
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ЗАПОРІЗЬКЕ  МАШИНОБУДІВНЕ  ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ ДРУГОГО ЕТАПУ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ  

 ЗА ТЕМОЮ «ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ ДУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ»  

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА МОДУЛЯ 

«НОРМАТИВН0-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПТНЗ»  

 
(школа «Підготовка педагогічних працівників ПТНЗ та структурних 

навчальних підрозділів підприємств щодо організації навчально-виховного процесу з 

використанням елементів дуальної системи навчання») 

 

 

 

Виконала:        методист НМЦ ПТО у ЗО 

         Семенова Л.О. 

 

Консультанти:     заступник управління  

     кадрів ПАТ «Мотор Січ» 

     Тишечко В.В. 

 

     провідний інженер 

з підготовки кадрів ВКіРП 

Шевченко Н.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Запоріжжя 

2016 



2 

 

 
 

 

 

 



3 

 
ЗМІСТ 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ………………………………………………………….…….……4 

ІІ. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ……………………………………………………7 

ІІІ. ФОРМИ КОНТРОЛЮ……………………………………………………………………...10 

ІV. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ………..…………………………………..…………………….14 

V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ……………………..………………………..15 

ДОДАТОК………...………………………………………………………………………….…70 

 

 



4 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

З метою стимулювання участі роботодавців у підготовці 

кваліфікованих робітників та матеріальній підтримці професійно-технічних 

навчальних закладів у реалізації освітніх проектів, НМЦ ПТО у Запорізькій 

області розробив навчальний план школи «Підготовка педагогічних 

працівників ПТНЗ та структурних навчальних підрозділів підприємств 

щодо організації навчально-виховного процесу з використанням елементів 

дуальної системи навчання». 
Цільова аудиторія: керівні та педагогічні кадри ПТНЗ, працівники 

структурних навчальних підрозділів підприємств. 

Задачі школи: підвищення професійно-кваліфікаційного рівня 

педагогічних працівників ПТНЗ та структурних навчальних підрозділів 

підприємств; ознайомлення з нормативними документами, що 

регламентують порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності; 

ознайомлення з особливостями зарубіжного та вітчизняного досвіду 

підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною системою 

навчання. 

Навчальний план школи має тематично-модульну структуру як 

найбільш гнучку та складається із двох частин: стабільної та варіативної. 

Зазначений підхід дозволяє трансформувати навчальний план відповідно до 

потреб слухачів різних категорій. 

 

Таблиця 1. – Навчальний план 
 

№ 

з/п 

Найменування 

модулів 

Ц
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о
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 а
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о
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ія

 

В
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о
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 г
о
д

и
н
 

Розподіл годин за видами занять 

Форми 

реалізації 

зворотного 

зв’язку 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а
р
сь

к
і 

за
н
я
т

т
я
 

П
р
а
к
т

и
ч
н
і 

за
н
я
т

т
я
 

Т
р
ен

ін
ги

 

Е
к
ск

ур
сі

ї 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т

а
 

1 

Модуль 1: 

«Нормативно-

правове забезпечення 

інноваційної 

діяльності ПТНЗ» К
ат

ег
о
р
ія

 А
 

8 4 2    2 

Т
ес

ту
в
ан

н
я
, 

ан
к
ет

у
в
ан

н
я
 

2 

Модуль 2: 

«Зарубіжний досвід 

підготовки майбутніх 

кваліфікованих 

робітників за 

дуальною системою 

навчання» 

К
ат

ег
о
р
ія

 З
 

6 + +     

А
н

к
ет

у
в
ан

н
я
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Продовження табл. 1 
 

№ 

з/п 

Найменування 

модулів 

Ц
іл

ь
о
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 а
уд
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о
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о
д

и
н
 

Розподіл годин за видами занять 

Форми 

реалізації 

зворотного 

зв’язку 

Л
ек

ц
ії
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ем

ін
а
р
сь
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і 

за
н
я
т

т
я
 

П
р
а
к
т

и
ч
н
і 

за
н
я
т

т
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ги
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к
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сі

ї 
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а
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т

а
 

3 

Модуль 3: 

«Формування 

партнерських 

взаємовідносин із 

замовниками кадрів» 

 

К
ат

ег
о
р
ія

  
З

 
6 + +     

А
н

к
ет

у
в
ан

н
я
 

4 

Модуль 4: 

«Технологія корекції 

навчально-плануючої 

документації 

відповідно до вимог 

замовників кадрів» 

 

К
ат

ег
о
р
ія

 А
 

7 + +    + 

Круглий стіл 

для цільової 

аудиторії 

категорії А 

(1 год.) 

5 

Модуль 5: 

«Особливості 

педагогічних 

вимірювань при 

виконанні дослідно-

експериментальної 

роботи» 

К
ат

ег
о
р
ія

 З
 

6 +  +    

А
н

к
ет

у
в
ан

н
я
 

6 

Модуль 6: 

«Особливості 

методики 

виробничого 

навчання за 

дуальною системою» 

К
ат

ег
о
р
ія

 М
 

6 +  +  +  

А
н

к
ет

у
в
ан

н
я
 

7 

Модуль 7: 

«Основи педагогічної 

майстерності» 

 

 

 

К
ат

ег
о
р
ія

 М
 

7 +   +  + 

Круглий стіл 

для цільової 

аудиторії 

категорії М 

(1 год.) 

Всього для категорії А: 46       1 

Всього для категорії М: 46       1 
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Примітка.  

Використані скорочення: 

1) заступники директорів професійно-технічних навчальних закладів з 

НВР, методисти – цільова аудиторія категорії А; 

2) майстри ПТНЗ, працівники структурних навчальних підрозділів 

підприємств – цільова аудиторія категорії М; 

3) загальна категорія – категорія З. 

 

Тематичні модулі 1, 2, 3, 4, 5 – складають навчальний план для 

слухачів категорії А (заступники директорів ПТНЗ з НВР, методисти). 

Тематичні модулі 2, 3, 5, 6, 7 – складають навчальний план для 

слухачів категорії М (майстри  ПТНЗ, працівники структурних навчальних 

підрозділів підприємств). 

 

Форми реалізації зворотного зв’язку (контролю) щодо успішності 

слухачів школи «Підготовка педагогічних працівників ПТНЗ та 

структурних навчальних підрозділів підприємств щодо організації 

навчально-виховного процесу з використанням елементів дуальної 

системи навчання»: 

 анкетування та/або тестування на рівні самоконтролю по 

завершенню поточного тематичного модуля; 

 спільне обговорення навчального матеріалу у формі круглого 

столу за тематикою підсумкового модуля. 

 

За результатами навчальних занять тематичного модуля 1 

«Нормативно-правове забезпечення інноваційної діяльності ПТНЗ» 
слухач категорії А повинен: 

 

 сформувати уявлення про поточний стан нормативно-правового 

забезпечення інноваційної діяльності ПТНЗ та підприємства; 

 

 знати порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності; 

 

 уміти організовувати інноваційні процеси при взаємодії суб’єктів 

освітньої та підприємницької діяльності. 
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ІІ. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

модуля «Нормативно-правове забезпечення інноваційної діяльності ПТНЗ»  

 

Таблиця 2. – Навчально-тематичний план 

 

№ 

з/п 
Найменування розділів 

Загальна 

кількість 

аудиторних 

годин 

Самостійна 

робота 

(год.) 

Форми реалізації 

зворотного 

зв’язку 

1 

Модуль 1: 
«Нормативно-правове 
забезпечення 
інноваційної 
діяльності ПТНЗ» 

6 2 

Анкетування, 
тестування. 

1.1 

Закон України про 
інноваційну діяльність. 
Положення про 
порядок здійснення 
інноваційної освітньої 
діяльності. Коментар. 

1  

1.2 

Експериментальний 
професійно-технічний 
навчальний заклад. 
Огляд нормативних 
документів. 

1  

1.3 

Нормативно-правове 
забезпечення 
інноваційної 
діяльності 
підприємства 

1  

1.4 

Семінар «Нормативно-
правове забезпечення 
інноваційної 
діяльності в системі 
професійно-технічної 
освіти України» 

2 2 

1.5 

Інформаційно-
інструктивний 
матеріал щодо 
написання та 
оформлення 
навчально-методичної 
літератури. 

1  

Всього годин: 8 
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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ МОДУЛЯ 

«НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПТНЗ» 

 

 

Тема 1.1. Закон України про інноваційну діяльність. Положення про 

порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності. Коментар. (Лекція). 

 

Закон України про інноваційну діяльність. Огляд: визначення термінів, 

законодавство у сфері інноваційної діяльності, об’єкти інноваційної 

діяльності, суб’єкти інноваційної діяльності. 

Коментар до ПОЛОЖЕННЯ про порядок здійснення інноваційної 

освітньої діяльності. 

 

Тема 1.2. Експериментальний професійно-технічний навчальний 

заклад. Огляд нормативних документів. (Лекція). 

 

ПОЛОЖЕННЯ про експериментальний загальноосвітній навчальний 

заклад. Загальні відомості. Порядок надання статусу експериментального 

навчального закладу. Вимоги до оформлення заявки. Повноваження 

експериментального навчального закладу. Порядок здійснення дослідно-

експериментальної роботи. Управління експериментальним навчальним 

закладом. 

 

Тема 1.3. Нормативно-правове забезпечення інноваційної діяльності 

підприємства. (Лекція). 

 

Правове забезпечення інноваційної підприємницької діяльності. 

Сутність та різновиди державної інноваційної політики. Методи та 

інструменти державного регулювання інноваційної діяльності. Внутрішня 

інноваційна політика підприємства. Приклад. 

 

Тема 1.4. Нормативно-правове забезпечення інноваційної діяльності в 

системі професійно-технічної освіти України. (Семінар). 

 

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року. 

Державна підтримка інноваційного підприємства.  

Правове регулювання інноваційної діяльності професійно-технічного 

навчального закладу. 

Проект ПОЛОЖЕННЯ щодо впровадження елементів дуальної системи 

підготовки кваліфікованих робітників на підприємствах та в закладах 

професійно-технічної освіти. 
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Тема 1.5. Інформаційно-інструктивний матеріал щодо написання та 

оформлення навчально-методичної літератури. (Лекція). 

 

Види і класифікація наукових та навчально-методичних видань. 

Методична розробка як найбільш розповсюджена форма узагальнення 

досвіду педагогічних працівників. Вимоги до написання та оформлення 

навчально-методичної літератури. 
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ІІІ. ФОРМИ КОНТРОЛЮ 

 

Зворотній зв’язок  із слухачами школи «Підготовка педагогічних 

працівників ПТНЗ та структурних навчальних підрозділів підприємств щодо 

організації навчально-виховного процесу з використанням елементів 

дуальної системи навчання» реалізується у формі тестування та анкетування. 

 

 

Тестові завдання для самоконтролю 

 

(модуль 1) 

 

 

 

Завдання 1 

 

 

 

Закінчити речення. 

 

Статус всеукраїнського рівня надається навчальним закладам, які у своїй 

діяльності ставлять завдання впровадження та перевірку результативності та 

можливості застосування у практичній діяльності … 

 

(обраний варіант відповіді позначити «+») 

 

 

Варіанти відповідей: 

 

1.1 

… освітньої системи, 

державних стандартів, 

виховної системи. 

 

1.2 

… освітньої системи, 

виховної системи, 

інваріантної складової 

змісту освіти, 

інноваційних освітніх 

технологій. 

 

 

1.3 

… освітньої системи, 

державних стандартів, 

інваріантної складової 

змісту освіти, виховної 

системи, інноваційних 

освітніх технологій. 
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Завдання 2 

 

 

 

Закінчити речення. 

