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Учасники проекту

Автор проекту

Оберемко Наталія Іванівна

бібліотекар ДПТНЗ "Охтирський 

професійний ліцей"

Учні ліцею
ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ 

СІ ЛЬСЬКОГОГОСПОДАРСЬКОГО 
ВИРОБНИЦТВА ІкатегорП * А - . - В*): 

СЛЮ САР З РЕМОНТУ С ІЛЬГОСПМ АШ ИН 
ТА УСТАТКУВАННЯ:

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
(категорп *В *, *С * і

Самостійно виконують роботи 
машино-тракторними 

агрегатами на Базі тракторів 
основних м арок та сучасних 

закордонних аналогів.

ТЕРМІН НАВЧАННЯ 2 РОКИ 
ПІСЛЯ 9 КЛАСІВ

МУЛЯР, ПІЧНИК, 

ШТУКАТУР.

Надаю ть будівельні послуги по 

Індивідуальним замовленням та 

на підприємствах в будівельних

організаціях.

ТЕРМІН НАВМАННЯ 2 РОКИ 

З БАЗОВОЮ ЗАГАЛЬНОЮ 

СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ

ОПЕРАТОР ПОШТОВОГО 

ЗВ'ЯЗКУ 

Випускники працюють на 

підприємствах «Укрпошта* та 

Укртелеком*. надають послуги 

з використанням сучасних 

технологій.

ОФІиІАНТ, БАРМЕН КРАВЕІІЬ. ЗАКРІЙНИК

Після закінчення ліцею 
випуски и к и  працюють на 

швейній фабриці, в майстернях 
та авторських ательс мод.

Обслуговує СПОЖИВ94ІВ у 

закладах харчування Із 

складною сервіровкою столів, 

прийманням замовлень від 

споживачів

ТЕРМІН НАВЧАННЯ  

2 РОКИ
ТЕРМІН НАВЧАННЯ 1 РІК НА БАЗІ 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬО! ОСВІТИ

ПОМІЧНИК БУРИЛЬНИКА 
ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ТА 

РОЗВІДУВАЛЬНОГО БУРІННЯ 
СВЕРДЛОВИН НА  НАФТУ ТА ГАЗ; 

ЕЛЕКТРОМОНТЕР З 
ОБСЛУГОВУВАННЯ БУРОВИХ

Після закінчення ліцею 
закріплюється безпосередньо на 

робочих місцях підприємств 
• Укрнафта»

ТЕРМІН НАВЧАННЯ 1 РІК НА  БАЗІ 
ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ 

ОСВІТИ

ШТУКАТУР МАЛЯР, 
ЛИІІЮВАЛЬНИК-ПЛИТОЧНИК

Надають будівельні послуги 
по Індивідуальним 
замовленням та на 

підприємствах в будівельних 
організаціях

ТЕРМІН НАВЧАННЯ 2 РОКИ З 
БАЗОВОЮ ЗАГАЛЬНОЮ 
СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ



Мета проекту

- визначення форм і методів роботи 
бібліотеки ДПТНЗ "Охтирський професійний 

ліцей", спрямованих на формування 
професійної компетентності випускників;

- дослідження досвіду педагогічних працівників з 
використанням інноваційних технологій через 

використання бібліотечного фонду;

- аналіз інформаційно-аналітичного, 
професійного, методичного та науково- 

педагогічного банку даних; зорієнтованих на 
формування професійної компетентності 

випускників ліцею;

- вичення стану банку електронних версій 
інформаційної літератури з питань змісту 

робітничих професій та професійної 
компетенції випускників та використання 

програмних комплексів автоматизації 
бібліотечної діяльності;



-  оновлення змісту, форм і методів 
роботи бібліотеки ліцею;

- поліпшення інформаційно- 
бібліографічного забезпечення знань з 
робітничих професій які готуються в
ліцеї;

формування банку електронних версій 
вітчизняної та зарубіжної навчальної, 

популярної, наукової, інформаційної 
літератури з питань змісту 

робітничих професій та професійної 
компетентності робітничих кадрів


