники, 

скульптори та інші митці. 

Але все марно, бо  жінка – це вічна 

таємниця! Недаремно жінку порівнюють 

з птахом Фенікс: вона згорає, щоб  

відродитись заново і знову кинутись у 

всеспопеляюче полум'я  пристрасті, що 

зветься – Кохання 

Пісенний номер 

Ведучий 2:        
Жінка і кохання.   Слова синоніми. 

В любові – сила людини.  

Весна…Жінка…Кохання  – категорії 

вічні.  А кому  ж як не жінці нести в наше 

життя цей  божественний вогонь  любові 

– щодня, щомиті і в усьому. 

Попри всі біди, попри всі катаклізми у 

світі володарює  чистота честі, гідність, 

любов. 

Ведучий 1          
Ти – Жінка ! Значить, дуже ніжна! 

Ти гармонійна, дивна і п’янка., 

Ти дуже вишикувана, дивовижна, 

Для когось в світі ти одна така! 

Ти - Жінка!  Значить духом сильна, 

Ти знаєш, чого хочеш від життя, 

Водночас і проста, і дуже стильна, 

І загадкова, як саме буття… 

 

Ти – Жінка!   Значить, ти – кохана! 

Хоч раз в житті ти відчувала це. 

Для когось ти – найкраща і жадана, 

Для когось лик святий – твоє лице… 

Ти – Жінка!  Пам’ятай це всюди! 

І як би там не склалось майбуття, 

А справжня Жінка завжди в шані буде, 

Бо Жінка – це і є творець життя! 
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Ведучий 1:    
Земле моя, 

Земля найкраща в світі. 

Ось тут моє коріння і рідня. 

Бо тут мого дитинства сонце світить. 

Я тут росту, і тут живу щодня. 

Земля моя, прекрасна моя нене 

Твоєю піснею я серденько живлю. 

Для мене ти вічна і єдина 

І я тебе всім серденьком люблю. 

 

Ведучий 2: 

Ми вдячні всім, хто прийшов  сьогодні 

до нас  на свято весни, кохання, життя. 

Ведучий 1: 
Ми бажаємо  всім вам любові!                    

Бо у любові сила людини: хоч там що, а  

наше життя  прекрасне, бо саме життя – 

це вже диво. 

Ведучий 2 

Щастям всім!  

Хай воно заходить у ваші домівки 

затишком, дзвінким  веселим сміхом, 

музикою, квітами, любов’ю. 

Укладач сценарію 

Прищепа В.М., 

педагог-організатор 

Чернігівського ліцею з посиленою 

військово-фізичною підготовкою 
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План  основних заходів 

Лабораторія професійної підготовки та виробничої діяльності 
№ 

з/п 
Зміст і форми роботи 

Виконавці Термін 

виконання від Управління від НМЦ ПТО 

1. 

Взяти участь в проведенні 

Державних кваліфікаційних 

атестаціях 

Галкіна Н.Г. 

Гріненко В.В. 

Макієнко В.Г. 

Кривопиша Ф.П. 

Науменко М.П. 

Горонович О.В. 

Медведєва.О.І. 

 Зінченко В.П. 

Згідно з 

затвердженим 

графіком 

2. 

Провести обласні та взяти 

участь у Всеукраїнських 

конкурсах фахової 

майстерності серед учнів 

ПТНЗ за професіями: 

-  перукар; 

– маляр; 

– кондитер; 

– флорист; 

      -  електромонтер з ремонту 

та   обслуговування  

електроустаткування 

Галкіна Н.Г. Гріненко В.В Березень-травень 

3. 

Забезпечити організаційно-

методичний супровід 

Всеукраїнського конкурсу 

фахової майстерності серед 

учнів ПТНЗ з професії 

«Флорист» на базі ЧПЛП 

Чубич Л.В. Гріненко В.В Травень 

4. 

Організувати проведення 

регіональних етапів конкурсів 

за компетенціями та 

забезпечити  участь 

переможців у Всеукраїнському 

конкурсі професійної 

майстерності «Worldskills 

Ukraine» 

 

Галкіна Н.Г. Гріненко В.В 
За планом 

МОНУ 

5. 

Провести конкурс на кращий 

навчальний посібник з 

професійної підготовки за 

ліцензованими професіями 

Галкіна Н.Г. 
Науменко М.П 

Макієнко В.Г 
Квітень-грудень 

6. 

Організувати діяльність 

робочих груп з розробки нових 

ДС ПТО в ЧЦПТО 

Галкіна Н.Г. Макієнко В.Г. 
(за планом 

МОНУ) 
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7. 

