
ПАМ’ЯТКА (РЕКОМЕНДАЦІЇ) КЕРІВНИКАМ  ПТНЗ З ПИТАНЬ 

ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ  У 2017-2018 Н.Р. 

 

Учасникам заходу оголошено певні  підсумки спільної діяльності НМЦ 

ПТО та ПТНЗ області у 2016-2017 навчальному році.  

Окреслено  проблеми та нагальні питання сьогодення: 

- створення нової системи взаємодії з органами місцевого 

самоврядування у рамках адміністративної реформи в Україні; 

- розроблення  і затвердження нових Законів «Про професійну освіту» 

та «Про освіту»; 

- забезпечення рівня підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ до 

вимог роботодавців та потреб регіонального ринку праці; 

- впровадження ДСПТО на компетентністному підході з модульною 

побудовою навчального процесу; 

- упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну 

підготовку робітничих кадрів за окремими професіями; 

- створення центрів незалежного оцінювання професійних 

кваліфікацій на базі діючих навчально-практичних центрів.  

    НМЦ ПТО сформулював головні напрямки діяльності для 

педагогічних колективів ПТНЗ області перелік важливих питань щодо 

організації навчального процесу в 2017-2018 навчальному році. 

1. Впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну 

підготовку робітничих кадрів з визначених професій. 

2. Впровадження вхідного контролю до програм підготовки, 

перепідготовки, підвищення кваліфікації. 

3. Організація впровадження нових форм визначення якості знань 

учнів з предметів загальноосвітньої підготовки (ДПА у формі ЗНО). 

4. Мобілізація зусилля колективів ПТНЗ щодо запровадження 

Державних стандартів професійно-технічної освіти на 

компетентністному підході з модульною побудовою навчального 

процесу. 

5. Проводити проміжну поетапну атестацію відповідно до робочих 

навчальних планів та своєчасно вносити відповідні дані в базу 

ЄДЕБО,  з метою усунення відрахування учнів без рівня кваліфікації 

та випуску за досягненим рівнем кваліфікації. 

6. Розширення соціального партнерства ПТНЗ області з 

представниками Федерації об’єднань роботодавців 

Дніпропетровщини, обласним центром зайнятості, сучасними 

підприємствами – носіями нових виробничих технологій з питань їх 

впровадження в навчально-виробничий процес, створення дорадчих 

органів, професійних консультативних рад та навчально-практичних 

центрів нових технологій.  



7. Сприяння участі педагогів у заходах з підвищення професійної 

компетентності (конференціях, семінарах-практикумах, майстер-

класах провідних фахівців відповідних галузей, фахових виставках, 

дистанційному навчанні).  

8. Для стажування педпрацівників, вивчення педпрацівниками та 

учнями сучасних виробничих технологій використовувати 

можливості навчально-практичних центрів (за галузевим 

спрямуванням) на базі ПТНЗ області та України. 

9. Використання в роботі можливості сайту НМЦ ПТО. 

10.  Забезпечення  участі  учнів ПТНЗ у обласних, всеукраїнських  і 

міжнародних конкурсах та олімпіадах.  

11. Організація та проведення відбіркових етапів Всеукраїнського 

конкурсу професійної майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE-

2017» 

 


