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• Спомин і шана 
на Алеї пам’яті Дніпра

День Гідності та Свободи відзначають в 
Україні 21 листопада. Саме у листопаді роз
почалися Помаранчева Революція 2004го та  
Революція Гідності 2013го.

У День Гідності та Свободи зібралися меш
канці на Алеї пам’яті Дніпра біля облдерж
адміністрації. 

«Сьогодні визначна дата. Дуже важли-
во пам’ятати події, що сталися у Києві на 
Майдані, аби наші нащадки розуміли, завдяки  
чому ми живемо у вільній незалежній країні. 
Адже саме тоді відбулося становлення 
української нації. Люди згуртувалися заради 
позитивних змін у державі, заради розвитку 
та самостійності», – сказав заступник голо
ви Дніпропетровської ОДА Іван Начовний.

Згадати події  
двох українських ре
волюцій прийшли  
представники вла
ди, правоохорон
них органів, духо
венства та громад
ськості. 

«Вісім років тому молодь вийшла на Май-
дан Незалежності з гаслом «Україна – це 
Європа». Український народ обрав, у якому 
напрямку рухатися та які цінності спові-
дувати. Такі дати важливо пам’ятати», –  
зазначив голова громадської ради при Дніп
ропетровській облдержадміністрації Вік тор 
Кучинський.

Згадували тих, хто відстоював європейські 
цінності та ідеали демократії.

«У цю дату вшановуємо всіх, хто від-
дав життя за свободу нашої країни, за гід-
ність і краще майбутнє – учасників крива-
вих подій на Майдані у 2013-му. А також за-
хисників, які загинули на Сході України», –  
сказала підполковник Ірина Баранова.
У пам’ять про загиблих поклали квіти  

до стел, згадали героїв їх хвилиною мовчання.

• Фотовиставка  
в облдержадміністрації

На двох десятках світлин – події Революції 
Гідності. За задумом організаторів, вони нага
дуватимуть відвідувачам, якою ціною українці 
відстоювали свободу Батьківщини.

«Це вже гарна традиція – наповнювати 
місцевий культурно-інформаційний простір 
з нагоди визначних дат. Цього разу вистав-
ку присвятили Дню Гідності та Свободи, 
аби кожен відвідувач та працівник адмінбу-
дівлі дивився на світлини і згадував про події 
2013-2014 років», – сказав начальник управ
ління з питань внутрішньої політики Дніпро
ОДА Ігор Куліковський. 

На фото – Київ у вогні, тисячі українців на 
Майдані та емоції борців за Батьківщину.

Співорганізатор Євромайдану у Дніпрі, 
учасник подій на Майдані у Києві Анатолій 
Сокоринський поділився: важко передати  
емоції від перегляду світлин. 

«Це була революція духу. Єдиний порив –  
захистити свою свободу й гідність. Майдан 
вистояв і переміг. І ця перемога нам далася 
кров’ю. Але ми побачили паростки згурто-
ваної нації, яка здатна себе боронити попри 
все», – зазначив Анатолій Сокоринський.

«Я думала: яка це має бути сила, щоб зму-
сити людину полишити теплу хату і йти 
під цей дощ та в мороз. А важливішою за 
затишок  може бути пробуджена душа, яка 
не хоче жити в рабстві. Це почуття свобо-
ди. За нього можна віддати все. І тому люди 
не сиділи вдома – ні у Дніпрі, ні у Львові, ні у  
Києві», – згадує псьменниця Леся Степовичка. 

За матеріалами прес-служби  
Дніпропетровської облдержадміністрації

ДЕНЬ ГІДНОСТІ ТА СВОБОДИ 

Криворізька гімназія № 95
Чотириповерхову будівлю гім

назії капітально відремонту ють 
для понад 800 учнів. Нині три
вають демонтажні роботи усе
редині будівлі. На верхньому 

поверсі вже почали заливати стяжку підлоги. Далі під
рядники утеплять фасад, замінять усі вікна та інже
нерні мережі. Відремонтують кабінети – вони будуть  
у яскравій кольоровій гамі. Модернізують спортивну 
залу, харчоблок та їдальню.

За проєктом, для безпеки дітей навколо гімназії вста
новлять огорожу. На подвір’ї облаштують футбольне 
поле та мультифункціональний спортивний майданчик.