 

Статус регіонального рівня надається навчальному закладу, на базі якого 

здійснюється дослідно-експериментальна робота з перевірки 

результативності та можливості застосування у практичній діяльності… 

 

(обраний варіант відповіді позначити «+») 

 

 

Варіанти відповідей: 

 

2.1 

… варіативної складової 

змісту освіти, систем 

організації навчально-

виховного процесу, 

педагогічних інновацій. 

 

2.2 

… варіативної складової 

змісту освіти, систем 

організації навчально-

виховного процесу, 

педагогічних інновацій, 

управлінських 

технологій.  

 

2.3 

… варіативної складової 

змісту освіти, 

педагогічних інновацій, 

управлінських 

технологій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 3 

 

 

 

Закінчити речення. 

 

Для експериментальних навчальних закладів передбачено наступні етапи 

дослідно-експериментальної роботи: … 

 

(обраний варіант відповіді позначити «+») 
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Варіанти відповідей: 

 

3.1 

… організаційно-

підготовчий (півроку – 

1рік); концептуально-

діагностичний (1 рік); 

формувальний (2-3 

роки); узагальню 

вальний (півроку – 1 

рік), коректувальний 

(півроку – 1 рік). 

 

 

3.2 

… організаційно-

підготовчий (півроку – 

1рік); концептуально-

діагностичний (1 рік); 

формувальний (2-3 

роки); коректувальний 

(півроку – 1 рік). 

 

3.3 

… організаційно-

підготовчий (півроку – 

1рік); концептуально-

діагностичний (1 рік); 

формувальний (2-3 

роки); випробувальний 

(1 рік). 

 

 

Примітка. Вірні відповіді: 1.3; 2.3; 3.3 

 

Анкета 

 

Примітка. В основу побудови анкети покладено принцип незакінчених 

речень. 

 

1. Моя посада - … 

 

2. Зміст навчального модуля відповідає моїм очікуванням  на 10%,  20%,  

30%,  40%,  50%,  60%,  70%,  80%,  90%,  100%. 

(необхідне підкресліть) 

3. Інформація (щодо змісту навчального модуля), яка була мені корисна: 

-… 

-… 

-… 

4. Інформація (щодо змісту навчального модуля), яка була мені цікава: 

-… 

-… 

-… 

5. Я бажаю більш детально обговорити питання: 

-… 

-… 

-… 

6. Найбільш прийнятні для мене форми отримання інформації: 

-… 

-… 

-… 
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7. Індивідуальна тема, над якою я працюю: 
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ІV. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

 

Програма школи «Підготовка педагогічних працівників ПТНЗ та 

структурних навчальних підрозділів підприємств щодо організації 

навчально-виховного процесу з використанням елементів дуальної системи 

навчання» призначена для підвищення кваліфікації керівних та педагогічних 

кадрів ПТНЗ, працівників структурних навчальних підрозділів підприємств. 

Навчальний план школи має тематично-модульну структуру. Цільова 

аудиторія тематичного модуля 1 «Нормативно-правове забезпечення 

інноваційної діяльності ПТНЗ» - слухачі категорії А (заступники директорів 

ПТНЗ з НВР, методисти). 

Мета модуля 1: дослідження валідності правового поля інноваційної 

діяльності ПТНЗ та підприємства.  

Обсяг модуля: 8 годин. 

Форми навчальних занять: лекція, круглий стіл. 

Домінуючий  метод: проблемний.  

Лекційний матеріал розроблено з використанням нормативних 

документів, що регламентують інноваційну діяльність ПТНЗ та 

підприємства. Головна його характеристика – пропедевтична спрямованість   

по відношенню до основної частини модуля, яка реалізується у формі 

круглого столу. Передбачуваний результат проведення круглого столу: 

пропозиції щодо модернізації нормативно-правової бази, яка регламентує 

сумісну інноваційну діяльність ПТНЗ та підприємства. 

 

Модуль, що презентується, може використовуватися: 

 автономно; 

 фрагментарно: у якості розрізнених лекцій, семінарів-практикумів, 

«круглих столів». 
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V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

 

 

Модуль 1: Нормативно-правове забезпечення інноваційної діяльності ПТНЗ 

Тема 1.1: Закон України про інноваційну діяльність. Положення про порядок 

здійснення інноваційної освітньої діяльності. Коментар. 

Кількість навчальних годин: 1 

Форма навчального заняття: лекція 

Цільова аудиторія: категорія А 

 

 

План 

 

1) ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ. ОГЛЯД. 

a) Визначення термінів. 

b) Законодавство у сфері інноваційної діяльності. 

c) Об’єкти інноваційної діяльності. 

d) Суб’єкти інноваційної діяльності. 

 

2) КОМЕНТАР ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

Тези  

 

1) ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Визначення термінів 

 

Інновації – введені в обіг новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені 

інноваційні продукти, інноваційна продукція, технології, продукція або 

послуги, результати наукових досліджень і розробок, а також організаційно-

технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного, 

маркетингового або іншого характеру, що поліпшують структуру та якість 

виробництва і (або) соціальної сфери та сприяють просуванню технологій, 

продукції та послуг на ринок. 

 

Інноваційна діяльність – діяльність, що охоплює усі наукові, технологічні, 

організаційні, фінансові та комерційні дії, які призводять до здійснення або 

забезпечують здійснення інновацій і можуть зумовлювати випуск на ринок 

нових конкурентоспроможних товарів та послуг з метою отримання 

комерційного і (або)соціального ефекту. 
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Інноваційна інфраструктура – сукупність підприємств, установ та 

організацій, їх об’єднань, що надають послуги із забезпечення інноваційної 

діяльності (зокрема, фінансові, консалтингові, маркетингові, інформаційно-

комунікативні, юридичні, освітні). 

 

Інноваційна культура – складова інноваційного потенціалу, що 

характеризує рівень освітньої, загальнокультурної і соціально-психологічної 

підготовки особистості та суспільства в цілому до сприйняття і творчого 

втілення в життя ідеї розвитку економіки країни на інноваційних засадах. 

 

Інноваційний потенціал – сукупність науково-технологічних, фінансово-

економічних, виробничих, соціальних та культурно-освітніх можливостей 

країни (галузі, регіону, підприємства), необхідних для забезпечення 

інноваційного розвитку економіки. 

 

Інноваційна програма – комплекс взаємопов’язаних завдань, заходів та 

проектів (інноваційних та інвестиційних), що узгоджені у частині строків 

виконання, складу виконавців, ресурсного забезпечення, переліку очікуваних 

результатів та джерел фінансування і виконання яких забезпечує ефективне 

створення, поширення, комерціалізацію інновацій. 

 

Інноваційний продукт – результат реалізації інноваційного проекту, 

виконання науково-дослідної і (або) дослідно-конструкторської роботи з 

розроблення нової технології (в тому числі інформаційної) чи продукції з 

виготовленням експериментального зразка чи дослідної партії. Що відповідає 

вимогам, установленим Законом України про інноваційну діяльність. 

 

Інноваційна продукція – нові конкурентоспроможні товари чи послуги, що 

відповідають вимогам, установленим Законом України про інноваційну 

діяльність. 

 

Інноваційний проект – комплекс організаційно-правових, управлінських, 

аналітичних, фінансових та інженерно-технічних заходів, які здійснюються 

суб’єктами інноваційної діяльності з метою створення, поширення, 

комерціалізації інновацій та оформлені у вигляді планово-розрахункових 

документів, необхідних та достатніх для обґрунтування, організації та 

управління реалізацією проекту. 

 

Комерціалізація інновацій – процес реалізації інновацій на ринку шляхом 

використання у власному виробництві (впровадження, внесення до 

статутного (складеного)капіталу), спільного використання (кооперація, 

створення об’єднань підприємств, спільних підприємств та/або венчурного 

бізнесу), продажу та/або передачі прав на використання на основі 
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відповідного договору з метою досягнення конкурентних переваг на ринку та 

отримання комерційного ефекту. 

 

Національна інноваційна система – сукупність законодавчих, структурних 

і функціональних компонентів, що задіяні у процесі створення і застосування 

нових знань та технологій і визначають правові, економічні, організаційні та 

соціальні умови для забезпечення інноваційного процесу. Національна 

інноваційна система складається з таких підсистем: державне регулювання, 

освіта, генерація знань, інноваційна інфраструктура та виробництво. 

 

Пріоритетний інноваційний проект – інноваційний проект, що пройшов 

державну реєстрацію та реалізується в рамках середньострокових 

пріоритетних напрямів інноваційної діяльності. 

 

Законодавство у сфері інноваційної діяльності 

 

Законодавство у сфері інноваційної діяльності базується на Конституції 

України і складається з Законів України «Про інноваційну діяльність»,  «Про 

інвестиційну діяльність», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про 

наукову і науково-технічну експертизу», «Про спеціальний режим 

інноваційної діяльності технологічних парків», «Про пріоритетні напрями 

розвитку науки і техніки», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності 

в Україні», «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу 

технологій», «Про наукові парки», «Про державно-приватне партнерство», 

інших нормативних актів, що регулюють суспільні відносини у зазначеній 

сфері. 

 

Закон України «Про інвестиційну діяльність» визначає загальні правові, 

економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності на території України. 

Він спрямований на забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна 

суб’єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм власності, а також на 

ефективне інвестування економіки України, розвитку міжнародного 

економічного співробітництва та інтеграції. 

 

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» визначає 

правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку у сфері 

наукової і науково-технічної діяльності, створює умови для провадження 

наукової і науково-технічної діяльності, задоволення потреб суспільства і 

держави у технологічному розвитку шляхом взаємодії освіти, науки, бізнесу 

та влади. 

 

Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» визначає 

правові, організаційні і фінансові основи експертної діяльності в науково-

технічній сфері, а також загальні основи і принципи регулювання суспільних 
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відносин у галузі організації та проведення наукової та науково-технічної 

експертизи з метою забезпечення наукового обґрунтування структури і 

змісту пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, наукових, науково-

технічних, соціально-економічних, екологічних програм і проектів, 

визначення напрямів науково-технічної діяльності, аналізу та оцінки 

ефективності використання науково-технічного потенціалу, результатів 

досліджень. 

 

Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності 

технологічних парків» визначає правові та економічні засади запровадження 

та функціонування спеціального режиму інноваційної діяльності певних 

(реально функціонуючих) технологічних парків. 

 

Закон України «Про наукові парки» регулює правові, економічні, 

організаційні відносини, пов’язані із створенням та функціонуванням 

наукових парків, і спрямований на інтенсифікацію процесів розроблення, 

впровадження, виробництва інноваційних продуктів та інноваційної 

продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

 

Закон України «Про державно-приватне партнерство» визначає 

організаційно-правові засади взаємодії державних партнерів з приватними 

партнерами та основні принципи державно-приватного партнерства на 

договірній основі. 

 

У разі коли міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені 

законодавством України у сфері інноваційної діяльності, застосовуються 

правила міжнародних договорів. 

 

Об’єкти інноваційної діяльності 

 

Об’єктами інноваційної діяльності є: інноваційні програми і проекти; нові 

знання, об’єкти права інтелектуальної власності; виробниче обладнання та 

процеси; інфраструктура виробництва і підприємництва; організаційно-

технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного, 

маркетингового або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру і 

якість виробництва і (або) соціальної сфери; сировинні ресурси, засоби їх 

видобування і переробки; продукція; механізми формування споживчого 

ринку і збуту товарної продукції. 

