
ЧЕРН ІГІВСЬКА  ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА А ДМ ІН ІСТРА Ц ІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

На виконання наказу Управління освіти і науки від 12.05.2016 № 221 
«Про проведення огляду-конкурсу виховної роботи «Діло майстра величає» 
серед педагогів та учнів професійно-технічних навчальних закладів області у 
2016-2017 навчальному році» (далі огляд-конкурс), з метою підвищення 
престижності робітничих професій, піднесення ролі майстра виробничого 
навчання, практичного психолога у навчально-виховному процесі, виявлення 
і підтримки творчих організаторів виховної роботи серед учнівської молоді, 
подальшого розвитку і поширення наставництва, позитивного педагогічного 
досвіду, методичних, практичних надбань, стимулювання молодіжної 
творчості проведено обласний огляд-конкурс.

У вересні-листопаді пройшов перший його етап - теоретичний. 
Майстри виробничого навчання спільно з практичними психологами 
підготували теоретичний матеріал «Педагогічна майстерність об’єднує». У 
ньому висвітлено власний досвід роботи з вихованцями, розкрито приклади 
ефективного використання форм, методів та моделей організації виховної 
роботи з учнями, наставництва, успішного педагогічного керівництва, 
співпраці з іншими педагогічними працівниками, батьками учнів у 
проведенні виховної роботи, власної громадянської активності. Практичними 
психологами підготовлено психологічний портрет майстра виробничого 
навчання -  конкурсанта. За принципом анонімності розкрито власні 
результати корекційної роботи з девіантними, деліквентними учнями. 
Матеріали доповнено анкетами, сценаріями виховних заходів, батьківських 
зборів, доповідями, фото-фактами тощо.

Згідно з графіком регіонально пройшов практичний етап огляду- 
конкурсу.

Креативно, на високому методичному рівні відбулись виступи у 
конкурсі «Щира праця», де представники педагогічного, учнівського
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колективів професійно-технічних навчальних закладів представили творчі 
портрети номінантів з використанням літературно-музичного, 
хореографічного, мультимедійного супроводу.

Майстри виробничого навчання з учнями творчо і злагоджено 
продемонстрували прийоми роботи з професії у конкурсі «Слава в руках 
праці».

Під час конкурсу «Роби те, до чого народжений» учасники спільно або 
окремо розкривали свої захоплення, таланти.

Практичні психологи особисто організовували просвітницьку 
інтерактивну роботу з глядачами на тему «За всяке діло берись вміло».

Ці заходи сприяли вихованню національної свідомої особистості, 
формуванню у молодого покоління честі та гідності кваліфікованого 
робітника, вдосконаленню відповідних технік практичними психологами, 
активізації ролі наставництва майстра виробничого навчання, створенню 
позитивного іміджу професійно-технічних навчальних закладів.

Перебіг огляду-конкурсу висвітлювався на сайті Навчально- 
методичного центру професійно-технічної освіти у Чернігівській області та у 
соціальній мережі фейсбук.

Відповідно до Положення огляду-конкурсу та на підставі рішення журі

НАКАЗУЮ:

1. Серед лауреатів регіональних етапів визнати переможцями 
майстрів виробничого навчання, практичних психологів, учнів професійно- 
технічних навчальних закладів області у відповідних номінаціях огляду- 
конкурсу та нагородити їх грамотами Управління освіти і науки за 
формування та прояв у молодого покоління честі та гідності кваліфікованого 
робітника як основи громадянського суспільства та значний внесок у 
організацію змістовного дозвілля учнівської молоді (додаток 1).

2. Навчально-методичному центру професійно-технічної освіти у 
Чернігівській області (Гріненко В.В.) рекомендувати:

2.1. За сприяння у проведені регіональних етапів огляду-конкурсу 
оголосити подяку адміністраціям професійно-технічних навчальних закладів.

2.2. Нагородити грамотами Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Чернігівській області лауреатів та учасників 
регіональних етапів огляду-конкурсу (додаток 2).

2.3. На засіданнях обласних методичних секцій проаналізувати 
підсумки огляду-конкурсу.

2.4. У формі вебінару провести брифінг за участю переможців огляду- 
конкурсу.

2.5. Розмістити матеріали конкурсу в електронній бібліотеці 
Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернігівській 
області.

3. Директорам професійно-технічних навчальних закладів 
рекомендувати:



3.1. Довести до відома педагогічних колективів професійно-технічних 
навчальних закладів підсумки огляду-конкурсу.

3.2. Згідно з діючим у професійно-технічних навчальних закладах 
Положенням про преміювання відзначити конкурсантів, педагогів, 
заступників директорів з навчально-виховної роботи, методистів, 
працівників, які стали активними учасниками огляду-конкурсу, за рахунок 
видатків загального та/або спеціального фондів бюджету в межах, 
затверджених кошторисних призначень на оплату праці.