Божедарівський опорний ліцей
Цьогоріч ліцею ви

повнилося 40 років.  
Модернізацію трипо
верхового навчально
го корпусу проводять 
вперше. Нині вирівнюють гіпсокартоном 
стіни, прокладають інженерні мережі, по
жежну та охоронну сигналізації. Майже 
завершили роботи над опаленням, вже 
зроблене зовнішнє утеплення, замінені 
вікна, перекритий дах.

Сусідню одноповерхову будівлю об
лаштовують під житло для педагогів та 
кімнати дитячих гуртків.

Дніпровська школа № 122
Будівлі закладу понад 

100 років. Реконструкція 
головного корпусу відбу
вається обласним та дер
жавним коштами. Підрядники вже утеп
лили фундамент будівлі. Тепер працю
ють над фасадом. Замінюють покрівлю. 
Майже закінчили демонтажні роботи 
на другому поверсі. Наступним етапом 
будівельники прокладатимуть нові ко
мунікації, зокрема й опалення. Згодом 
встановлять енергоощадні сучасні вікна. 
Всередині укріплюватимуть перекриття. 
Робитимуть більш зручне планування.
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2 Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Інформація

2-5 – засідання конкурсної комісії 
щодо визначення переможців, лау
реатів і дипломантів в обласному 
конкурсі «Студент року Дніпропет
ровщини»; 

2, 19 – засідання конкурсних 
комісій обласних конкурсів «Кра
ща рада молодих вчених» і «Кращий 
молодий вчений»;

9-11, 15 – захист проєктів учас
никами змагання та засідання кон
курсної комісії щодо визначення пе
реможців конкурсу щорічного об
ласного конкурсу проєктів «Молоді 
вчені Дніпропетровщини» на отри
мання матеріального заохочення;

15 – онлайнзасідання організацій
ного комітету стосовно І Всеукраїнсько
го конкурсу професійної майстер нос ті 
«WorldSkills Ukraine» 20212022 рр.;

16 – виїзне засідання координацій
ної ради з протидії поширенню нар
команії серед неповнолітніх області;

22 – відеочелендж «Профтехосві
та Дніпропетровщини презентує свої  
можливості»;

24 – Всеукраїнський вебінар з реа
лізації впровадження STEMосвіти  
в закладах професійної (професійно 
технічної) освіти;

22-26 – День професій П(ПТ)О за 
галузями в об’єднаних територіаль
них громадах спільно з можливостя
ми роботодавців, закладів П(ПТ)О, 
служби зайнятості;

30 – нагородження лауреатів облас
ного фестивалю художньої самодіяль
ності серед закладів П(ПТ)О «Фести
вальний дивограй профтехосвіти».

Інформаційно-просвітницькі за-
ходи у закладах освіти до Дня Гід
ності та Свободи, Дня пам’яті жертв 
голодоморів, Міжнародного дня во
лонтера (тематичні виховні години, 
уроки, класні години, перегляди пре
зентацій та відео, конкурси дитячої 
творчості тощо).

Організаційно-масові заходи: об
ласні конкурси «На кращого юно
го майстра народних ремесел» (за
очно), юних натуралістів (заочно); 
дитячоюнацький фестиваль аніма
ційного кіно «ЦікАва лЯля» (заоч
но); лідерхаб «Обласні національ
нопатріотичні проєкти правобе
режної та лівобережної Дніпропе
тровщини: від календарних днів до 
повсякдення», присвячений ювілею 
області; семінарзустріч «Створен
ня безпечного освітнього середови
ща вільного від будьяких форм на
сильства. Професійне вигорання пе
дагога в умовах викликів часу»; на
рада для координаторів учнівського 
самоврядування за участю пред
ставника Освітнього центру Верхов
ної Ради України щодо спільних за
ходів між територіальними грома
дами, Українським державним цен
тром позашкільної освіти і Освітнім  
центром Верховної Ради України.

Олексій ПОЛТОРАЦЬКИЙ, 
директор департаменту 

освіти і науки ОДА

Листопад

Громадська організація «Яскрава країна» за підтримки Українського культурного 
фонду протягом липня-жовтня 2021 року реалізувала проєкт 

«AUталанти-митціUA»
Проєкт спрямований на розкрит

тя творчих здібностей, соціальну 
адаптацію та реабілітацію дітей з 
аутизмом. У його реалізації взяли 
участь художники, психологи, му
зиканти, освітяни, працівники му
зеїв і артисти, які разом із дітьми 
проводили артсесії, майстеркла
си, тренінги. 