  

Суб’єкти інноваційної діяльності 

 

Суб’єктами інноваційної діяльності можуть бути громадяни України, особи 

без громадянства, іноземці, юридичні особи (резиденти і нерезиденти) та 
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інноваційні структури, які сприяють провадженню і (або) провадять в 

Україні інноваційну діяльність, і (або) залучають майнові та немайнові 

цінності, вкладають власні чи запозичені кошти в реалізацію в Україні 

інноваційних проектів. 

 

Інноваційними структурами є об’єднання фізичних та/або юридичних осіб, 

які сприяють провадженню і (або) провадять в Україні інноваційну 

діяльність, і (або) залучають майнові та немайнові цінності, вкладають власні 

чи запозичені кошти в реалізацію в Україні інноваційних проектів. 

 

Інноваційні структури можуть функціонувати як технологічні парки, наукові 

парки, індустріальні (промислові) парки, інноваційні кластери, інноваційні 

центри, інноваційні бізнес-інкубатори, технополіси, інноваційні та науково-

інформаційні мережі, технологічні платформи тощо.   

 

 

 

2) КОМЕНТАР ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Інноваційною освітньою діяльністю у системі освіти є діяльність, що 

спрямована на розроблення й використання у сфері освіти результатів 

наукових досліджень та розробок. 

 

Інноваційним освітнім продуктом є результат науково-дослідної розробки, 

що відповідає вимогам Закону України «Про інноваційну діяльність». 

 

Освітніми інноваціями є вперше створені, вдосконалені освітні, навчальні, 

виховні, управлінські системи, їх компоненти, що мають істотно поліпшити 

результати освітньої діяльності. 

 

Об’єктами інноваційної освітньої діяльності є: нові знання, інноваційні 

освітні програми і проекти, навчальний та виховний процеси, організаційні 

та адміністративні рішення, а також рішення іншого характеру, що істотно 

поліпшують якість освіти. 

 

Суб’єктами інноваційної освітньої діяльності можуть бути фізичні та 

юридичні особи: педагогічні та науково-педагогічні працівники навчальних 

закладів, наукові працівники, працівники органів управління освітою, 

навчальні заклади, підприємства. Установи та організації, що надають освітні 

послуги. 

 

 

 



20 

 

Розроблення освітніх інновацій включає: 

 опис та обґрунтування запропонованих ідей та підходів, чітке і 

повне розкриття їх змісту, очікуваних результатів; 

 перевірку їх ефективності шляхом проведення експерименту або 

реалізації інноваційного освітнього проекту. 

 

Експериментом є науково обґрунтовані зміни в освітній галузі у спеціально 

створених умовах. 

Інноваційним освітнім проектом є процедура і комплекс усіх необхідних 

заходів щодо створення і реалізації інноваційного освітнього продукту. 
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Модуль 1: Нормативно-правове забезпечення інноваційної діяльності ПТНЗ 

Тема 1.2: Експериментальний професійно-технічний навчальний заклад. 

Огляд нормативних документів. 

Кількість навчальних годин: 1 

Форма навчального заняття: лекція 

Цільова аудиторія: категорія А 

 

 

План 

 

1) ПОЛОЖЕННЯ про експериментальний загальноосвітній навчальний 

заклад. Загальні відомості. 

2) Порядок надання статусу експериментального навчального закладу. 

3) Вимоги до оформлення заявки. 

4) Повноваження експериментального навчального закладу. Порядок 

здійснення дослідно-експериментальної роботи. 

5) Управління експериментальним навчальним закладом. 

 

 

Тези  

 

1) ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. 

 

Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад 
є нормативним документом, який визначає вимоги до організації 

інноваційної діяльності, регламентує обов’язки керівництва, поширюється на 

всі експериментальні загальноосвітні навчальні заклади; на підставі цього 

Положення розробляються рекомендації, які конкретизують вимоги до 

структури, змісту роботи навчальних закладів під час організації та 

проведення дослідно-експериментальної роботи. 

 

Експериментальними навчальними закладами є навчальні заклади, які не 

тільки впроваджують новітні технології навчання та виховання, але й 

перевіряють результативність нововведень та можливість застосування 

педагогічних інноваційних технологій навчальними закладами різних типів. 

 

Залежно від поставлених завдань, нагальних проблем навчальний заклад 

може отримати статус експериментального навчального закладу 

всеукраїнського або регіонального рівня. 

 

Статус всеукраїнського рівня надається навчальним закладам, які у своїй 

діяльності ставлять завдання впровадження та перевірку результативності та 

можливості застосування у практичній діяльності: 
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 освітньої системи – сукупності освітніх (і державних, і 

недержавних, неформальних, альтернативних) закладів, 

компонентів явищ, процесів тощо, їх взаємозв’язок, взаємодію, за 

яких система набуває динамічності, варіативності, адаптованості, 

стабільності, прогностичності, наступності, демократичності; 

освітня система включає в себе не тільки навчальні заклади, а й те, 

що забезпечує функціонування навчальних закладів, а також сам 

виховний процес; 

 державних стандартів – сукупності норм, які визначають вимоги 

до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, що розробляються 

для кожного освітнього рівня та напрямку підготовки і 

затверджуються Кабінетом Міністрів України; 

 інваріантної складової змісту освіти – формується на державному 

рівні, забезпечує єдність навчального процесу, визначаючи зміст 

загальнокультурної, загальнонаукової і технологічної (трудової) 

підготовки учнів, прилучення їх до загальнолюдських і 

національних цінностей; 

 виховної системи – способу організації життєдіяльності та 

виховання членів суспільства, що становить цілісну й 

упорядковану сукупність взаємодіючих компонентів і сприяє 

розвитку особистості як в урочний, так і позаурочний час; 

 інноваційних освітніх технологій – вперше створених, 

удосконалених або застосованих освітніх, виховних управлінських 

систем, що істотно поліпшують результати освітньої діяльності 

тощо. 

 

Статус регіонального рівня надається навчальному закладу, на базі якого 

здійснюється дослідно-експериментальна робота з перевірки 

результативності та можливості застосування у практичній діяльності: 

 варіативної складової змісту освіти – формується навчальним 

закладом з урахуванням особливостей регіону та індивідуальних 

освітніх запитів учнів (вихованців); 

 систем організації навчально-виховного процесу – динамічної 

взаємодії вихователів та вихованців на досягнення поставленої 

мети; 

 педагогічних інновацій – введення нового в цілі, зміст, форми, 

методи навчання та виховання , в організацію спільної діяльності 

вчителя, учня, вихованця; 

 управлінських технологій – один із проявів соціально-

педагогічних технологій, що безпосередньо відображає 

управлінські процеси, сутність яких полягає в системному 

поєднанні наукового знання, управлінських потреб та інтересів 

суспільства, цілей і функцій державного управління. 
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2) ПОРЯДОК НАДАННЯ СТАТУСУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

Наказ Міністерства освіти і науки України надає офіційний дозвіл та 

регламентує подальшу роботу навчального закладу як експериментального. 

 

Для отримання статусу експериментального навчального закладу 

всеукраїнського (регіонального) рівня необхідно підготувати пакет 

документів: заявку про проведення дослідно-експериментальної роботи на 

базі навчального закладу, програму на весь період та програму першого 

етапу дослідно-експериментальної роботи. 

 

 

3) ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ 

 

У змісті заявки мають бути: 

 перелік основних ідей експерименту; 

 об’єкт дослідно-експериментальної роботи (залежить від обраної 

теми); 

 мета експерименту; 

 завдання, які ставить перед собою експериментальний навчальний 

заклад для розв’язання проблеми, яку передбачено вивчити та 

дослідити; 

 теоретична основа дослідно-експериментальної роботи; 

 методологічна основа експерименту; 

 база дослідження; 

 методи дослідження; 

 наукова новизна; 

 теоретичне значення; 

 практичне значення; 

 термін проведення дослідно-експериментальної роботи; 

 етапи проведення дослідно-експериментальної роботи; 

 інформація про наукового керівника дослідно-експериментальної 

роботи; 

 повна назва установ, які сприяють проведенню дослідно-

експериментальної роботи (її організаційного, науково-

методичного, кадрового, матеріально-технічного, фінансового 

сприяння тощо). 

 

У програмі дослідно-експериментальної роботи вказуються: 

 назви етапів; 

 зміст роботи; 
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 строки виконання поставлених завдань; 

 очікувані результати. 

 

Для експериментальних навчальних закладів передбачено наступні етапи 

дослідно-експериментальної роботи: 

 організаційно-підготовчий (півроку – 1рік); 

 концептуально-діагностичний (1 рік); 

 формувальний (2-3 роки); 

 узагальню вальний (півроку – 1 рік); 

 коректувальний (півроку – 1 рік). 

 

Під час дослідно-експериментальної роботи навчальні заклади можуть 

користуватися експериментальними навчальними планами, програмами з 

предметів інваріативної складової змісту загальної середньої освіти та 

професійної освіти, підручниками та навчальними посібниками. Для цього, 

керівник (науковий керівник) надає експериментальний матеріал до 

відповідних комісій органів управління освіти та при їхній відповідності 

отримує дозвіл на користування під час дослідно-експериментальної роботи. 

 

 

4) ПОВНОВАЖЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ДОСЛІДНО-

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ. 

 

Статус експериментального навчального закладу всеукраїнського 

(регіонального) рівня надає право вносити зміни, які передбачені програмою, 

а саме: 

 до змісту освіти; 

 до режиму функціонування; 

 до методів роботи педагогічних працівників; 

 до системи управління навчальним закладом; 

 до форм комплектування, підготовки та перепідготовки кадрів. 

 

Адміністрація експериментального навчального закладу всеукраїнського 

рівня спільно з науковим керівником (автором педагогічної ідеї) після 

виконання програми відповідного етапу дослідно-експериментальної роботи 

звітують про перебіг і отримані результати на засіданні відповідної комісії 

Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки 

України; регіонального рівня – на засіданні вченої ради відповідного 

інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Звіт про виконання програми відповідного етапу дослідно-експериментальної 

роботи, поданий у письмовій формі, включає: опис виконаних у відповідні 

строки завдань, до яких додаються матеріали, розроблені під час дослідно-
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експериментальної роботи (програми, посібники, методичні розробки, інші 

практичні матеріали). 

Після завершення виконання програми дослідно-експериментальної роботи, 

навчальний заклад підбиває підсумки, результати яких оприлюднюються на 

всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях, семінарах, 

круглих столах, сторінках педагогічної преси, міжнародних виставках, де 

популяризується досвід навчального закладу. 

 

 

5) УПРАВЛІННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 

 

Загальне керівництво дослідно-експериментальною роботою у 

експериментальному навчальному закладі здійснює орган управління 

освітою, що видав наказ про проведення дослідно-експериментальної роботи 

на базі навчального закладу та надав навчальному закладу статус 

всеукраїнського (регіонального) рівня. 

 

Науково-методичне керівництво в експериментальному навчальному закладі 

здійснює науково-методична рада, склад якої затверджується одночасно із 

заявкою на проведення дослідно-експериментальної роботи. 