3.3. Відзначити учасників огляду-конкурсу з числа учнів за рахунок 
видатків загального фонду бюджету, передбачених у кошторисах доходів та 
витрат навчальних закладів для виплати стипендії згідно з вимогами 
постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2004 №882 «Питання 
стипендіального забезпечення».

3.4. Впроваджувати .сучасні, інноваційні ідеї та технології у навчально- 
виховний процес.

3.5. Здійснювати заходи з активізації корекційної роботи з 
девіантними, деліквентними учнями.

3.6. Запобігати проявам агресії та антисоціальної поведінки в 
підлітковому та молодіжному середовищі.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника 
начальника Управління - начальника фінансово-економічного відділу 
Чубич Л.В.

Лу __
Начальник Управління^ Г,, , , < 4 J  М.А. Конопацький



Додаток 1
до наказу Управління освіти і 
науки облдержадміністрації

2017 № ^ 2 ^

Переможці 
огляду-конкурсу виховної роботи «Діло майстра величає» 

серед педагогів та учнів професійно-технічних навчальних закладів 
області у 2016—2017 навчальному році 

I місце:
у  номінації: «Майстер виробничого навчання-наставник - 2017»:
Бараковських Наталія Анатоліївна -  «Швачка; кравець», Чернігівський 

професійний ліцей побуту;
Пеховка Максим В ’ячеславович -  «Монтажник санітарно-технічних 

систем та устаткування», Чернігівський професійний ліцей залізничного 
транспорту;

Осадча Ольга Федорівна -  «Агент з організації туризму; 
адміністратор», ДПТНЗ «Чернігівське вище професійне училище побутового 
обслуговування»;

у  номінації «Учень року професійно-технічного навчального закладу - 
2017»:

Грибань Сніжана -  «Швачка; кравець», Чернігівський професійний 
ліцей побуту;

Берзілов Костянтин -  «Монтажник санітарно-технічних систем та 
устаткування; електрогазозварник», Чернігівський професійний ліцей 
залізничного транспорту;

Усова Світлана - «Агент з організації туризму; адміністратор», ДПТНЗ 
«Чернігівське вище професійне училище побутового обслуговування»;

у  номінації «Практичний психолог професійно-технічного навчального 
закладу - 2017»:

Казакова Марія Леонідівна, Чернігівський професійний ліцей побуту.

II місце:
у  номінації: «Майстер виробничого навчання-наставник - 2017»:
Герасименко Ольга Анатоліївна - «Кухар; кондитер», ДПТНЗ 

«Сновське вище професійне училище лісового господарства»;
Голуб Олена Миколаївна - «Перукар-модельєр; манікюрник», 

Прилуцький професійний ліцей Чернігівської області;
Юденко Ірина Тарасівна - «Кухар; кондитер», ДПТНЗ «Чернігівський 

центр професійно-технічної освіти»;



у  номінації «Учень року професійно-технічного навчального закладу - 
2017»:

Чмига Оксана - «Швачка; кравець», Ніжинський професійний ліцей 
побуту та сервісу Чернігівської області;

Кобець Вікторія -  «Агент з постачання», ДПТНЗ «Чернігівське вище 
професійне училище»;

у  номінації «Практичний психолог професійно-технічного навчального 
закладу - 2017»:

Шаш Анна Романівна, ДПТНЗ «Чернігівське вище професійне училище 
побутового обслуговування».

III місце:
у  номінації: «Майстер виробничого навчання-наставник - 2017»:
Майданюк Ірина Василівна - «Штукатур; монтажник гіпсокартонних 

конструкцій; маляр», ДПТНЗ «Чернігівський професійний будівельний 
ліцей»;

Поплавський Сергій Сергійович -  «Слюсар з ремонту автомобілів», 
ДНЗ «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області»;

у  номінації « Учень року професійно-технічного навчального закладу - 
2017»:

Янушкевич Дмитро - «Слюсар з ремонту автомобілів; водій 
автотранспортних засобів; електрозварник ручного зварювання», ДНЗ 
«Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області»;

Глум Катерина - «Кухар; кондитер», ДПТНЗ «Сновське вище 
професійне училище лісового господарства»;

у  номінації «Практичний психолог професійно-технічного навчального 
закладу - 2017»:

Музиря Наталія Володимирівна, ДНЗ «Ніжинський професійний 
аграрний ліцей Чернігівської області»;

Губко Юлія Миколаївна, ДПТНЗ «Чернігівський центр професійно- 
технічної освіти».