Продовжити роботу обласного 

експериментального 

майданчика з розробки 

відкритого інформаційного 

середовища з професії 

«Кухар» 

Галкіна Н.Г Гріненко В.В. Протягом року 

8. 

Забезпечити методичний 

супровід та перезатвердити 

робочі навчальні плани з 

професій, на які затверджені 

нові ДС ПТО у 2016 р. 

Чубич Л.В. 

Гріненко В.В. 

Макієнко В.Г. 

 

Січень-травень 

Організувати патріотичний 

челлендж до Дня Соборності 

України «Ми велика, єдина 

родина – Україна» 

(літературний, художній,  

музичний тощо прояв любові 

до Батьківщини,  свого 

навчального закладу) 

Гризлова Л.Л. Головешкіна Т.П Січень 

9. 

Здійснити моніторинг 

кадрового забезпечення 

працівників психологічної 

служби 

Гризлова Л.Л. Поклад С.В. Вересень 

10. 

Здійснити моніторинг рівня 

загальноосвітніх знань учнів за 

результатами діагностичних 

контрольних робіт та 

підсумків навчально-виховної 

роботи ПТНЗ за навчальний 

рік 

Галкіна Н.Г. 
Ткач Н.М. 

Красковська І.І. 

Вересень, 

червень 

11. 

Організувати роботу в режимі 

он-лайн:  

- постійно діючої методичної 

студії «У ногу з часом» (для 

педагогічних працівників 

різних категорій); 

- методичної естафети 

«Фахівець, ерудит, 

консультант» (для методистів 

ПТНЗ) 

Галкіна Н.Г. 

Гріненко В.В. 

Ткач Н.М., 

Красковська І.І. 

Щоквартально 

12. 

Узагальнити інформацію про 

заходи  щодо розвитку 

системи виявлення та 

підтримки обдарованої молоді 

Гризлова Л.Л. Головешкіна Т.П. 
До 1 листопада, 

до 1 червня 

13. 

Узагальнити інформацію про 

проведення Дня туризму в 

ПТНЗ 

Гризлова Л.Л. Лісовський В.Р. 

До 20 червня,  

 до  

16  листопада 
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План основних масових заходів 

лабораторії методичного забезпечення загальноосвітньої 

підготовки НМЦ ПТО на 2017 рік 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 

1. Вивчення системи роботи ПТНЗ з проведення атестації 

педагогічних кадрів та його методичного супроводу. 

І квартал 

2. Підготовка та проведення обласних олімпіад із 

загальноосвітніх предметів серед учнів ПТНЗ. 

І квартал 

3. Участь учнів ПТНЗ - переможців ІІ-х обласних етапів у  

фінальних етапах Міжнародних учнівських конкурсів імені 

Петра Яцика та імені Тараса Шевченка. 

 

І квартал 

4. Завершення моніторингу організації у ПТНЗ області роботи 

над єдиною науково-методичною проблемною темою. 

ІІ квартал 

5. Підготовка та проведення щорічного конкурсу «Майстри 

художнього слова». 

ІІ квартал 

6. Підготовка обласного конкурсу методистів ПТНЗ 

«Методичний олімп» та проведення його першого етапу. 

ІV квартал 

7. Організація роботи у режимі он-лайн:  

- постійно діючої методичної студії «У ногу з часом» (для 

педагогічних працівників різних категорій); 

- методичної естафети «Фахівець, ерудит, консультант» 

(для методистів ПТНЗ). 

 

Протягом 

року 

8. Вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи 

викладачів: 

- хімії та біології Чернігівського професійного ліцею 

побуту Мельник Н.А. з теми «Підвищення інтересу 

учнів до навчання шляхом ефективного використання 

дидактичної бази кабінету»; 

- іноземної мови Сосницького професійного аграрного 

ліцею Коцуренко Н.А. з теми «Підвищення якості 

викладання іноземної мови шляхом оптимального 

поєднання традиційних та інноваційних форм і методів 

навчання». 

 

 

 

Лютий 

 

 

 

 

Жовтень 

9.  Вивчення стану загальноосвітньої підготовки учнів: 

- Щорського вищого професійного училища лісового 

господарства, 

- Прилуцького професійного ліцею. 

 

Квітень 

 

Жовтень 

10. Підготовка, проведення та аналіз результатів діагностичних 

контрольних робіт з базових загальноосвітніх дисциплін серед 

учнів І курсу.  