 

Функції науково-методичної ради: 

 забезпечення такого перебігу дослідно-експериментальної роботи, 

при якому не порушуються права учасників експерименту, 

діяльність позитивно впливає на моральне і фізичне здоров’я 

учасників експерименту; 

 забезпечення підвищення якості освіти та відповідності вимогам 

державних стандартів освіти; 

 стимулювання активної участі у дослідно-експериментальній 

роботі педагогічних працівників, учнів, батьків; визначення 

порядку комплектування і складу учасників; 

 внесення змін (при потребі) в організаційну структуру та режим 

функціонування навчального закладу на період дослідно-

експериментальної роботи; 

 організація підготовки педагогічного колективу до роботи за 

новою (експериментальною) програмою; 

 внесення пропозицій щодо цілеспрямованого використання 

коштів, які виділені на проведення дослідно-експериментальної 

роботи (в тому числі пропозиції щодо матеріальної винагороди 

працівників). 
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Модуль 1: Нормативно-правове забезпечення інноваційної діяльності ПТНЗ 

Тема 1.3: Нормативно-правове забезпечення інноваційної діяльності 

підприємства 

Кількість навчальних годин: 1 

Форма навчального заняття: лекція 

Цільова аудиторія: категорія А 

 

 

План 

 

3) ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

4) СУТНІСТЬ ТА РІЗНОВИДИ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ 

ПОЛІТИКИ 

 

5) МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

6) ВНУТНІШНЯ ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА. 

ПРИКЛАД. 

 

 

Тези  

 

1) ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Нормативно-правові акти вищої юридичної сили 

  

Кодекси: 

 

 Господарський кодекс України, в главі 34 дається визначення 

інноваційної діяльності (ст. 325), визначаються її види (ст. 327), 

форми інвестування в інновації (ст. 326), шляхи та форми 

державного регулювання (ст. 328) та система державних гарантій 

інноваційної діяльності (ст. 329), основні засади державної 

експертизи інноваційних проектів (ст. 330), поняття та зміст 

договору на створення і передачу науково-технічної продукції (ст. 

331), який використовується для виконання інноваційних розробок 

на замовлення суб'єкта інноваційної діяльності з метою їх 

наступної реалізації; 
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 Цивільний кодекс України - глава 62 “Виконання науково-

дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт” 

(регулює договірні відносини, що складаються в процесі 

виконання таких робіт, в т. ч. розробки інноваційних проектів). 

 

Закони України: 

 

 Закон України «Про інвестиційну діяльність» визначає загальні 

правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності на 

території України. Він спрямований на забезпечення рівного 

захисту прав, інтересів і майна суб’єктів інвестиційної діяльності 

незалежно від форм власності, а також на ефективне інвестування 

економіки України, розвитку міжнародного економічного 

співробітництва та інтеграції. 

 

 Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 
визначає правові, організаційні та фінансові засади 

функціонування і розвитку у сфері наукової і науково-технічної 

діяльності, створює умови для провадження наукової і науково-

технічної діяльності, задоволення потреб суспільства і держави у 

технологічному розвитку шляхом взаємодії освіти, науки, бізнесу 

та влади. 

 

 Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» 
визначає правові, організаційні і фінансові основи експертної 

діяльності в науково-технічній сфері, а також загальні основи і 

принципи регулювання суспільних відносин у галузі організації та 

проведення наукової та науково-технічної експертизи з метою 

забезпечення наукового обґрунтування структури і змісту 

пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, наукових, 

науково-технічних, соціально-економічних, екологічних програм і 

проектів, визначення напрямів науково-технічної діяльності, 

аналізу та оцінки ефективності використання науково-технічного 

потенціалу, результатів досліджень. 

 

 Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності 

технологічних парків» визначає правові та економічні засади 

запровадження та функціонування спеціального режиму 

інноваційної діяльності певних (реально функціонуючих) 

технологічних парків. 

 

 Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і 

техніки»  визначає правові та організаційні засади цілісної  

системи формування та реалізації  пріоритетних  напрямів  
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розвитку  

науки і техніки в Україні. 

 

 Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної 

діяльності в Україні» визначає  правові,  економічні  та   

організаційні  

засади   формування   цілісної   системи   пріоритетних   напрямів  

інноваційної діяльності та їх реалізації в Україні.  

 

Метою закону  є  забезпечення  інноваційної  моделі  розвитку  

економіки  шляхом  концентрації  ресурсів  держави на пріоритетних  

напрямах  науково-технічного  оновлення  виробництва,   підвищення  

конкурентоспроможності  вітчизняної  продукції  на  внутрішньому і  

зовнішньому ринках. 

 Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері 

трансферу технологій»  визначає правові, економічні, 

організаційні та фінансові засади державного регулювання 

діяльності у сфері трансферу технологій і спрямований на 

забезпечення ефективного використання науково-технічного та 

інтелектуального потенціалу України, технологічності 

виробництва продукції, охорони майнових прав на вітчизняні 

технології та/або їх складові на території держав, де планується 

або здійснюється їх використання, розширення міжнародного 

науково-технічного співробітництва у цій сфері. 

 Закон України «Про наукові парки» регулює правові, економічні, 

організаційні відносини, пов’язані із створенням та 

функціонуванням наукових парків, і спрямований на 

інтенсифікацію процесів розроблення, впровадження, виробництва 

інноваційних продуктів та інноваційної продукції на 

внутрішньому та зовнішньому ринках. 

 

 Закон України «Про державно-приватне партнерство» 
визначає організаційно-правові засади взаємодії державних 

партнерів з приватними партнерами та основні принципи 

державно-приватного партнерства на договірній основі. 

 

 

Підзаконні нормативно-правові акти з питань інноваційної діяльності 

регулюють, як правило, процедурні та/або організаційні аспекти питання 

інноваційних відносин, серед них:  
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Акти Президента: 

 

 в т. ч. Указ Президента України 20.04.2004 р. “Про фінансову 

підтримку інноваційної діяльності підприємств, що мають 

стратегічне значення для економіки та безпеки держави ”, яким (з 

метою технічного та технологічного оновлення підприємств) 

передбачено спрямування частини коштів (не менш як 10%) 

отриманих від приватизації державного майна, на фінансову 

підтримку інноваційної діяльності стратегічно важливих для 

економіки та безпеки України підприємств. 

 

У разі коли міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені 

законодавством України у сфері інноваційної діяльності, застосовуються 

правила міжнародних договорів. 

 

 

2) СУТНІСТЬ ТА РІЗНОВИДИ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Інноваційна політика - це комплекс заходів держави зі створення соціально-

економічних, організаційних та правових умов ефективного розвитку 

інноваційної діяльності, впровадження сучасних екологічно чистих і 

ресурсоощадних технологій, збільшення випуску конкурентоспроможної 

інноваційної продукції.  

 

Інноваційна політика - це самостійний пріоритетний напрям економічної 

політики держави з формування сприятливих для розвитку інноваційного 

підприємництва умов. 

Зауваження: держава здійснює регулювання передусім економічними та 

правовими засобами, а не переважно методами адміністративного впливу, 

властивого плановій економіці. 

 

Принципи державної інноваційної політики: 

 

 свобода наукової та науково-технічної творчості;  

 правовий захист інтелектуальної власності;  

 інтеграція науково-технічної діяльності і освіти;  

 підтримка конкуренції у сфері науки і техніки;  

 концентрація ресурсів на пріоритетних напрямах наукового 

розвитку;  

 стимулювання ділової активності в науковій, науково-технічній та 

інноваційній діяльності;  

 сприяння розвитку інноваційної інфраструктури;  
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 забезпечення суб’єктів інноваційної діяльності необхідною 

інформацією;  

 підготовка кадрів у сфері інноваційної діяльності;  

 розвиток міжнародного співробітництва.  

Державна інноваційна політика — сукупність форм і методів діяльності 

держави, спрямованих на створення взаємопов'язаних механізмів 

інституційного, ресурсного забезпечення підтримки та розвитку інноваційної 

діяльності на формування мотиваційних факторів активізації інноваційних 

процесів. 

 

Виділяють чотири типи державної інноваційної політики: 

 технологічного поштовху; 

 ринкової орієнтації; 

 соціальної орієнтації; 

 зміни економічної структури господарського механізму. 

 

Політика «технологічного поштовху». Згідно з нею головні цілі та 

пріоритетні напрями науково-технологічного та інноваційного розвитку 

задає держава, на основі чого визначаються шляхи стимулювання 

інноваційної діяльності, які мають здійснюватись через удосконалення 

управління в науково-технологічній та інноваційній сферах. Такий варіант 

інноваційної політики передбачає розроблення різних державних програм, 

великі капіталовкладення у масштабні інноваційні проекти, використання 

інших прямих форм державної участі в регулюванні інноваційних процесів. 

 

Політика «ринкової орієнтації». Передбачає - провідну роль ринкового 

механізму в розподілі ресурсів й визначенні напрямів розвитку науки і 

техніки, а також обмеження ролі держави в стимулюванні фундаментальних 

досліджень. 

Спрямована на створення сприятливого економічного клімату та розвитку 

інформаційного середовища для здійснення нововведень у фірмах, 

скорочення прямої участі держави в НДДКР і дослідженнях ринків, а також 

прямих форм регулювання, які перешкоджають стимулюванню ринкової 

ініціативи та ефективній перебудові ринку.  

 

Політика «соціальної орієнтації». Сутність її полягає у соціальному 

регулюванні наслідків НТП: процеси прийняття рішень відбуваються із 

залученням широкої громадськості; рішення приймають за умов досягнення 

соціально-політичного консенсусу. Такий варіант інноваційної політики не є 

основним, проте певні його елементи простежувалися у розвитку різних 

країн.  

 

Політика, націлена на зміни економічної структури господарського 

механізму. Передбачає істотний вплив передових технологій на вирішення 
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соціально-економічних проблем, на зміну галузевої структури, взаємодію 

суб'єктів господарювання, рівень життя тощо. Це потребує нових форм 

організації і механізмів управління розвитком науки і техніки, а також їх 

взаємодії.  

 

Державна інноваційна політика покликана вирішувати стратегічні й 

поточні завдання у сфері інноваційної діяльності, тому виокремлюють два її 

види: довгострокова і поточна. 

 

Довгострокова інноваційна політика. Вона спрямована на створення умов 

для загального соціально-економічного розвитку країни на інноваційній 

основі через прямі та непрямі інструменти економічного впливу, формування 

стимулюючого законодавчого та інституційного середовища для всіх 

суб'єктів інноваційного процесу. Її основними напрямами є: 

 

 визначення державних пріоритетів інноваційного розвитку; 

 пряме державне фінансування інноваційних інвестицій для 

реалізації програм структурної перебудови економіки; 

 підтримка утворення та розвитку нових конкурентоспроможних 

наукомістких галузей та виробництв, які можуть здійснити 

технологічний прорив і скласти основу матеріально-технічної бази 

довгострокового економічного зростання країни (біотехнології, 

аерокосмічний комплекс, інформаційні технології, виробництво 

нових матеріалів тощо); 

 формування єдиного технологічного простору; 

 застосування сприятливої кредитної, податкової і митної політики 

у сфері інноваційної діяльності, яка б створювала відповідні 

мотиваційні преференції у підприємницькому середовищі; 

 створення умов для збереження, розвитку та ефективного 

використання вітчизняного науково-технічного та інноваційного 

потенціалу; 

 підтримання високого суспільного статусу вчених, конструкторів, 

інженерів, тобто всіх суб'єктів інноваційного процесу (наприклад, 

через встановлення різноманітних державних премій, почесних 

звань, проведення конкурсів тощо); 

 формування нормативно-правової бази у сфері інноваційної 

діяльності, тобто забезпечення охорони прав інтелектуальної 

власності з метою гарантування невід'ємного права суб'єкта 

інноваційної діяльності мати комерційний зиск від виробничої 

реалізації свого права на об'єкт інтелектуальної власності; 

 пряме державне фінансування розвитку сучасної інноваційної 

інфраструктури; 
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 регулювання інноваційної діяльності в регіонах: раціональне 

розміщення інноваційного потенціалу, вирівнювання соціально-

економічних диспропорцій розвитку регіонів. 

