ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
12.01.2018

Ужгород

№3

Про профорієнтаційний вернісаж
„Робітнича професія – крок до успіху”
серед закладів професійної
(професійно-технічної) освіти
На виконання плану роботи департаменту освіти і науки
облдержадміністрації на 2018 рік, з метою пропаганди робітничих професій,
упровадження нових форм профорієнтаційної роботи, сприяння свідомому
вибору професій серед учнівської молоді, формування позитивного іміджу
закладів професійної (професійно-технічної) освіти
НАКАЗУЮ:
1. Провести в області І – ІІ етапи профорієнтаційного вернісажу
„Робітнича професія – крок до успіху” серед закладів професійної
(професійно-технічної) освіти (далі – Вернісаж):
перший – у закладах професійної (професійно-технічної) освіти області
– у березні-квітні 2018 року;
другий (обласний) – 16 травня 2018 року.
2. Затвердити Примірне положення про профорієнтаційний вернісаж
„Робітнича професія – крок до успіху”, склад оргкомітету ІІ (обласного) етапу
Вернісажу (додаються).
3. Директорам закладів професійної (професійно-технічної) освіти:
3.1. Організувати проведення І етапу Вернісажу.
3.2. До 27 квітня 2018 року подати департаменту освіти і науки
облдержадміністрації інформацію про підсумки проведення І етапу Вернісажу
та перелік виставкових матеріалів, майстер-класів для участі в ІІ (обласному)
етапі.
3.3. Забезпечити участь кращих учнів, майстрів виробничого навчання
або керівників гуртків у проведенні майстер-класів. Взяти до уваги, що у ході
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Примірне положення
про профорієнтаційний вернісаж „Робітнича професія – крок до успіху”
серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти
1. Загальні положення
1.1. Це Примірне положення визначає порядок проведення
профорієнтаційного вернісажу „Робітнича професія – крок до успіху” (далі –
Вернісаж) серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі – ЗПО).
1.2. Організатором Вернісажу є департамент освіти і науки Закарпатської
обласної державної адміністрації (далі – департамент).
1.3. Мета та завдання Вернісажу:
пропаганда робітничих професій;
сприяння свідомому вибору професій серед учнівської молоді;
формування позитивного іміджу закладів професійної (професійнотехнічної) освіти.
2. Учасники Вернісажу
2.1. У Вернісажі беруть участь усі заклади професійної (професійнотехнічної) освіти області та навчально-методичний центр професійно-технічної
освіти у Закарпатській області.
2.2. Команда складається з учнів та педагогічних працівників, задіяних у
проведенні майстер-класів, презентації професій. Кількість учасників довільна.
Педагогічні працівники є супроводжуючими особами, які несуть
відповідальність за збереження життя та здоров’я учнів у дорозі та під час
проведення заходу. Очолює команду – директор ЗПО.
2.3. Кожний ЗПО:
презентує свої освітні послуги;
проводить майстер-класи;
представляє кращі вироби, колективні та індивідуальні роботи, експонати,
виготовлені у навчально-виробничих майстернях, на гуртках технічної та
художньої творчості, зокрема, вироби, які відображають традиції народних
промислів та декоративно-прикладного мистецтва (художньо-декоративні вироби
з дерева, металу тощо); швейні вироби; діючі стенди, моделі, макети; експонати
закладів, у яких здійснюється підготовка робітників для сфери послуг та масового
харчування; друковану продукцію тощо;
подає перелік послуг населенню у формі проспектів, альбомів, іншої
рекламної продукції;
здійснює продаж продукції (кондитерські, швейні, зварювальні, столярні,
художні та інші вироби, виготовлені у ЗПО).