Серпень- 

Жовтень 

11. Підготовка та проведення І, ІІ етапів Міжнародних учнівських 

конкурсів імені Петра Яцика та імені Тараса Шевченка 

Жовтень- 

Листопад 
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Основні заходи лабораторії виховних технологій на 2017 рік 
№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

 

1. 

Огляд-конкурс виховної роботи «Діло майстра 

величає» серед педагогів та учнів професійно-

технічних навчальних закладів області  у 2016-2017 

навчальному році 

 

лютий-квітень 

 

2. 

Робота клубного об’єднання «Ровесник» для учнів-

сиріт та позбавлених батьківського піклування ПТНЗ 

міста Чернігова 

 

щоквартально 

3. Засідання Обласної ради учнівського самоврядування травень, листопад 

 

4. 

Віртуальна виставка творчості керівників 

народознавчих, краєзнавчих гуртків,  декоративно-

ужиткового мистецтва та їхніх вихованців «Вишита 

сорочка – генетичний код» (до Дня вишиванки) 

 

жовтень, 

листопад 

5. 
Форум лідерів бібліотечних активів «Славетні 

українці» 

жовтень, 

листопад 

6. Конкурс з охорони праці серед учнів ПТНЗ квітень 

7. 

Віртуальна виставка творчих робіт учнів ПТНЗ - 

учасників обласної  краєзнавчо-патріотичної акції 

учнівської молоді «Від роду і до роду збережемо 

традиції народу» 

 

квітень 

8. 

Розважальна  шоу-програма  до Дня закоханих для 

учнів-сиріт та учнів, позбавлених батьківського 

піклування 

 

лютий 

9. 
Молодіжна акція «Людина починається з добра»  до 

«16 днів проти насильства» серед учнів ПТНЗ міста 

листопад 

10. Вивчення та узагальнення досвіду роботи:  

- 

класного керівника  Дігтярівського професійного 

аграрного ліцею 

Охріменко В.Ю. 

 

травень-червень 

- 
практичного психолога Чернігівського центру 

профтехосвіти Губко Ю.М. 

жовтень-листопад 

- 
практичного психолога Чернігівського професійного 

будівельного ліцею Молочко Т.М. 

травень-червень 

- 
керівника гуртка Чернігівського професійного ліцею 

побуту Страх Г.М. 

травень-червень 

- бібліотекаря ПТУ№33 с. Мрин Петренко Н.П.   травень 

- 

викладача фізвиховання Сновського вищого 

професійного училища лісового господарства 

Корнієнка О.С. 

 

листопад-грудень 
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- 

вихователя  гуртожитку Ічнянського професійного 

аграрного ліцею  

Кримської Л.П. 

травень-червень 

- 

вихователя  гуртожитку Ніжинського професійного 

аграрного ліцею 

 Репи О.М.  

 

листопад-грудень 

- 

заступника директора з навчально-виховної роботи 

Чернігівського професійного  будівельного ліцею 

Каравайка В. Л. 

 

вересень-жовтень 

11. 
Засідання інтервізійної групи для практичних 

психологів 

березень, червень, 

листопад 

12. 

Педагогічний практикум для вихователів гуртожитку 

про ефективні технології патріотичного виховання  

«Україна понад усе!» (до Дня Героїв Небесної Сотні) у 

формі вебінару 

лютий 

13. 

Круглий стіл бібліотекарів ПТНЗ області «Ефективні 

форми і методи роботи щодо збереження навчальної 

літератури» (вебінар) 

вересень 

14. 
Творча майстерня у формі майстер-класів керівників 

гуртків вокального напрямку 
березень 

15. Віртуальний майстер-клас з питань виховної роботи лютий-травень 

16. Психологічний вікенд кожної другої п’ятниці місяця 
червень, 

вересень-грудень 

 

17. 

Брифінг педагогічних працівників-переможців 

обласного огляду-конкурсу виховної роботи «Діло 

майстра величає» 

червень 

 

18. 

Книжковий калейдоскоп у формі вебінару «Які 

літературні герої сьогодні надихають учнівську 

молодь?» бібліотекарів ПТНЗ області. 

лютий 

19. 
Вебінар «Модель діяльності психологічної служби 

ПТНЗ на 2017-2018 н.р.» 
вересень 

 

20. 

Відкрита трибуна рад учнівського самоврядування  

ПТНЗ області «Історія – вчитель життя « (до 100-річчя 

створення Української центральної ради) 

березень 

 

21. 

Випуск соціальними педагогами інформаційних 

буклетів «Шукаючи Європу, ми знайшли Україну» (до 

Дня Європи) 

травень 

 

22. 