 

Поточна інноваційна політика. Полягає в оперативному регулюванні й 

підтримці інноваційної діяльності на мікроекономічному рівні. Спрямована 

на: 

 координацію інноваційної діяльності, в тому числі на рівні 

регіонів: розроблення програм інноваційного розвитку, сприяння 

кооперації та взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансово-

кредитних установ у процесі здійснення інноваційної діяльності; 

 захист прав та інтересів суб'єктів інноваційної діяльності; 

 підготовку висококваліфікованих робочих кадрів, орієнтацію на 

безперервність процесу збагачення знань і підвищення 

кваліфікації; 

 аналіз нормативно-правової бази у сфері інноваційної 

діяльності для оцінювання результативності відповідних норм 

і законів; 

 визначення доцільності надання фінансової підтримки для 

реалізації конкретних інноваційних проектів; 

 здійснення моніторингу реалізації інноваційних проектів з метою 

визначення ефективності вкладення інвестицій; 

 організацію, планування і контроль ресурсного забезпечення 

інноваційної діяльності з державних і недержавних джерел; 

 аналіз і облік суб'єктів інноваційної діяльності за всіма елементами 

життєвого циклу інновацій: формування статистичної бази, 

поширення інформації та знань інноваційного характеру, у тому 

числі з використанням сучасних інформаційних і 

телекомунікаційних технологій; 

 розроблення організаційних форм підтримки інноваційної 

діяльності на рівні регіонів (технопарки, технополіси, 

інноваційні центри тощо); 

 створення венчурних інноваційних фондів, що користуються 

значними податковими пільгами; 

 надання індивідуальним винахідникам і малим інноваційним 

підприємствам безвідсоткових банківських позик; 

 забезпечення реалізації права підприємств, що використовують 

сучасні технології, на прискорену амортизацію обладнання; 

 забезпечення сприятливих торговельних умов для формування 

конкурентоспроможного національного товаровиробника 

інноваційних продуктів: здійснення відповідної торговельної 

політики з елементами підтримуючого протекціонізму (для 

експортерів інноваційних товарів); 
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 відстоювання прав та інтересів вітчизняних інноваторів на 

зовнішніх ринках: підтримку активної участі вітчизняного 

виробника товарів та послуг у міжнародному розподілі праці з 

недопущенням випадків недозволеної та несумлінної конкуренції, 

активну участь у всіх провідних міжнародних організаціях, які 

регулюють світовий трансфер технологій. 

 

3) МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Реалізація державної інноваційної політики забезпечується органами 

державного управління через систему методів і інструментів (засобів) 

державного регулювання. 

 

Методи державного регулювання інноваційної діяльності – прямі й 

опосередковані способи впливу органів державного управління на поведінку 

суб’єктів інноваційної діяльності з метою підвищення їх інтересу д 

створення, освоєння і поширення інновацій та реалізації на цій основі 

інноваційної моделі розвитку країни. 

 

Інструменти (засоби) державного регулювання інноваційної діяльності – 

акти нормативно-правового або директивного характеру, що регулюють 

окремі аспекти інноваційної діяльності. 

 

Класифікація інструментів державної інноваційної політики може 

здійснюватися на основі підходу «попит – пропозиція». Суть його полягає в 

тому, що держава здійснює вплив через стимулювання попиту на інноваційні 

продукти, пропозицію таких продуктів, інструменти створення сприятливого 

інституційно-правового середовища для підприємців-інноваторів. 

 

Інструменти регулювання попиту. Це укладені центральними або 

регіональними органами державного управління договори із суб’єктами 

інноваційної діяльності щодо розроблення і виробництва інноваційних 

продуктів, технологій та послуг. 

 

Інструменти регулювання пропозиції. Дії, спрямовані на забезпечення 

інноваторів фінансовою та технічною допомогою, в тому числі створення 

інноваційної інфраструктури: надання інноваторам грантів, позик, субсидій 

гарантованих кредитів, дослідницьких податкових кредитів; забезпечення 

дослідників та інженерів відповідним обладнанням і приладами, 

приміщеннями та сервісом; створення державних інституцій для поєднання 

науки й виробництва різних форм власності, наприклад шляхом створення та 

сприяння розвиткові технопарків, виставок, ярмарок тощо. 
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Інструменти створення сприятливого середовища для інноваційного 

процесу. До них відносять передусім податкові пільги, пільгове 

кредитування і субсидування; страхування і гарантування, надання прав на 

прискорену амортизацію устаткування; розвиток державою патентного 

права, правничих засад виробництва та споживання якісної продукції – 

системи стандартизації і сертифікації виробництв та окремих видів 

продукції, регулювання монопольних підприємств і видів діяльності, дозвіл 

тимчасової монополії інноватора. Це створення сприятливих умов для 

міжнародної комерційної діяльності. Йдеться про торговельні угоди, 

зовнішньоекономічні тарифи, режими валютного регулювання, відстоювання 

прав та інтересів вітчизняних інноваторів у міжнародній кооперації праці й 

захист у випадках недозволеної чи несумлінної конкуренції. 

 

Одним із найдієвіших інструментів підтримки державою інноваційної 

діяльності є її регламентація та створення сприятливого інституційно- 

правового середовища для суб’єктів інноваційного процесу. 

 

 

4) ВНУТНІШНЯ ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА. 

ПРИКЛАД (ДСС). 

 

Пріоритети інноваційної політики ПАТ «Електрометалургійний завод 

«Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» 

 

Пріоритетом інноваційної політики ПАТ «Електрометалургійний завод 

«Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» є розвиток інноваційного 

потенціалу підприємства. 

 

На сьогодні Закон України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності 

в Україні” визначає інноваційний потенціал як сукупність науково-

технологічних, фінансово-економічних, виробничих, соціальних та 

культурно-освітніх можливостей країни (галузі, регіону, підприємства тощо), 

необхідних для забезпечення інноваційного розвитку економіки [9]. 

 

Враховуючи результати сучасних наукових досліджень та уникаючи 

дублювання понять, виділимо наступні складові інноваційного потенціалу 

підприємства: наукова, виробничо-технологічна, маркетингова, кадрова, 

матеріально-технічна, фінансова, інформаційна (рис. 1). 

         

Кадровий потенціал є найціннішим ресурсом, що визначає 

конкурентоспроможність організації, її успіх на ринку. Кадрова складова є 

рушійною силою усього інноваційного потенціалу.  
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Рис. 1 – Складові інноваційного потенціалу підприємства. 

 

Процес впровадження інновацій 

 

За розвиток інноваційної діяльності на підприємстві відповідають п’ять 

основних підрозділів, які складають певну організаційну структуру (рис. 2). 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 – Організаційна структура впровадження інновацій. 
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Перший підрозділ, який починає впровадження інновації – ЦЕХ. Він формує 

фінансовий інвестиційний меморандум (ФІМ), у якому обґрунтовується 

потреба в інновації, тобто реконструкції того чи іншого об’єкту або 

обладнання. 

 

Другий підрозділ, який має назву  «Відділ інвестицій і управління 

проектами (ВІіУП)», займається зборами ФІМів, формує програми 

інвестицій, контролює фінансові інвестиційні затрати та процес виконання 

проекту.  До його функцій належить: 

- підготовка наказів від імені Голови Правління про інвестиції та 

пріоритетність необхідності впровадження конкретного проекту (з 

обов′язковим підтвердженням фінансування); 

- розробка та організація спільно з ЦЗЛ ( центральна заводська 

лабораторія)  технологічних процесів та послідовності виробки 

продукції, поетапний аналіз впровадження інновацій [17].  

 

Вже сформований проект передається Науково-технічній Раді (НТР), яка 

розглядає ФІМи, проекти та програми, визначає значимість та доцільність 

впровадження інноваційного проекту. 

 

Наступні два кроки:  затвердження проекту Заступником голови 

правляння, ухвалення - Технічним директором. 

 

До функцій підрозділу ВКіРП (Відділ кадрів і розвитку персоналу) в 

зазначеному процесі належить: 

- розробка плану потреби в персоналі для впровадження нововведення;  

- розробка розпису необхідної кількості працівників на впровадження 

нового обладнання, об’єкту або проекту[18]. 

 

Технічну реалізацію проекту розпочинає ВКБР. 

 

 

 

 

Функції Відділу інвестицій і управління проектами 

 

Метою діяльності ВІіУП є підвищення ефективності бізнесу за рахунок 

отримання позитивного ефекту від впровадження інноваційних проектів. 

 Основним завданням відділу інноваційних проектів є: організація і 

управління інноваційним процесом, забезпечення ефективного 

функціонування інноваційного процесу на підприємстві (рис.3). 
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Рис. 3 – Функції відділу інвестицій і управління проектами. 

 

Відповідно до Положення ПАТ «Дніпроспецсталь» «Про організацію 

діяльності відділу інвестицій та управління проектами» [17] на сайті 

підприємства регулярно розміщується інформація щодо інноваційної 

діяльності. 

 

Працівники ВКіРП ПАТ «Дніпроспецсталь» рекомендують педагогічним 

колективам ПТНЗ використовувати зазначену інформацію для вибору 

тематики стажування за інноваційними напрямами. 

 

Наведемо приклад визначення тематики стажування (напрям: контроль 

якості продукції) для майстрів та викладачів за допомогою інформації, яка 

була роміщена на сайті підприємства протягом чотирьох попередніх років 

(рис.4, рис.5). 
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Для майстрів 

 

Основні напрями інвестиційної діяльності компанії 

в 2013 - 2014 роках 

 

 
 

 
  

Рис. 4 – Приклад визначення тематики стажування для майстрів. 
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Для викладачів 

 

У 2015 році фахівцями підприємства проводилися спільні роботи з різними 

науково-дослідними інститутами і підприємствами України, спрямовані на 

розширення існуючого сортаменту, освоєння нових видів продукції, 

поліпшення якості продукції, ресурсозбереження та скорочення витрат. 

Найбільш важливими з них є:  

 

 

 

 

 
 

Рис. 5 - Приклад визначення тематики стажування для майстрів. 

 

 

Стажування педперсоналу на підприємстві 

 

Стажування педперсоналу на підприємстві здійснюється   відповідно до 

вимог Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», 

«Про професійний розвиток працівників», постанови Кабінету Міністрів 

України «Про гарантії і компенсації для підвищення кваліфікації, підготовки, 

перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва» та 

інших нормативних документів. Але є і певні особливості.  

 

 

Основними завданнями стажування педагогічних працівників ПТНЗ, з точки 

зору ВКіРП ПАТ «Дніпроспецсталь», є не тільки  

!!! 
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ознайомлення зі специфікою чинних умов, станом та тенденціями розвитку   

підприємства, його вимогами до рівня кваліфікації робітничих кадрів з 

відповідних професій; 

 

ознайомлення із сучасним обладнанням, новими технологіями, новітніми 

досягненнями науки, техніки і виробництва; 

 

освоєння на робочому місці прогресивних прийомів і методів організації 

праці; 

 

встановлення (підвищення, підтвердження) розряду (класу, категорії), 

 

але й визначення шляхів удосконалення організації освітнього процесу у 

своєму навчальному закладі. 

 

Підкреслимо, що, по-перше, процес стажування завжди передбачає дії, 

пов’язані з опануванням інноваційних технологій і прийомів праці, 

ознайомленням з сучасним обладнанням, економікою та організацією 

підприємства. По-друге, стажер, відповідно до нормативних документів,  

працює за програмою, яка затверджена керівником ПТНЗ і узгоджена з 

керівником підприємства. У зв’язку з цим,  працівники ВКіРП вважають, що 

внесення корекції у змістовну частину навчально-виробничого процесу 

ПТНЗ є одним із необхідних результатів стажування педагогічних 

працівників. 