3. Організація та проведення Вернісажу
3.1. Другий (обласний) етап Вернісажу організовує і проводить
департамент та обласний методичний центр при департаменті освіти і науки
облдержадміністрації відповідно до цього Примірного положення.
3.2. Вернісаж проводиться у два етапи:
перший – у закладах професійної (професійно-технічної) освіти області
– у березні-квітні 2018 року;
другий (обласний) – 16 травня 2018 року.
3.3. Для організації та проведення І етапу Вернісажу слід залучити учнів
закладів загальної середньої освіти, колишніх випускників, батьків,
роботодавців, представників районних центрів зайнятості, інших соціальних
партнерів. Форми проведення можуть бути різними: Дні відкритих дверей,
ярмарки професій тощо. Під час їх проведення організовуються майстер-класи з
різних професій, демонстрація виробів, виготовлених руками учнів у
навчально-виробничих майстернях, на гуртках технічної творчості, виставкипродажі виробів, продукції, виготовлених учнями на уроках виробничого
навчання.
На місцях створюються оргкомітети, склад яких затверджується наказом
директора ЗПО. Оргкомітети вирішують усі питання, пов’язані з підготовкою
та проведенням Вернісажу, забезпечують організаційно-методичну допомогу
творчим групам та окремим учасникам, визначають кращі роботи для участі в
ІІ (обласному) етапі Вернісажу.
3.4. ІІ (обласний) етап Вернісажу проводиться в м. Ужгород.
3.5. Для участі у Вернісажі кожному ЗПО слід:
забезпечити встановлення намету для розміщення виставкових матеріалів
та проведення майстер-класів;
виставити інформаційний банер (стенд) про заклад освіти. Обов’язковою
умовою має бути широка реклама професій, за якими ЗПО здійснює підготовку
кваліфікованих робітників (рекламні ролики, буклети, візитівки тощо);
представити один-два майстер-класи за участю кращих учнів, майстрів
виробничого навчання або керівників гуртків.
Роботи, вироби, макети, стенди подаються довільного розміру і техніки
виконання, що розкривають спеціалізацію ЗПО, творчий потенціал,
винахідливість виконавців. Їх виготовлення обмежується двома останніми
навчальними роками.
До всіх експонатів повинна бути надійно прикріплена табличка із
зазначенням ЗПО та прізвищ розробника і виконавця.
3.6. Загальна експозиція Вернісажу буде розміщена за адресою: площа
Народна (площа перед будівлею облдержадміністрації).
4. Організаційний комітет Вернісажу
4.1. Для організації, проведення й підбиття підсумків кожного етапу
Вернісажу створюється організаційний комітет за місцем його проведення.
Склад обласного організаційного комітету затверджується наказом
департаменту.

4.2. Організаційний комітет очолює голова, який здійснює розподіл
повноважень між його членами та керує роботою з організації й проведення
Вернісажу.
4.3. Члени організаційного комітету Вернісажу:
створюють необхідні умови для забезпечення порядку проведення заходу
та успішної роботи його учасників;
сприяють висвітленню результатів Вернісажу у фахових періодичних
виданнях і засобах масової інформації.
5. Відзначення учасників Вернісажу
5.1. Результати проведення етапів Вернісажу розглядає і затверджує
організаційний комітет.
5.2. За результатами проведення учасники відзначаються за найкращі
профорієнтаційні матеріали, майстер-класи, вироби тощо.
6. Фінансування заходу
Витрати на відрядження учасників Вернісажу здійснюються за рахунок
коштів установ, що відряджають.
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СКЛАД
організаційного комітету
профорієнтаційного вернісажу „Робітнича професія – крок до успіху”
серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти
Сопкова Г.І.
Довганич О.С.

Лукач А.Ю.
Грабар Є.С.

Райхель Й.А.

– директор департаменту освіти і науки Закарпатської
обласної державної адміністрації, голова оргкомітету
– заступник начальника управління – начальник відділу
вищої, професійно-технічної освіти та науки управління
освіти та науки департаменту освіти і науки обласної
державної адміністрації
– завідувач обласного методичного центру при
департаменті освіти і науки облдержадміністрації
– начальник відділу дошкільної, загальної середньої,
інклюзивної та позашкільної освіти управління освіти та
науки департаменту освіти і науки обласної державної
адміністрації
– начальник служби технічного нагляду за будівництвом та
капітальним ремонтом при департаменті освіти і науки
облдержадміністрації