Серед головних результатів проєк
ту – виставка робіт дітей з аутиз
мом, яка була відкрита для відві
дувачів протягом місяця у фойє 
Дніпровського державного цирку,  
у холі Дніпровської міської ради.  
Також був створений каталог цих 
робіт та виданий тиражем в 500 
примірників. Знято і поширено  
мережами 5 навчальних фільмів  
про методику роботи з особливи
ми дітьми, записані та поширені 
в мережі 5 лекцій від спеціалістів 

проєкту, в яких детально розпо
відається про аутизм, про особли
вості дітей з РАС, про методи ро
боти з ними на мистецьких занят
тях. Батьки відзначили позитивну 
динаміку психологічної поведінки 
і комунікації дітей.

Напрацьовані унікальні арттера
певтечні методики дозволяють ді
тям через художню творчість разом 
із фахівцями розкрити свої здібності 
і розширити коло спілкування. 

Психологи проєкту склали «Ре
комендації для музеїв і культур
них закладів зі створення доступ
ного простору в межах культур
них подій для дітей та дорослих з  
аутизмом і ментальними розлада
ми» (https://issuu.com/jaskravakraina/
docs/). 

Загалом у проєкті онлайн та оф
лайн задіяні 46 дітей з аутичними  

р о з л а д а м и 
віком від 7 до 
18 років з міст Дніпра, Кривого  
Рогу, Вінниці, Запоріжжя, Львова 
та Чернігова. 

Детально ознайомитися з перебі
гом проєкту, переглянути всі фото 
та відеоматеріали можливо у соц
мережах: Інстаграмі (https://www.
instagram.com/autalanty_mitciua/), 
Фейсбуці (https://www.facebook.
com/autalantymitciua/?ref=page_
internal), Ютубі (http://yk.com.ua/ 
akademiyanatkhnennya, https:// 
www.youtube.com/c/jaskravakraina, 
https://www.youtube.com/channel/
UCYcRyfmFW7w3ZdyTEtNg5Yg). 
Каталог робіт дітей проекту «AUта
ланти – митціUA» – https://issuu. 
com/olefirka/docs/_ 

Ольга ОБЛАСОВА, голова 
правління ГО «Яскрава країна»

На Дніпропетровщині понад 3,1 тисячі дітей  
з особливими освітніми потребами  

навчаються у звичайних школах та дитсадках
У Дніпропетровській області понад 2,6 тисячі ді

тей з особливими освітніми потребами відвідують 
звичайні школи. Ще понад півтисячі хлопчиків та 
дівчаток разом із однолітками виховують у садочках 
регіону. Про це повідомили в облдержадміністрації.  

«ДніпроОДА створює обласну програму розвитку 
безбар’єрності. Вона має зруйнувати перепони у різ
них сферах життя, – зазначила начальниця управлін
ня департаменту освіти і науки ДніпроОДА Валенти
на Середня. – Один із головних напрямків – освіта. 
Працюємо над тим, аби якісні знання отримували всі. 
І діти з віддалених селищ, і малі з особливими освіт
німи потребами». 

Вона додала, що Дніпропетровщина – серед лідерів 
України за розвитком інклюзивної освіти. Діти з особ
ливими освітніми потребами навчаються у 448 школах 

та 184 садочках регіону. Адапту
ватися малечі допомагають аси
стенти вчителів та вихователів. 

«Під час реконструкції всіх 
закладів освіти створюємо умо
ви для людей з інвалідністю. Облаштовуємо панду
си та підйомники. Для комфорту особливих учнів у 
школах уже працюють 70 медіатек та 250 ресурсних  
кімнат», – сказала Валентина Середня. 

Дітям із особливими освітніми потребами допомага
ють розвиватися і у 35 інклюзивноресурсних центрах. 

Розвиток безбар’єрності в Україні  – ініціатива 
першої леді Олени Зеленської. Вже розробили націо
нальну стратегію. Передбачена робота за 6 основни
ми напрямками: фізична, інформаційна, суспільна, 
економічна, цифрова та освітня безбар’єрність. 

За матеріалами прес-служби Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Зміни у суспільст ві  
неможливі без толерант
ного спілкування. У ве
ресні цього року Перша  

леді Олена Зеленська презенту
ва ла «Довідник безбар’єрності», 
який зафіксував нові норми мови 
без бар’єрів – без дискримінацій
них чи стереотипних висловлю
вань стосовно різних людей.