 

При організації та проведенні стажування ВКіРП використовує методику 

відкритого професійного модульного навчання [20]. 

 

Зазначена методика у модифікованому варіанті запропонована ВКіРП для 

організації та проведення практик учнів ПТНЗ в ПАТ 

«Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна». Це 

створює передумови впровадження дуальної системи навчання. 

 

Статистичні дані щодо затребуваності освітніх послуг 

ПАТ «Дніпроспецсталь» 

 

Загальна кількість педпрацівників, що пройшли стажування на ПАТ 

«Дніпроспецсталь»  з 2007 р. по 2015 р. складає 48 осіб. Серед них: 15 осіб – 

це працівники ДНЗ «ЗВІПУ», 32 – працівники ДНЗ «ЗПМЛ» і 1 – працівник 

ДНЗ «ЗППЛ» (рис.6).  

 

За кількістю стажистів, нажаль, традиційно домінують майстри виробничого 

навчання: їх переважна більшість – 68% (рис.7). 
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Якщо проаналізувати професійну спрямованість стажистів, то треба 

зазначити, що вона була достатньо широкою. Це яскраво ілюструє діаграма 

(рис.8). 

 

Окремо зазначимо, що ВКіРП ПАТ «Дніпроспецсталь» періодично надає 

можливість працівникам ПТНЗ підвищити кваліфікацію на курсах цільового 

призначення «Основи психолого-педагогічного мінімуму». У зазначений 

період цим скористались 8 осіб. 

                
Рис. 6 – Загальні статистичні дані щодо стажування педагогічних працівників 

ПТНЗ на ПАТ «Дніпроспецсталь» 

 

                
Рис. 7 - Статистичні дані щодо стажування педагогічних працівників ПТНЗ 

на ПАТ «Дніпроспецсталь» за категоріями. 
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Рис. 8 - Статистичні дані щодо стажування педагогічних працівників ПТНЗ 

на ПАТ «Дніпроспецсталь» з урахуванням їх професійної спрямованості. 

 

Науково-методчний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області 

рекомендує при складанні програм стажування для педагогів професійно-

технічних навчальних закладів щодо опанування новітніх виробничих 

технологій спиратися на методичні рекомендації НМЦ ПТО ПК у 

Хмельницькій області (див. Додаток) [21]. 
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Модуль 1: Нормативно-правове забезпечення інноваційної діяльності ПТНЗ 

Тема 1.4: Нормативно-правове забезпечення інноваційної діяльності в 

системі професійно-технічної освіти України. 

Кількість навчальних годин: 2 

Форма навчального заняття: круглий стіл 

Цільова аудиторія: категорія А 

Мета: Дослідження валідності правового поля інноваційної діяльності ПТНЗ 

та підприємства.  

 

План 

 

1) НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ НА 

ПЕРІОД ДО 2021 РОКУ. КОМЕНТАР. 

 

2) ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

3) ОБГОВОРЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ПОТОЧНИЙ МОМЕНТ 

 

 
[ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД. 

 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДУАЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ ТА В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ. 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО; ЗАКОН УКРАЇНИ 

ПРО СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕЖИМ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

ПАРКІВ;  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ ВИКОНАННЯ 

ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ЗА ПРІОРИТЕТНИМИ НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРКІВ] 

 

 

4) ВНЕСЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО КОРЕКЦІЇ ПРАВОВОГО ПОЛЯ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. 

 

 

Тези для доповіді «Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року. Коментар.» 

 

 

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року 
(далі - Національна стратегія) на основі аналізу сучасного стану розвитку 
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освіти визначає мету, стратегічні напрями та основні завдання, на виконання 

яких має бути спрямована реалізація державної політики у сфері освіти. 

 

Труднощі періоду реформування, процеси певної соціально-економічної 

нестабільності, екологічні проблеми спричиняють низку ризиків, які можуть 

ускладнити реалізацію цілей і завдань Національної стратегії. Серед них: 

 нестабільність економіки, обмежений обсяг ресурсів для 

забезпечення системного виконання всіх завдань і заходів, 

передбачених Національною стратегією; 

 розшарування суспільства за матеріальним становищем сімей; 

 негативний вплив складної демографічної ситуації; 

 несприйняття частиною суспільства нових реформ; 

 неготовність певної частини працівників освіти до інноваційної 

діяльності; 

 недостатня підготовленість органів управління освітою до 

комплексного розв'язання нових завдань, до забезпечення 

скоординованості діяльності всіх служб та інституцій. 

 

Стратегічними напрямами державної політики у сфері освіти повинні 

стати: 

 реформування системи освіти, в основу якої покладатиметься 

принцип пріоритетності людини; 

 оновлення згідно з вимогами часу нормативної бази системи 

освіти; 

 модернізація структури, змісту та організації освіти на засадах 

компетентнісного підходу; 

 створення та забезпечення можливостей для реалізації 

різноманітних освітніх моделей, створення навчальних закладів 

різних типів і форм власності; 

 побудова ефективної системи національного виховання, 

розвитку і соціалізації дітей та молоді; 

 забезпечення доступності та безперервності освіти протягом 

усього життя; 

 формування безпечного освітнього середовища, екологізації 

освіти; 

 розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті, 

підвищення якості освіти на інноваційній основі; 

 інформатизація освіти, вдосконалення бібліотечного та 

інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки; 

 забезпечення проведення національного моніторингу системи 

освіти; 

 підвищення соціального статусу педагогічних і науково-

педагогічних працівників; 



50 

 

 створення сучасної матеріально-технічної бази системи освіти. 

 

Для здійснення стабільного розвитку і нового якісного прориву в 

національній системі освіти необхідно забезпечити: 

 

… у професійно-технічній освіті: 

 

 розроблення та впровадження державних стандартів професійно-

технічної освіти з професій широких кваліфікацій; оновлення та 

затвердження оптимального переліку професій з підготовки 

кваліфікованих робітників (скорочення їх кількості на основі 

інтеграції); 

 оптимізацію мережі професійно-технічних навчальних закладів 

різних типів, професійних спрямувань та форм власності з 

урахуванням демографічних прогнозів, регіональної специфіки та 

потреб ринку праці; розширення їх автономії, створення 

навчально-виробничих комплексів; 

 удосконалення механізму формування державного замовлення на 

підготовку робітничих кадрів відповідно до реальних потреб 

економіки, регіональних ринків праці, запитів суспільства; 

 удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації інженерно-педагогічних кадрів професійно-технічної 

освіти на базі вищих навчальних закладів і профільних 

професійно-технічних навчальних закладів. 

 

Формування нормативно-правової бази у сфері освіти має спрямовуватися на 

визначення правових, організаційних, фінансових засад інноваційного 

розвитку системи національної освіти в контексті глобалізаційних тенденцій 

і викликів часу. 

 

Насамперед актуальним є питання щодо розроблення та прийняття … нових 

редакцій Законів України …  «Про професійно-технічну освіту». 

 

Необхідним є також розроблення: 

 

…методики науково обґрунтованого прогнозування ринку праці з 

урахуванням розвитку галузей економіки… 

 

 

Удосконалення структури системи освіти передбачає: 

 

…розроблення наукових підходів до ефективної оптимізації мережі 

навчальних закладів усіх освітніх підсистем… 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80
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… диференціацію та оптимізацію мережі професійно-технічних, вищих 

навчальних закладів і закладів післядипломної освіти в контексті потреб 

розвитку національної економіки та запитів роботодавців… 

… запровадження у професійно-технічних навчальних закладах дворівневої 

підготовки: перший рівень - кваліфікований робітник, другий рівень - 

молодший спеціаліст (майстер, технік) … 

 

Зміст освіти відіграє провідну роль у розбудові національної системи 

освіти, забезпеченні її інноваційного розвитку, приведенні у відповідність з 

європейськими та світовими стандартами. Модернізація змісту освіти 

передбачає: 

 

… впровадження оновленого Базового компонента дошкільної освіти, нових 

державних стандартів загальної середньої, професійно-технічної, вищої та 

післядипломної освіти на основі Національної рамки кваліфікацій та 

компетентнісно орієнтованого підходу в освіті, необхідності підготовки 

фахівців для сталого розвитку з новим екологічним мисленням; узгодження 

освітньо-кваліфікаційних характеристик та навчальних програм із 

професійними кваліфікаційними вимогами … 

 

… модернізацію навчальних планів, програм та підручників відповідно до 

оновлених державних стандартів освіти; розроблення інтегрованих 

навчальних планів професійно-технічних навчальних закладів третього 

атестаційного рівня, вищих навчальних закладів I - II та III - IV рівнів 

акредитації … 

 

… розвантаження навчальних планів і програм за рахунок диференціації та 

інтеграції їх змісту, розширення міжпредметних зв'язків, скорочення 

кількості обов'язкових предметів і профілів у старшій школі, вилучення 

другорядного і надмірно ускладненого матеріалу … 

 

… розроблення на основі проведення моніторингу ринку праці Державного 

переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-

технічних навчальних закладах … 

 

… оновлення змісту підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників для професійно-технічних навчальних закладів і 

професійних коледжів … 

 

… розширення практики підготовки педагогічних працівників за 

інтегрованими програмами (у тому числі за поєднаними спеціальностями на 

рівні магістра) … 
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Підтримка наукової та інноваційної діяльності 
 

Сучасна філософія освіти, оновлена стратегія її реформування вимагають 

принципово нових наукових досліджень, обґрунтованого та послідовного 

запровадження передових науково-педагогічних технологій, раціональних і 

ефективних підходів до організації наукової та інноваційної діяльності у 

сфері освіти. Розвиток системи освіти в зазначеному напрямі ґрунтується на: 

 

 рекомендаціях Нової стратегічної програми європейського 

співробітництва в галузі освіти і навчання «Освіта і навчання 

2020», спрямованої на розбудову інформаційно зорієнтованих 

європейських суспільств та перетворення навчання протягом 

життя на реальність; 

 забезпеченні пріоритетності розвитку науки та науково-технічного 

потенціалу вищих навчальних закладів шляхом виділення коштів 

із державного бюджету на перспективні наукові проекти і 

скорочення кількості розпорядників бюджетних коштів у сфері 

науки; 

 створенні ефективної системи методологічного, науково-

методичного супроводження модернізації національної освіти, 

прогнозуванні тенденцій інноваційного розвитку системи освіти з 

використанням результатів моніторингових досліджень; 

генеруванні інноваційних ідей, їх визначенні, відборі та 

забезпеченні впровадження; формуванні відкритої інформаційно-

аналітичної бази новацій у всіх підсистемах освіти; 

 осучасненні тематики основних напрямів наукових досліджень у 

вищих навчальних закладах та наукових установах освітньої 

галузі, у системі післядипломної педагогічної освіти, виконанні та 

відборі на конкурсних засадах проектів комплексних наукових 

досліджень і розробок, що здійснюються за кошти державного 

бюджету та залучених інвестицій; 

 проведенні практико-орієнтованих психолого-педагогічних 

досліджень з актуальних проблем розвитку освіти, застосуванні 

нових концептуально-методологічних підходів до розроблення 

державних стандартів освіти; 

 розробленні інваріантної складової навчання з кожного предмета 

на основі компетентнісного підходу до навчання та норм 

психофізичного розвитку дитини, а також відповідних 

педагогічних технологій; 

 вивченні потреб та забезпеченні розвитку обдарованих дітей, 

розробленні індивідуальних методик організації їх навчання та 

соціалізації, проектуванні особистісно-розвивального середовища 

обдарованих дітей і молоді; 
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 розробленні ефективних моделей інтеграції в суспільство дітей і 

молоді з особливими освітніми потребами шляхом сучасного 

науково-методичного забезпечення змісту корекційної та 

інклюзивної освіти; 

 створенні нормативно-правового, методологічного, науково-

методичного, навчально-технічного забезпечення системи освіти, 

що враховує оцінювання якості і результативності навчальної та 

виховної діяльності навчальних закладів, системи консультування 

і наукових експертиз; 

 створенні системи мотивацій, стимулювання та заохочення 

інноваційної діяльності у сфері освіти, розробленні нових 

концептуальних моделей удосконалення окремих підсистем 

освіти; 

 розробленні системи нівелювання ризиків негативних наслідків 

інноваційної діяльності в системі освіти. 