Презентаційний меседж творчих педагогів щодо 

реалізації принципу євроінтеграції в діяльності 

класного керівника «Я роблю це так…» (вебінар) 

травень 

23. 
Засідання творчої групи бібліотекарів «Бібліотечний 

web-сайт в інтернеті» 
березень 
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24. 
Віртуальна панорама проведення Дня психології у 

ПТНЗ області 
квітень 

25. 

Аналіз стану впровадження типових програм гурткової 

роботи у Чернігівському вищому професійному 

училищі, професійних ліцеях залізничного транспорту, 

деревообробної промисловості. 

березень 

26. 

Аналіз стану реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання молоді на уроках фізичної 

культури  

І півріччя 

27. 
Вивчення стану викладання предмета «Захист 

Вітчизни» 
ІІ півріччя 

28. 
Моніторинг стану розкриття діяльності учнівського 

самоврядування на сайтах ПТНЗ області 
квітень 

29. 
Вивчення стану проведення корекційної  роботи 

практичними психологами  
січень-лютий 

30. 
Вивчення стану проведення відкритих виховних годин 

класними керівниками 
протягом року 

31. 

Вивчення стану проведення масових позаурочних 

заходів бібліотекарями Чернігівських професійних 

ліцеях залізничного транспорту, побуту,будівельного,  

вищого професійного училища. 

лютий-березень 

32. 
Вивчення стану роботи бібліотекарів ПТНЗ області з 

обдарованими учнями 
червень-вересень 

33. 
Аналіз функціонування рубрик  працівників 

психологічної служби на сайтах навчальних закладах  
травень 
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Анонс основних заходів на лютий місяць 

 
01.02.17 НМЦ ПТО Засідання РЕР.  

04.02.17 НМЦ ПТО 
Фінальний етап Міжнародного мовно-

літературного конкурсу ім. Т.Шевченка. 

06.02.17 НМЦ ПТО 
Спільна щомісячна Інтернет-нарада 

працівників НМЦПТО та методистів ПТНЗ. 

08.02.17 НПЛПС 
Обласна методична секція викладачів хімії та 

біології. 

08-10.02.17 
ПТУ № 1 

м. Прилуки 

Атестаційна експертиза з професії 

«Електрозварник ручного зварювання». 

14.02.17 ЧПЛП 
Віртуальний майстер-клас з професії 

«Перукар-візажист». 

14.02.17 ЧПЛП 
Засідання секції працівників психологічної 

служби. 

14.02.17 ЧПЛЗТ 

Розважальна шоу-програму до Дня закоханих 

для учнів-сиріт та учнів, позбавлених 

батьківського піклування ПТНЗ міста. 

15.02.17 ЧВПУ 
Обласна методична секція викладачів 

суспільних дисциплін. 

17.02.17 НМЦ ПТО 
Фінальний етап Міжнародного мовного 

конкурсу ім. П.Яцика. 

21.02.17 НМЦ ПТО 
Віртуальний майстер-клас з питань виховної 

роботи(відп. Поклад С.В.) 

22.02.17 НМЦ ПТО 

Педагогічний практикум у формі вебінару для 

вихователів гуртожитків з теми «Ефективні 

технології патріотичного виховання «Україна 

понад усе!» (до Дня Героїв Небесної Сотні. 

24.02.17 НМЦ ПТО 

Книжковий калейдоскоп «Які літературні 

герої сьогодні надихають учнівську молодь?» у 

формі вебінару  (бібліотекарі ПТНЗ області). 
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Колектив Навчально-

методичного центру  професійно-
технічної освіти у Чернігівській 
області вітає з 60-річчям 
завідувача лабораторії професійної 
підготовки та виробничої 
діяльності  

Науменка  
Миколу Петровича. 
З нагоди цієї події прийміть від 

нас, Миколо Петровичу, найщиріші 
побажання міцного здоров’я, 
безмежного людського щастя, 
сімейного добробуту. Нехай кожен 
новий день буде щедрим на успіхи та 

перемоги, багатим на радісні звістки, приємні події, особисті 
досягнення,благородні справи. 

Хай буде плідною Ваша справа на благо професійно-
технічної освіти Чернігівщини, твердою віра, непоборною сила 
духу. 

Божої благодаті та всіляких гараздів Вам і Вашій родині на 
многії літа. 

За дорученням колективу 
директор  НМЦ ПТО у Чернігівській області 

Гріненко Віктор Володимирович 
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