Одним із розділів довідника став  
«Безбар’єрний календар», який роз
повідає про важливі дати та пояс
нює, для чого їх запроваджено, як  
потрібно відзначати та коли при
вітання є недоречними.

«Ми придумали цей розділ, щоб, 
наприклад, не вітали 3 грудня людей 
з інвалідністю з Днем інвалідності. 
А таке трапляється. І в календарі, 
пояснюється, що саме можна роби
ти в подібні дати, як журналіст може 
писати, що говорити», – розповіла 
на презентації довідника його упо
рядниця Тетяна Касьян.

Наприклад, 13 листопада, в 
Україні та світі відзначають Між
народний день незрячих, який по
кликаний привернути увагу до 
проблем, з якими стикаються лю
ди з порушеннями зору. Зокрема, 
у працевлаштуванні, пересуванні 
містом, відпочинку, у доступі до 
інформації та послуг.

«Заходи, що проводяться у цей 
день, спрямовані на підвищення 
розуміння того, як живуть люди 
з порушенням зору і що потрібно 
зробити, аби простір, інформація 
та послуги були доступними для 
них», – пояснюється у «Безбар’єр
ному календарі».

16 листопада в Україні та сві ті  
відзначають Міжнародний день  
толерантності. Календар безбар’єр
ності пояснює, що цей день покли
каний шанувати рівність усіх лю
дей, незалежно від походження, 
кольору шкіри, етносу, національ
ності тощо.

Будьяку дату з цього розділу 
довідника можна додати до ка
лендаря у смартфоні, календарів 
Google, Outlook, Yahoo тощо.

Для більшого – заходьте до «До
відника безбар’єрності» (https://
bf./in.ua/). Нагадаємо, що наразі 
він має чотири розділи: «Складові 
безбар’єрності», «Правила мови», 
«Словник» та «Безбар’єрний ка
лендар». Уже зовсім скоро цей спи
сок поповниться розділом, який 
розкаже про культуру спілкування і 
взаємодії з різними людьми.

«Довідник безбар’єрності» – іні
ціатива і флагманський проєкт Пер
шої леді Олени Зеленської. Він ство
рений у співпраці з громадськими 
організаціями, правозахисниками,  
психологами, батьками, що вихо
вують дітей з інвалідністю, україн
ськими та міжнародними експер
тами. Аналітичну та технічну під
тримку проєкту надавала громад
ська організація «Безбар’єрність». 
Упорядниця довідника – Тетяна 
Касьян, ілюстраторка – Ольга Дег
тярьова. 

«Безбар’єрний календар»
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Зважаючи на карантинні обмеження, дво
денна (1718 листопада) конференція відбула
ся в онлайнрежимі. Захід організували з іні
ціативи кафедри математичної, природничої та 
технологічної освіти Дніпровської академії не
перервної освіти спільно з Дніпровським на
ціональним університетом ім. Олеся Гончара, 
Черкаським національним університетом імені 
Богдана Хмельницького, Сумським держав
ним педагогічним університетом ім. А. Мака
ренка, Криворізьким державним педагогічним 

університетом. 
Відкрила кон

ференцію про
ректор з науко
вопедагогічної 
та методичної 
ро боти, канди
дат філософсь

ких наук, доцент Марина Ватковська.
У пленарному засіданні взяли участь: заві

дувач кафедри математики та методики на
вчання математики ЧНУ, доктор педагогіч
них наук, професор Ніна Тарасенкова; заві
дувач кафедри географії ДНУ, доктор педа
гогічних наук, професор Любов Зеленська;  

завідувач кафедри математики та методики на
вчання математики СДПУ, доктор педагогічних 
наук, професор Ольга Чашечнікова; професор 
кафедри теоретичної фізики ДНУ, доктор наук  
з історії науки і техніки, професор Варфо
ломій Cавчук; професор кафедри автомати
зації та комп’ютерноінтегрованих техноло
гій ЧНУ, доктор педагогічних наук, професор 
Ірина Акуленко; професор кафедри дошкіль
ної освіти ЧНУ, доктор педагогічних наук, про
фесор Кіра Гнезділова; завідувач кафедри фі
зичної, органічної та неорганічної хімії ДНУ, 
кандидат хімічних наук, доцент Надія Стець; 
завідувач кафедри математики та методики її 
навчання КДПУ, кандидат педагогічних наук,  
доцент Дмитро Бобилєв; доцент кафедри 
теоре тичної фізики ДНУ, кандидат фізико 
математичних наук, доцент Сергій Лягушин.