 

 

Доповідь «Державна підтримка інноваційного підприємства» - на основі  

матеріалів  лекції 1.3 (питання 1,2,3) 

 

Матеріали до питання «ОБГОВОРЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА 

ПОТОЧНИЙ МОМЕНТ.» 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

 

ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ ТА В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ 

ОСВІТИ   

 (проект)    

 

 

 I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 Дуальна система навчання - це практикоориентованє навчання, 

побудоване на підґрунті соціального партнерства,  націлене на формування 

нової моделі професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників з 

обов'язковими періодами виробничого навчання й практики на підприємстві.  

 Мета його застосування в системі ПТО України - подолати 

відставання у структурі, обсягах та якості підготовки робітничих кадрів від 

реальних вимог конкретних підприємств замовників кадрів. Вона заснована 
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на поєднанні в навчальному процесі теоретичної та практичної підготовки, в 

обсязі 30% на 70%, при якій учні, одночасно з навчанням, опановують 

обрану професію безпосередньо на виробництві.  

 Система підготовки кадрів з елементами дуальної системи розроблена 

й впроваджується в рамках  експериментальної роботи Всеукраїнського рівня 

«Професійна підготовка кваліфікованих робітників з використанням 

елементів дуальної системи навчання», наказ МОН України № 298 від 

16.03.2015 р.   

 Координатори, що регламентують науково-методичне, практичне і 

нормативне впровадження дуальної системи в рамках кластера  зазначені в 

заявці експерименту. 

 

ІІ. ПІДПРИЄМСТВО 

 

1. Підприємство (за погодженням) здійснює роботу на основі договору 

про впровадження елементів дуальної системи навчання з ПТНЗ та НМЦ 

ПТО з метою  приведення рівня підготовки кваліфікованих робітників у 

відповідність потребам підприємства і галузі економіки, зміцнення зв'язків 

навчання з виробництвом, визначення ролі та підвищення відповідальності 

роботодавців в організації підготовки  робітничих кадрів. 

2. Підприємство, що працює по запровадженню дуальної системи 

навчання на підставі договору, надає навчально-виробничу базу для 

проходження практик, стажувань  учням ПТНЗ та бере активну участь у 

встановленні вимог щодо формування змісту освіти, розроблення навчально-

планової документації та вихідному контролі знань учнів.  

3. Підприємство передбачає в установленому порядку в планах 

соціального розвитку та колективних договорах заходи по зміцненню 

матеріально-технічної бази щодо поліпшення умов навчання, праці, побуту 

та відпочинку учнів та майстрів-наставників на підприємстві.  

4. Завдання співпраці підприємства і навчального закладу:                                                

- підготовка кваліфікованих робітників для галузі, що відповідають вимогам 

передових технологій і сучасного виробництва;  

- прогнозування потреби підприємства в підготовці, перепідготовці й 

підвищенні кваліфікації робітничих кадрів; 

- формування й управління професійними компетенціями (виявлення та опис 

компетенцій, планування навчання, розвитку персоналу і найму нових 

співробітників). 
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ПРАВА ПІДПРИЄМСТВА 

 

1. Формувати бюджет у відповідності з перспективними планами 

розвитку підприємства й, по можливості, з урахуванням процесу навчання 

майбутньої трудової зміни – учнів ПТНЗ.   

2. Здійснювати аналіз  місцевого ринку праці з урахуванням власних 

потреб та потреб галузі.  

3. Брати участь, спільно з ПТНЗ, у розробленні експериментальних 

навчальних планів і  програм підготовки майбутніх кваліфікованих 

робітників. Формувати, спільно з ПТНЗ, графік навчального процесу за 

професіями. 

4. Забезпечувати професійними стандартами, формулювати вимоги до 

професійних компетентностей майбутніх фахівців.  

5. Укладати договори між підприємством та ПТНЗ з метою проведення 

професійного навчання учнів з використанням технологічної бази 

підприємства.  

6. Сприяти  навчанню учнів ПТНЗ на сучасному навчально-виробничому 

обладнанні та оволодінні інноваційними виробничими технологіями. 

7. Здійснювати обмін інформацією з ПТНЗ щодо прийнятих рішеннях, 

нормативних правових актах з питань підготовки кадрів.  

 

ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

1. Надавати учнівські робочі місця, забезпечують виконання програми 

виробничого навчання і практики. 

2. Призначати відповідального працівника, який здійснює загальне 

керівництво за професійним навчанням учнів ПТНЗ на підприємстві у 

відповідності з робочими навчальними планами і програмами підготовки.  

3. Організовувати навчання-інструктаж учнів до початку навчання на 

підприємстві по правилам техніки безпеки з перевіркою їх знань з охорони 

праці та техніки безпеки.  

4. Забезпечувати проведення виробничого навчання та виробничої 

практики учнів ПТНЗ згідно з навчальними програмами в провідних цехах, 

робочих місцях, які оснащені сучасною технікою з прогресивною 
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технологією і високим рівнем організації праці, в складі  бригад під 

керівництвом  досвідчених наставників.  

5. Контролювати дотримання правил внутрішнього трудового 

розпорядку, встановлених на підприємстві. 

6. Передавати безоплатно ПТНЗ (за можливістю) необхідне устаткування, 

обладнання, машини, механізми, транспортні засоби, інструменти, інвентар з 

метою зміцненню матеріально-технічної бази. 

7. За можливості забезпечувати учнів спеціальним робочим одягом, 

взуттям та іншими індивідуальними засобами захисту за встановленими 

нормами для відповідних штатних працівників підприємства.  

8. Передбачати можливості оплати учням за виконання виробничої 

роботи щодо випуску реальної продукції виробництва. 

9. Складати характеристики на учнів по завершенню виробничої 

практики із зазначенням рекомендованого рівня кваліфікації.  

10. Надавати заявки на підготовку кадрів ПТНЗ у розрізі професій і рівнів  

кваліфікації, виходячи з потреб виробництва.   

11. Працевлаштовувати випускників на базі підприємств (за наявності 

вільних робочих місць), які закінчили навчання за дуальною системою 

підготовки кадрів. 

12. Укладати трьох сторонні договори з учнем і ПТНЗ, що передбачають 

надання оплачуваних робочих місць для виробничої практики та 

працевлаштування. 

13. Брати участь у роботі з професійної орієнтації молоді на робітничі 

професії. 

 

Проблеми:  
- обмеженість стандартом експериментальних навчальних планів і 

програм; 

- неможливість скорочення годин загальноосвітніх предметів; 

- неповноліття учнів 2 і 3 курсів, оскільки більшість підприємств 

приймають на практику учнів  при досягненні 18 років; 

- мало чисельні групи учнів, яких приймає 

на практику підприємство; 
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- відсутність  на підприємствах стимулювання оплати керівникам 

практики, наставникам. 

 

 

ІІ. ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 

ПРАВА   ПТНЗ 

 

 Система навчання учнів на основі впровадження елементів дуального 

навчання  впроваджується з метою усунення основного недоліку традиційних 

форм і методів навчання - розриву між теорією і практикою.  

 1. Навчання проводиться за  робочими планами й програмами, 

погодженими з   роботодавцями. 

 2. Навчання за дуальною системою триває ___ місяців і включає ___ 

тижнів теоретичного і ____ тижнів практичного навчання на робочому місці. 

Учні вчаться 3 дні в тиждень в ПТНЗ (освоюють теоретичний курс), 3 дня - 

на підприємстві (закріплюють отримані знання на практиці).  

 3. Для навчально-методичного керівництва виробничою практикою 

директора навчальних експериментальних закладів (за потреби) наказами 

призначають відповідального керівника куратора.  

 4. Навчальне навантаження керівників практики визначається, 

виходячи з кількості навчальних годин, передбачених навчальним планом на 

даний вид практики.  

 5. По закінченню повного курсу навчання випускник отримує диплом, 

виданий ПТНЗ і при успішному освоєнні практичного розділу навчальної 

програми дуального навчання – сертифікат, що підтверджує кваліфікацію, 

виданий підприємством замовником кадрів. 

 6. Теоретичне навчання проводиться в стінах ПТНЗ з використанням 

лекційно-семінарських методів навчання, лабораторних і практичних робіт і 

практико-орієнтованих технологій.  Перелік і обсяг базових дисциплін 

встановлюється з урахуванням вимог типових навчальних програм 

спеціальності і роботодавців. Дисципліни за вибором також погоджені з 

роботодавцями. Підсумком вивчення теоретичного курсу є проміжна і 

підсумкова атестація. З  метою підвищення якості викладання спеціальних 

дисциплін профільного циклу залучаються найбільш досвідчені працівники. 

Для якісної організації дуального навчання години теоретичної підготовки 

можуть згруповуватись  у навчальні модулі у відповідності з вимогами 

інтегрованої робочої програми.  

   7. Практичне навчання проводиться на виробничих об'єктах  

підприємств замовників кадрів для отримання професійних компетенцій за 

профілем спеціальності і спрямовується на закріплення, розширення, 

поглиблення і систематизацію знань, отриманих при вивченні спеціальних 

дисциплін, придбання й закріплення початкового практичного досвіду. Для 

якісної організації практичного навчання за кожним учнем закріплюється 
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наставник з числа працівників виробничих об'єктів. Контроль отриманих 

практичних знань здійснюється керівником практики з ПТНЗ і наставником з 

виробництва. За підсумками контролю виставляється оцінка, яка заноситься в 

журнал практичного навчання. Підсумком практичного навчання є захист 

звіту про проходження виробничої практики з наданням заповненого 

щоденника про проходження виробничої практики (з підписами наставників 

з виробництва). Оцінка підсумків практичного навчання заноситься в додаток 

до диплому. 

 

  ОБОВ’ЯЗКИ ПТНЗ 

  

1. Вчасно реагувати на  рекомендації й пропозиції  підприємств-

партнерів щодо організації професійного навчання, виробничої практики. 

2. Дотримуватись (за можливістю) державних стандартів професійної 

підготовки. 

3. Сприяти зацікавленості підприємств в оплаті роботи керівниками 

практики, наставникам.  

4. Формування нової психології майбутніх працівників, вміння 

працювати в колективі. 

 

 

 

 

 

Очікувані переваги дуального навчання:  
- підвищення відсотку працевлаштування випускників, оскільки вони 

повністю відповідають вимогам роботодавця; 

- отримання  знань не просто конспектуванням лекцій, а реальною 

працею в реальних виробничих умовах;  

- роботодавець дає власну оцінку фахівця; 

- з перших днів занять учні більшу частину часу проводять на 

виробництві, демонструючи свої здібності і бажання якнайкраще 

оволодіти професією. 
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Тема 1.5: Інформаційно-інструктивний матеріал щодо написання та 

оформлення навчально-методичної літератури 

Кількість навчальних годин: 1 

Форма навчального заняття: лекція 

Цільова аудиторія: категорія А 

 

 

План 

 

1) ВИДИ І КЛАСИФІКАЦІЯ НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНО-

МЕТОДИЧНИХ ВИДАНЬ 

 

2) МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ЯК НАЙБІЛЬШ РОЗПОВСЮДЖЕНА 

ФОРМА УЗАГАЛЬНЕННЯ ДОСВІДУ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ 

 

3) ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-

МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

 

Тези  для конспектування 

 

1) ВИДИ І КЛАСИФІКАЦІЯ НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНО-

МЕТОДИЧНИХ ВИДАНЬ 

 

Видання – це документ, призначений для поширення інформації, що 

пройшов редакційно-видавничу обробку, самостійно оформлений, має 

вихідні відомості. Існують видання друковані та на електронних носіях. 

