
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ  

Н А К А З  

 

Про проведення огляду-конкурсу 

виховної роботи «Діло майстра величає» 

серед педагогів та учнів професійно-технічних 

навчальних закладів області 

у 2016 – 2017 навчальному році 

 

З метою підвищення престижності робітничих професій, ролі майстра 

виробничого навчання, практичного психолога у навчально-виховному 

процесі, виявлення і підтримки творчих організаторів виховної роботи серед 

учнівської молоді, подальшого розвитку і поширення позитивного 

педагогічного досвіду, методичних, практичних надбань, стимулювання 

молодіжної творчості 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести обласний огляд-конкурс виховної роботи «Діло майстра 

величає» серед педагогів та учнів професійно-технічних навчальних закладів 

у 2016 – 2017 навчальному році (далі огляд-конкурс). 

2. Затвердити Положення про огляд-конкурс та склад журі 

(додається). 

3. Директорам професійно-технічних навчальних закладів області 

забезпечити участь педагогів та учнів у І (теоретичному) та ІІ (практичному) 

етапах огляду-конкурсу. 

4. Навчально-методичному центру професійно-технічної освіти у 

Чернігівській області (Гріненко В.В.): 

4.1. Здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення 

огляду-конкурсу. 

4.2. Підвести підсумки огляду-конкурсу. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на в.о. завідувача 

сектору професійно-технічної освіти Управління освіти і науки Чернігівської 

облдержадміністрації Галкіну Н.Г. 

 

 

Начальник Управління                                                     М.А. Конопацький 

12 травня 2016 року     м. Чернігів         № 221 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Управління освіти і 

науки облдержадміністрації  

12.05.2016 № 221 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про огляд-конкурс виховної роботи «Діло майстра величає»  

серед педагогів та учнів професійно-технічних навчальних закладів 

області у 2016 – 2017 навчальному році 

 

1. Завданнями огляду-конкурсу є: 

 піднесення ролі майстра виробничого навчання, практичного 

психолога, учня професійно-технічного навчального закладу у суспільстві; 

 сприяння творчим педагогічним пошукам, удосконаленню фахової 

майстерності майстра виробничого навчання, практичного психолога; 

 поширення передового педагогічного досвіду; 

 забезпечення взаємообміну інформацією; 

 формування у молодого покоління честь та гідність кваліфікованого 

робітника як основи громадянського суспільства; 

 визначення переможців у номінаціях: «Учень року професійно-

технічного навчального закладу - 2017», «Майстер виробничого навчання-

наставник - 2017», «Практичний психолог професійно-технічного 

навчального закладу - 2017». 

 

2. Порядок і терміни проведення огляду-конкурсу. 

2.1. Учасниками огляду-конкурсу є майстер виробничого навчання, 

учень від навчального закладу та практичний психолог. 

2.2. Огляд-конкурс проводиться поетапно: 

І етап – теоретичний (вересень-листопад) до 19 грудня 2016 року. 

Майстер виробничого навчання, практичний психолог готують 

спільний теоретичний матеріал «Педагогічна майстерність об’єднує». У 

ньому майстер виробничого навчання висвітлює опис власного досвіду 

роботи з вихованцями (до 3-х друкованих сторінок), де розкриває приклади 

ефективного використання форм, методів та моделей організації виховної 

роботи з учнями, успішного педагогічного керівництва, співпраці з іншими 

педагогічними працівниками, батьками учнів у проведенні виховної роботи, 

власної громадянської активності. За бажанням може додати і інші матеріали, 

що глибше розкривають його творчі здобутки. 

Практичний психолог представляє психологічний портрет майстра 

виробничого навчання–конкурсанта. За принципом анонімності розкриває 

власні результати корекційної роботи з девіантними, деліквентними учнями, 

описує напрацьовані за два останні навчальні роки форми і методи роботи з 

педагогами, з батьками учнів. 



Матеріали можуть бути доповнені анкетами, сценаріями виховних 

заходів, матеріалами батьківських зборів, доповідями, фото-фактами тощо. 

Заступник директора з навчально-виховної роботи подає на розгляд 

журі інформаційну картку учасників на участь у огляді-конкурсі: майстра 

виробничого навчання, практичного психолога, учня (додаток до 

Положення). 