Доповіді пленарного засідання були при
свячені ключовим питанням розвитку про
фесійних компетентностей вчителів, зокрема 
під час виконання їх професійних обов’язків; 
підготовці вчителів до роботи в умовах Нової 
української школи; особливостям побудови на
вчальних програм для студентів бакалаврату та 
магістратури, які навчаються на педагогічних 

спеціальностях; висвітленню важливих аспек
тів історії науки і техніки для професійного  
розвитку вчителів.

У роботі секцій взяли участь як науков
ці, так і творчі вчителі. Палкі дискусії роз
горнулися навколо питань популяризації на
уки серед учнівської та студентської молоді,  
сучасних технологій навчання, шляхів реаліза
ції SТЕМосвіти та інших.

Вадим КІРМАН, завідувач кафедри  
математичної, природничої та  
технологічної освіти Академії,  

кандидат педагогічних наук, доцент

На Дніпропетровщині старту
вав українськонімецький проєкт 
«Школа – Економіка», який має на 
меті розширити діалог освітніх за
кладів з підприємствами та ком
паніями в містах і громадах. Уже 
30 шкіл області долучилися до 
цього проєкту.

Проєкт реалізується за ініціати
ви Федерації організацій робото
давців Дніпропетровщини, за під
тримки Дніпропетровської облас
ної ради та наукового супроводу 
Дніпровської академії неперервної 
освіти. Організаційне та навчаль
нометодичне забезпечення здійс
нює Центр компетенцій ФОРД.

З 8 по 12 листопада з робочим  
візитом до Дніпра завітали німе
цькі колеги: координатор Хенрі  
Циммерманн та експерт пан Бон. 
До триденного онлайнзаходу при
єдналися начальник управлін
ня з питань гуманітарної, соціаль
нокультурної сфери та освіти ви
конавчого апарату Дніпропетров
ської обласної ради, кандидат 
наук з держав ного управління Лілія  
Гиренко; керівники громад – Ми
хайло Копейко, Ірина Грекова та 
Геннадій Лебідь; доценти кафедри 

управління інформаційноосвітні
ми проєктами Академії, кандидати 
філософських наук Тетяна Лисоко
ленко і Сергій Довгаль; представ
ники компаній, директори асоціа
цій роботодавців і освітніх установ 
та інші українські експерти. 

Учасники заходу побували на  
заводі «Інтерпайп Сталь», в 
STEMлабораторіях шкіл Дніпра 
і Солоного тощо. Протягом цих 
днів проведено зустрічі з директо
рами шкіл проєкту, роботодавцями 
та представниками потенційних 

пілотних громад у Дніпрі, Солоно
му і Верхньодніп ровську.

Оксана БУТУРЛІНА,  
завідувач кафедри  

управління інформаційно- 
освітніми проєктами Академії, 

кандидат філософських наук

30 листопада представники  
департаменту освіти i науки 
Дніпропетровської обласної дер
жавної адміністрації, Дніпров
ської академії неперервної освіти взяли участь у 
національному форумі директорів департаментів 
освіти та науки обласних, Київської міської держав
них адміністрацій, керівників департаментів (управ
лінь) освіти міст – обласних центрів, керівників за
кладів післядипломної педагогічної освіти «Нова 
українська школа 20202021: синергія, інтеграція,  
менеджмент». Форум відбувся у Києві на базі На

ціонального університету 
біоресурсів та природоко
ристування України.

До заходу долучилися  
представники післядип
ломнoї освіти з 24 облас
тей України. Дніпропет
ровська область предста

вила відеоматеріали щодо впровадження 
та реалізації принципів Концепції «Нова 
українська школа» в закладах освіти; ме
тодичні, навчальнометодичні та навчаль

ні посібники для вчителів, вихователів середньо
освітніх та дошкільних навчальних закладів.

Учасників форуму вітали Міністр освіти і нау
ки України Сергій Шкарлет, заступник Мiнiстра 
освiти і науки України Вiра Рогова, директор Інсти
туту модернізації змісту освіти Євген Баженков; 
ректор Національного університету біоресурсів та 
природокористування України Станіслав Ніколаєн
ко, президент Національної академії педагогічних 
наук України Василь Кремень та ін. 