Додаток 2
до наказу Управління освіти і 
науки облдержадміністрації^держадміністрації 

'/ЛїУ—2017 №

Список лауреатів та учасників 
регіональних етапів огляду-конкурсу на 

нагородження грамотами Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Чернігівській області

Практичні психологи Майстри 
виробничого навчання Учні

Казакова М.Л. 
(Чернігівський професійний 

ліцей побуту) 
лауреат

Бараковських H.A. 
(Чернігівський професійний 

ліцей побуту) 
лауреат

Грибань Сніжана 
(Чернігівський професійний 

ліцей побуту)
лауреат

Шаш А.Р. 
(Чернігівське вище професійне 

училище побутового 
обслуговування) 

лауреат

Пеховка М.В. 
(Чернігівський 

професійний ліцей 
залізничного транспорту) 

лауреат

Берзілов Костянтин 
(Чернігівський професійний 

ліцей залізничного 
транспорту) 

лауреат

Музиря Н.В. (Ніжинський 
професійний аграрний ліцей)

лауреат

Осадча О.Ф. (Чернігівське 
вище професійне училище 

побутового обслуговування) 
лауреат

Усова Світлана 
(Чернігівське вище професійне 

училище побутового 
обслуговування) 

лауреат

Губко Ю.М. 
(Чернігівський центр 

професійно-технічної освіти) 
лауреат

Герасименко O.A. 
(Сновське вище професійне 

училище лісового 
господарства) 

лауреат

Чмига Оксана 
(Ніжинський професійний 

ліцей побуту та сервісу)
лауреат

Вовк Н.М. 
(Прилуцький професійний 

ліцей) 
лауреат

Голуб О.М. 
(Прилуцький професійний 

ліцей)
лауреат

Кобець Вікторія 
(Чернігівське вище професійне 

училище) 
лауреат

Кустенко І.С. 
(Сосницький професійний 

аграрний ліцей) 
лауреат

Юденко І.Т. 
(Чернігівський центр 
професійно-технічної 

освіти)
лауреат

Янушкевич Дмитро 
(Ніжинський професійний 

аграрний ліцей)
лауреат

Молочко Т.М. 
(Чернігівський професійний 

будівельний ліцей) 
учасник

Майданюк І.В. 
(Чернігівський професійний 

будівельний ліцей) 
лауреат

Глум Катерина 
(Сновське вище професійне 

училище лісового 
господарства) 

лауреат
Лапицька Т.Ю. 

(Сновське вище професійне
Поплавський С.С. 

(Ніжинський професійний
Страх Юлія 

(Куликівський професійний



училище лісового господарства) 
учасник

аграрний ліцей) 
лауреат

аграрний ліцей) 
лауреат

Шпеко Ю.С. 
(Чернігівське вище професійне 

училище) 
учасник

Гринченко В.В. 
(Куликівський професійний 

аграрний ліцей) 
лауреат

Васюк Юлія 
(Чернігівський професійний 

будівельний ліцей) 
лауреат

Шумар А.О. 
(Чернігівський професійний 

ліцей деревообробної 
промисловості)

учасник

Марченко Н.М. 
(Ніжинський професійний 
ліцей побуту та сервісу)

лауреат

Митько Тетяна 
(Професійно-технічне 

училище №33 с. Мрин)
лауреат

Олександренко М.О. 
(Дігтярівський професійний 

аграрний ліцей) 
учасник

Полтко О.І. 
(Дігтярівський професійний 

аграрний ліцей) 
лауреат

Побережна Світлана 
(Сокиринський професійний 

аграрний ліцей) 
лауреат

Молібог А.О. 
(Ічнянський професійний 

аграрний ліцей) 
учасник

Геращенко Г.Г. 
(Чернігівське вище 

професійне училище) 
учасник

Мельничук Назарій 
(Чернігівський професійний 

ліцей деревообробної 
промисловості)

лауреат
Лясковская М.С. 

(Ніжинський професійний ліцей 
побуту та сервісу) 

учасник

Пантелієнко A.B. 
(Сосницький професійний 

аграрний ліцей) 
учасник

Аніщенко Олексій 
(Чернігівський центр 

професійно-технічної освіти) 
учасник

Мілютенко О.І. 
(Ічнянський професійний 

аграрний ліцей) 
учасник

Крикуха Вероніка 
(Ічнянський професійний 

аграрний ліцей) 
учасник

Глухоєдова З.М. 
(Професійно-технічне 

училище №33 с. Мрин) 
учасник

Котеленець Юлія 
(Прилуцький професійний 

ліцей) 
учасник

Литовченко В.П. 
(Чернігівський професійний 

ліцей деревообробної 
промисловості) 

учасник

Гелевич Марина 
(Дігтярівський професійний 

аграрний ліцей) 
учасник

Олефіренко Н.Ю. 
(Сокиринський професійний 

аграрний ліцей) 
учасник

Макаренко Альона 
(Сосницький професійний 

аграрний ліцей) 
учасник