ІІ етап - практичний (лютий-квітень 2017 року): 

за результатами І етапу, регіонально (по 1-3 навчальних заклади), на 

сцені актової зали номінанти беруть участь у конкурсах: 

- «Щира праця», де представники педагогічного, учнівського 

колективів навчального закладу представляють творчі портрети 

конкурсантів: майстра виробничого навчання, практичного психолога, учня з 

використанням літературно-музичного, хореографічного, мультимедійного 

супроводу (до 5 хв.); 

- «Слава в руках праці», де майстер виробничого навчання і учень-

конкурсант спільно творчо демонструють прийоми роботи, використовуючи 

власні інструменти, матеріали, сировину (до 7 хвилин); 

- «Роби те, до чого народжений», де майстер виробничого навчання і 

учень-конкурсант спільно або окремо розкривають свої захоплення, таланти 

(до 7 хвилин); 

- «За всяке діло берись вміло», практичний психолог особисто 

організовує просвітницьку інтерактивну роботу з глядачами у залі з 

визначеної теми (до7 хвилин). 

 

3. Відзначення учасників огляду-конкурсу. 

За підсумками регіональних етапів визначатимуться лауреати та 

учасники, які будуть нагороджені грамотами Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Чернігівській області.  

Серед лауреатів регіональних етапів визначатимуться переможці, які 

будуть нагороджені грамотами Управління освіти і науки Чернігівської 

облдержадміністрації у номінаціях: «Учень року професійно-технічного 

навчального закладу - 2017», «Майстер виробничого навчання-наставник - 

2017», «Практичний психолог професійно-технічного навчального закладу - 

2017». 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Управління освіти і 

науки облдержадміністрації  

12.05.2016 № 212 

 

 

Журі огляду-конкурсу 

 

Галкіна  

Ніна Григорівна 

в.о. завідувача сектору професійно-технічної 

освіти Управління освіти і науки Чернігівської 

облдержадміністрації, голова журі; 

Гріненко 

Віктор Володимирович  

директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Чернігівській 

області, заст. голови журі; 

Поклад 

Світлана Василівна 

методист Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Чернігівській 

області, секретар. 

 

Члени журі: 

 

 

Фрол  

Людмила Леонідівна 

провідний спеціаліст Управління освіти і науки 

Чернігівської облдержадміністрації; 

 

Головешкіна 

Тетяна Павлівна 

заступник директора Навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти у 

Чернігівській області; 

Жорова  

Олена Олександрівна 

методист Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Чернігівській 

області; 

Костюк  

Наталія Миколаївна 

методист Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Чернігівській 

області; 

Лісовський 

Валентин Рафаїлович 

методист Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Чернігівській 

області; 

Яцун  

Майя Павлівна 

методист Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Чернігівській 

області. 

 



 Додаток  

до Положення про огляд-конкурс  

виховної роботи «Діло майстра 

величає» серед педагогів та учнів 

професійно-технічних навчальних 

закладів області у 2016 – 2017 н.р. 

 

 

Форма інформаційної картки  

учасника номінації «Учень року професійно-технічного  

навчального закладу - 2017» 
 

Прізвище   

Ім’я  

По батькові  

Дата народження  

(число, місяць, рік) 

 

Назва навчального закладу (повна)  

Курс навчання  

Професія, за якою навчається  

Громадське доручення  

Захоплення   

 

 

 

Форма інформаційної картки  

учасника номінації « Майстер виробничого навчання– 

наставник – 2017» 

 

Прізвище   

Ім’я  

По батькові  

Дата народження  

(число, місяць, рік) 

 

Назва навчального закладу (повна)  

Професія, за якою навчає  

Стаж роботи у закладі  

Кваліфікаційна категорія  

Державні, обласні нагороди (вказати 

назву та рік отримання нагороди) 

 

 

 

 

 



Форма інформаційної картки  

учасника номінації «Практичний психолог професійно-технічного 

навчального закладу - 2017» 

 

Прізвище   

Ім’я  

По батькові  

Дата народження  

(число, місяць, рік) 

 

Назва навчального закладу (повна)  

Стаж роботи у закладі  

Кваліфікаційна категорія  

Державні, обласні нагороди (вказати 

назву та рік отримання нагороди) 

 

 