Трансляція – на сторінках МОН: у Фейсбу
ці (https://www.facebook.com/UAMON) та Ютубі 
(https://youtu.be/tiOX3HsckM). 

Марина ВАТКОВСЬКА, проректор з науково- 
педагогічної та методичної роботи Академії, 

кандидат філософських наук, доцент 

Національний форум  
«Нова українська школа 2020-2021:  
синергія, інтеграція, менеджмент»

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Проблеми розвитку професійних компетентностей  

вчителів природничо-математичного напрямку»

«ШКОЛА-ЕКОНОМІКА»

Дніпровська академія неперервної освіти
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27.10-9.11 – навчання та залік 
наставників з організації дуаль ної 
форми здобуття освіти (реаліза
ція українськонімецького проєк
ту «Розвиток соціального діалогу 
в Дніпропетровському регіоні»;

1, 8 – зустріч методистів НМЦ 
ПТО зі слухачами курсів підви
щення кваліфікації БІНПО;

2, 9, 16, 23, 30 – участь у Про
грамі ЄС «EU4Skills: Кращі на
вички для сучасної України»;

4 – ІІ етап толоки молодіжних 
ініціатив ЗП(ПТ)О;

4-5, 11-12, 17-18 – навчання від
повідальних осіб за впроваджен
ня системи НАССР в ЗП(ПТ)О;

8-9, 17 – І і ІІ етапи XXII Між
народного конкурсу з української 
мови імені Петра Яцика;

9 – вебінар «Вплив серіалу: «Гра  
в кальмара» на підлітків»;

9, 12, 16, 19 – заняття тренінг 
курсу «Skills Lab: успішна кар’є
ра», м. Кривий Ріг;

18, 25 – відкриття Центрів 
кар’єри у Софіївському профе
сійному ліцеї та Апостолівсько
му центрі підготовки та перепід
готовки робітничих кадрів;

22-26 – Всеукраїнський тиж
день П(ПТ)О;

24 – Всеукраїнський марафон 
«Учнівські STEMпроєкти прак
тичне застосування»;

24-25 – обласні інтернетолім
піади з професій «Водій автотран
спортних засобів» та «Офіціант» 
серед здобувачів освіти ЗП(ПТ)О;

26 – участь у засіданні «круг
лого столу» за темою «Методич
на робота в системі професій
ної освіти: практичний аспект» 
в межах ХІ Міжнародної науко
вопрактичної конференції «Про
фесійне становлення особистос
ті: проблеми і перспективи»;

30 – участь у Всеукраїнсько
му науковопрактичному вебінарі 
«Методика організації ДФЗО»;

– читання «Діамантовий вінець 
Лесі Українки» спільно з музеєм 
«Літературне При дніпров’я» при 
Національному історич ному му
зеї ім. Д. Яворницького.
Віктор ВАСИЛИНЕНКО, директор  

Навчально-методичного центру ПТО 
у Дніпропетровській області

Листопад

Професійна (професійно-технічна) освіта Дніпропетровщини

Проєкт «ЕХАМ Дніпро»
Протягом двох тижнів 17 представ

ників підприємств Дніпропетровщи
ни дистанційно навчалися організа
ції  дуальної форми здобуття освіти, 

в рамках реалізації українськонімецького проєк
ту «Розвиток соціального діалогу в Дніпропетров
ському регіоні». На підсумковому занятті слухачі 
показали свій рівень знань, набутих під час занять 
за програмою модульної кваліфікації організаторів 
 професійного навчання на виробництві. 

Під головуванням керівників проєкту – керів
ниц тва ФОРД, за участю представників методичної 

служби професійнотехнічної освіти Дніпропетров
щини, Дніпровської академії неперервної освіти слу
хачі (представники підприємств і закладів П(ПТ)О)  
успішно пройшли тестове опитування на знання  
нормативноправової бази, методів та технологій  
 організації дуальної форми здобуття освіти, 
психолого педагогічних питань.

Програма завершиться екзаменом і отриманням 
сертифікатів європейського зразка, що дасть змогу 
впроваджувати німецький досвід дуального навчан
ня на підприємствах регіону.

Віктор ВАСИЛИНЕНКО, директор НМЦ ПТО

Співпраця з промисловими підприємствами 
Дуальна форма здобуття профе

сійної (професійнотехнічної) осві
ти – це найдієвіша форма адап
тованого до умов виробництва про
фесійного навчання, оскільки тео
ре тичний матеріал опановується в 
закладі з педагогом, а практичне на
вчання відбувається на виробництві. 

