У Запорізькій області проведено семінар-практикум для заступників
директорів з навчально-виробничої роботи ПТНЗ
19 червня 2014 року на базі ДНЗ «Запорізький професійний торговокулінарний ліцей» відбувся семінар-практикум для заступників директорів з
навчально-виробничої
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Семінар-практикум
проводили: співробітники інституту
ПТО Національної академії педагогічних наук України – Лук’яненко Ганна Іванівна,
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії
професійного навчання на виробництві та її колега по лабораторії Кулалаєва Наталя
Валеріївна, кандидат хімічних наук, доцент, старший науковий співробітник.
Лук’яненко Г.І. поділилася з учасниками семінару досвідом щодо створення та
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Ганна

Іванівна

пояснила, що така робота проводилася спочатку лише у сфері машинобудування,
тепер на черзі легка промисловість, а в планах – створення аналогічних програм для
всіх сфер професійної діяльності.

Ганна Іванівна презентувала «Збірник нормативно-правових актів України та
правових актів Європейського союзу у сфері енергозбереження», назвала адресу
електронного ресурсу, де кожен бажаючий може ознайомитися з наявними зразками
електронних підручників, пройти
тест на вміння зберігати енергію.
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вологість повітря у кабінетах, майстернях та коридорах навчального комплексу. По
результатам дослідження вони оприлюднили свої зауваження та пропозиції щодо
питання енергоефективності, що ще раз доводить актуальність та сучасність
проблеми енергозбереження.
Кулалаєва Н.В. звернула увагу присутніх на культуру безпеки професійної
діяльності, як систему особистісних і соціальних цінностей, норм і правил, в основі
яких лежить безумовність пріоритетів безпеки при виконанні людиною будь-якої
професійної та суспільної діяльності. В її презентації мова йшла про глобальні
проблеми, пов’язані з людською діяльністю та наслідки загальної інформатизації
суспільства. Наталя Валеріївна визнала, що Запорізька область проявила себе доволі
активно у анкетуванні серед викладачів професійної підготовки щодо питань
екологічного аспекту у викладанні спецдисциплін.
Теми, розглянуті на заході, викликали жвавий інтерес серед учасників заходу,
про що свідчить активна дискусія з питань, які обговорювалися на семінаріпрактикумі.

