
 Збірник олімпіадних завдань / Укладачі: 
Ю.М. Висоцька, А.С. Киричок, В.О. Лубинець, 
Т.М. Сікірніцька, О.В. Темченко. – Суми. - 2018. – 95 с. 
У збірнику наводяться зразки завдань II етапу              
Всеукраїнських учнівських олімпіад зі спеціальних           
дисциплін за напрямками підготовки серед учнів          
державних професійно-технічних навчальних закладів і 
міжшкільних навчально-виробничих комбінатів.  
Для викладачів професійно-теоретичної підготовки під 
час проведення уроків і підготовки учнів до олімпіад зі 
спеціальних дисциплін. 

 Розроблення робочих навчальних планів та освітніх 
програм за стандартами професійної (професійно-
технічної) освіти на основі компетентнісного             
підходу. Методичні рекомендації / Укладач: 
В.М. Скиба. – Суми. - 2018. – 52 с.  
В основу методичних рекомендацій покладено               
нормативно-правову документацію щодо розроблення 
робочих навчальних планів та освітніх програм за               
стандартами професійної (професійно-технічної) освіти 
на основі компетентнісного підходу, алгоритм їх             
розроблення, погодження та затвердження. 
Для заступників директора з навчально-виробничої,       
навчально-методичної роботи, методистам, викладачам 
спецдисциплін та майстрам виробничого навчання всіх 
типів закладів професійної (професійно-технічної)           
освіти, що здійснюють підготовку кваліфікованих           
робітників. 

 Комплексні кваліфікаційні завдання для закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти.               
Методичні рекомендації / Укладачі: Ю.М. Висоцька, 
А.С. Киричок, В.О. Лубинець, Т.М. Сікірніцька, 
О.В. Темченко. – Суми. - 2018. – 52 с. 
У методичних рекомендаціях подано порядок розробки, 
погодження, затвердження та порядок виконання           
комплексних кваліфікаційних завдань з окремих                  
професій.  
Для викладачів професійно-теоретичного циклу,               
майстрів виробничого навчання, заступників                    
директора, старших майстрів закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти, установ, організацій, що 
здійснюють підготовку кваліфікованих робітників.  

  

  

  



 Ведення ділової документації в закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти. Практичні                     
рекомендації / Укладач: В.С.Лабудько. – Суми. - 2018. –    
68 с. 
Практичні рекомендації розроблено на основі ДСТУ 4163
-2003 «Державна уніфікована система документації.     
Уніфікована система організаційно-розпорядчої                      
документації. Вимоги до оформлювання документів». У 
рекомендаціях викладено основні теоретичні засади        
діловодства та надано зразки текстів документів, що 
найчастіше складаються закладами. 
Для використання в роботі керівниками та працівниками           
закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

 Створення інтерактивного та візуального контенту.                 
Методичні рекомендації / Укладач: І.О.Смирнова. –         
Суми. - 2018. – 48 с.  
У рекомендаціях «Створення інтерактивного та                 
візуального контенту» пропонуються інструкційно-
технологічні картки, що передбачають навчання базовим 
навичкам створення візуального та інтерактивного кон-
тенту.  
Для працівників закладів освіти різних форм власності 
та підпорядкування 

 Он-лайн-дошка в освітньому процесі. Методичні          
рекомендації / Укладач: І.О.Смирнова. – Суми. - 2018. – 
30 с.  
У рекомендації «Он-лайн-дошка в освітньому процесі» 
пропонуються інструкційно-технологічні картки, що           
передбачають навчання базовим навичкам створення та 
використання он-лайн-дошки у професійній діяльності 
педагога.  
Для працівників закладів освіти різних форм власності 
та підпорядкування. 

  

  

  