Системну роботу з організації 
упровадження елементів дуальної 
форми здобуття професійної (про
фесійнотехнічної) освіти, узгоджен
ня взаємодії сторін учасників такої 
форми освіти координує обласний 
навчальнометодичний центр ПТО. 

У рамках цієї роботи проведено 
засідання робочих груп з професій 
«Електрогазозварник» за участю 
адміністрації та педагогічних пра
цівників Нікопольського профе
сійного ліцею, відповідальних осіб  

АТ «Нікопольський завод феро
сплавів» і «Апаратник підготов
ки сировини та відпускання напів
фабрикатів і продукції. Слюсар з 
контрольновимірювальних при
ладів та автоматики (електроме
ханіка)», до складу якої уві йшли 
педагогічні працівники Кам’ян
ського професійного ліцею, пред
ставники підприємств хімічної 
промисловості.

Із 2019 року КПЛ упроваджує 
елементи дуальної форми здобут
тя освіти при підготовці здобувачів 
освіти в соціальному партнерстві з 
АТ «Дніпроазот». До робочої гру
пи приєдналися представники АТ 
«Дніпровський завод мінеральних 
добрив», яке планує співпрацю з 
ліцеєм у наступному навчальному 
році. 

Системна робота методичного 
центру ПТО із закладами П(ПТ)О  
та їхніми соціальними партнера
ми сприяє поглибленню комуніка
цій всіх учасників освітнього про
цесу, забезпеченню підприємств 
кадрами, компетентність яких від
повідає їх технологічним вимо
гам, реалізації пріоритетів проф
техосвіти регіону.

Тетяна БЕЗЦЕННА,  
методист НМЦ ПТО

«BIZ-UP: навички самозайнятості для молоді»
Міністерством освіти і науки України  

та Міжнародною організацією праці за 
фінансової підтримки Уряду Чеської Ре
спубліки розроблено тренінговий онлайн 
курс з методології «BIZUP: Навички са
мозайнятості для молоді», який допомо
же молодим людям у віці 1824 років кра
ще зрозуміти суть підприємництва.

Методологія BIZUP допомагає зрозу
міти різні етапи відкриття власної справи:  

від самооцінки та власного позиціону
вання до генерування бізнесідей, оцінки 
їх доцільності та складення бізнесплану.

Представники обласного НМЦ ПТО по
чали навчання для тренерів за методоло
гією BIZUP. Після успішного завершення 
занять тренери навчатимуть і надаватимуть 
консультації за методологією BIZUP та 
проводити тренінги з молоддю. 
Алла ВАЩЕНКО, методист НМЦ ПТО

«Золотий кубок  
Бенардоса – 2021»

Із 25 учасників, які бра
ли участь у XV Відкритому 
конкурсі зварників Украї
ни «Золотий кубок Бенар
доса – 2021», – два випуск
ники Кам’янського вищого  

професійного училища. Один із перемож
ців – педагог закладу. Майстер виробни
чого навчання Кам’янського ВПУ Роман 
Шульга показав високий фаховий рівень 
у 2х номінаціях: ручне дугове зварюван
ня покритим електродом та дугове зварю
вання вольфрамовим електродом в інерт
них газах.

Олена ГРИШАЄВА,  
заступник директора НМЦ ПТО

«SKILLS LAB: успішна кар’єра»
Старт тренінгкурсу «SKILLS LAB: 

успішна кар’єра» відбувся за участю 
45ти педпрацівників закладів П(ПТ)
О Криворіжжя. Учасники ознайоми
лись із сучасними підходами форму
вання нового іміджу випускника за
кладу професійної освіти, планування та розвитку професійної 
кар’єри, пошуку роботи, проходження співбесіди з роботодавцем 
та складання резюме при оформленні на роботу.

У проведені занять взяли участь фахівці відділу з роботи з 
навчальними закладами ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», 
які презентували досвід співпраці підприємства з ЗП(ПТ)О  
з профорієнтаційної роботи та ознайомили з проєктами побудови 
власної кар’єри на підприємстві. Порадами щодо сучасних вимог 
до працевлаштування випускників ЗП(ПТ)О на підприємствах та 
стану регіонального ринку праці поділились спеціалісти Центру 
зайнятості.

Тереса БАБИЧ, методист НМЦ ПТО 