 

Навчальна література – це видання, що створюються як засіб навчання для 

певної системи освіти або конкретного навчального закладу, для 

перепідготовки або самоосвіти. 

 

Класифікація (групи) навчальних видань 

 

І. Програмно-методичні видання (спрямовані на організацію навчального 

процесу і управління ним): 

 навчальний план; 

 навчальна програма. 

 

Навчальний план – навчально-програмне видання, що визначає форми і види 

навчання; порядок, послідовність і терміни теоретичних, практичних і 

лабораторних занять, семінарів, самостійних робіт, заліково-екзаменаційних 

сесій. 
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Навчальна програма – навчальне видання, що визначає зміст, обсяг і вимоги 

до вивчення певного навчального предмету, курсу, дисципліни відповідно до 

державних стандартів освіти та навчальних планів; регламентує як діяльність 

викладача, так і навчальну роботу учнів. 

 

 

ІІ. Навчальні та повчальні видання (основні засоби навчання, головне 

джерело науково-дисциплінарних знань): 

 підручник; 

 навчальний посібник; 

 конспект лекцій; 

 курс лекцій. 

 

Підручник – навчальне видання, що містить систематичний виклад 

навчального предмета, курсу, дисципліни відповідно до офіційно 

затвердженої або експериментальної навчальної програми і офіційно 

затверджене як даний вид видання. Це основний матеріал з конкретної 

дисципліни і є обов’язковим для засвоєння. Зміст підручника повинен 

повністю розкривати програму з конкретної дисципліни. 

 

Навчальний посібник – навчальне видання, яке частково або повністю 

замінює або доповнює підручник у викладі навчального матеріалу з певного 

предмета, курсу, дисципліни або окремого їх розділу і офіційно затверджене 

як даний вид видання. На відміну від підручника посібник може включати не 

тільки апробовані, загально визнані положення і знання, але і різні думки з 

тієї чи іншої проблеми. У випадку включення нової дисципліни до 

навчальних планів чи програм існує практика видання навчального посібника 

з подальшим виданням на базі апробованого матеріалу підручника. До 

навчальних посібників належать також курси лекцій, робочі зошити. 

 

Навчальний посібник до практичних занять – навчальне видання з описом 

проведення практичних, лабораторних, семінарських занять. 

 

Практичний посібник – навчальне видання, яке містить навчальну 

інформацію у вигляді ілюстративно-наочних матеріалів, що сприяють 

вивченню і викладанню предмета, курсу, дисципліни, засвоєнню змісту та 

набуттю певних вмінь та навичок. 

 

Курс лекцій – навчально-теоретичне видання, яке повністю висвітлює зміст 

навчальної дисципліни і відображає матеріал, наданий певним викладачем. 

 

Конспект лекцій - навчально-теоретичне видання, яке у компактній формі 

відображає матеріал курсу, наданого певним викладачем. 
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Робочий зошит – навчальний посібник, який сприяє самостійній роботі 

учнів щодо засвоєння навчального предмету і містить особливий 

дидактичний апарат. 

 

 

ІІІ. Допоміжні видання (допомагають закріпити навчальний матеріал на 

прикладах і задачах, сприяють засвоєнню теоретичного курсу): 

 хрестоматія; 

 практикум; 

 збірка задач і вправ. 

 

Хрестоматія - навчальне видання, що містить наукові, історичні, 

літературно-художні і інші твори або їх частини, як складові об’єкту 

вивчення відповідно до офіційно затвердженої навчальної програми певної 

навчальної дисципліни. 

 

Практикум – навчальне видання, що містить практичні завдання і вправи, 

які сприяють опануванню набутих знань і вмінь, їх систематизації та 

узагальненню, перевірці якості їх засвоєння (різновидом практикуму є 

збірники задач і вправ). 

 

Задачник – практикум, що містить навчальні задачі. 

 

Збірка задач (вправ) –  навчально-практичне видання, що містить задачі 

(вправи) і відповіді до них в обсязі певного курсу (або його розділу). 

 

Лабораторний практикум – учбово-практичне видання, що містить опис 

лабораторних робіт, завдання і методичні рекомендації щодо їх виконання в 

обсязі певного курсу (або його розділу). 

 

Словник (словник-довідник), навчальний довідник, каталог – навчальне 

видання прикладного, практичного характеру, яке має систематичну 

структуру, містить впорядкований перелік відомостей про певну галузь знань 

або мовні одиниці. 

 

ІV. Навчально-методичні видання (включають матеріали з методики 

викладання, вивчення курсу, контрольних робіт, організації самостійної 

роботи): 

 методичні вказівки; 

 методичні рекомендації. 
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Методичні рекомендації (розробки) – навчально-методичне видання, що 

містить: 

 матеріали з методики самостійного вивчення або практичного 

засвоєння учнями навчальної дисципліни; 

 матеріали щодо підготовки до перевірки знань (тематика робіт, 

методичні вказівки щодо їх виконання, список літератури, яка 

рекомендується). 

 

Методичні рекомендації викладачам – навчально-методичне видання, що 

містить рекомендації з методики викладання навчальної дисципліни або 

проведення практичних робіт. 

 

Наукові видання 

 

Методичні вказівки – наукове або науково-популярне видання, що пояснює 

характер дій і пропонує певний порядок виконання учнями конкретної 

навчальної роботи. 

 

Монографія – наукове або науково-популярне видання одного або кількох 

авторів, що містить повне і всебічне дослідження однієї проблеми або теми. 

 

Препринт – наукове видання, що містить матеріали попереднього характеру. 

Публікується для встановлення пріоритету і ознайомлення з цими 

матеріалами певного кола фахівців. 

 

Збірка наукових праць - наукове видання, що містить дослідницькі матеріали 

наукових установ, навчальних закладів або товариств. 

 

Тези доповідей (повідомлень) наукової конференції, з’їзду, симпозіуму – 

наукова неперіодична збірка, що містить матеріали попереднього характеру: 

анотації, реферати доповідей і (або) повідомлень, опубліковані до початку 

конференції. 

 

 Матеріали наукової конференції (з’їзду, симпозіуму) – неперіодична збірка, 

що видається за підсумками наукової конференції і містить доповіді, 

результати дискусій, рекомендації, рішення. 

 

Науковий журнал – періодичне видання, що містить статті і матеріали про 

теоретичні дослідження, а також статті і матеріали прикладного характеру, 

призначені науковцям. 
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2) МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ЯК НАЙБІЛЬШ РОЗПОВСЮДЖЕНА ФОРМА 

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДОСВІДУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

Розповсюдженою формою узагальнення досвіду є складання методичних 

розробок, котрі повинні розкривати питання організації і методики вивчення 

окремих тем чи розділів навчальної програми. Структура їх визначається 

змістом навчального матеріалу конкретної теми (підтеми) програми, 

завданнями відповідного періоду навчання. У ній розкриваються засоби 

ознайомлення учнів з досягненнями науково-технічного прогресу, техніки та 

технології відповідної галузі виробництва, з передовим виробничим 

досвідом, основами наукової організації праці. 

 

Відповідно до змісту теми у методичній розробці повинні бути описані 

шляхи виховання у учнів поваги до праці та своєї професії, свідомої 

дисципліни, творчості, економічного мислення. 

 

Розкриваючи форми і методи навчання за темою, особливу увагу необхідно 

приділити способам навчання учнів безпечних прийомів праці і дотриманню 

правил виробничої санітарії та гігієни. За основу для складання методичних 

розробок можна взяти такі схеми: 

 

Орієнтовна схема методичної розробки з предметів професійно-

теоретичної підготовки: 

 

 Характеристика теми програми. 

 Розподіл теми на підтеми і уроки. 

 Навчально-виховні завдання, які реалізуються під час вивчення 

теми. 

 Комплексно-методичне забезпечення теми. 

 Характеристика навчально-матеріальної бази. 

 Організація і методика проведення уроків за темою:      визначення 

мети уроків; психологічна підготовка учнів до сприймання нового матеріалу 

із врахуванням регіонального компоненту; послідовність його вивчення; 

вибір методів і засобів навчання; прийоми і засоби реалізації виховних 

можливостей уроків; способи розвитку пізнавальної самостійності учнів; 

шляхи індивідуалізації процесу навчання на різних етапах уроку; способи 

встановлення і реалізації між предметних зв’язків і професійної 

спрямованості уроків; методика застосування ТНЗ; демонстрування наочних 

засобів; прийоми закріплення навчального матеріалу, практичного 

застосування одержаних знань; види домашньої самостійної роботи учнів 

(зміст, обсяг, способи виконання); система контролю якості знань, вмінь і 

навичок учнів за даною темою; критерії оцінювання знань, умінь і навичок. 

 Використана література. 
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Орієнтовна схема  методичної розробки з виробничого навчання: 

 

 Характеристика  теми     (її роль  та  місце  у  загальній  структурі 

виробничого навчання; основні навчально-виховні завдання; особливості 

вивчення навчального матеріалу; рівень формування вмінь і навичок; зв'язок  

із предметами загально-технічної та професійно-теоретичної підготовки). 

 

 Планування  вивчення  теми           (розділ матеріалу теми на уроки, 

послідовність вивчення прийомів та способів виконання робіт). 

 Матеріально-технічне забезпечення (інструменти, пристосування, 

матеріали, прилади, які використовуються на уроках за даною темою). 

 

 Рекомендації  щодо  підбору  навчально-виробничих                робіт 

(навчально-технічні вимоги; орієнтовний перелік робіт з врахуванням 

специфіки конкретного виробництва). 

 

 Навчально-технічна документація       (письмового інструктування 

– інструкційні та інструкційно-технологічні карти; таблиці типових помилок; 

критерії оцінювання робіт тощо); технічні засоби; наочні посібники (плакати, 

схеми, моделі макети тренажери). 

 

 Рекомендації  щодо  організації  і  проведення  занять  за      даною 

темою (в навчальних майстернях). Рекомендації даються до теми в цілому 

стосовно вузлових розділів та основних структурних елементів занять: 

 

Вступний інструктаж (розкриваються основні дидактичні завдання, форми 

проведення інструктажу, його структура, розподіл часу на окремі елементи, 

засоби вирішення виховних завдань, здійснення зв’язків з теоретичним 

матеріалом, контролю засвоєння матеріалу інструктажу, методика 

демонстрації основних прийомів). 

 

Вправи та поточний інструктаж (зміст та послідовність виконання вправ; 

розподіл часу; методика керівництва вправами; засоби навчання учнів 

самоконтролю та взаємоконтролю; цільові огляди робочих місць учнів; 

індивідуальне і колективне інструктування тощо). 

 

Заключний інструктаж (завдання, які вирішуються під час його проведення, 

методика проведення). 

 

Методичні рекомендації по проведенню занять за даною темою (в умовах 

виробництва і виробничої практики). Рекомендації даються до теми в цілому 

стосовно основних підтем (форми і послідовність проведення занять; 

характеристики типових об’єктів робіт; графік переміщення учнів по робочих 

місцях; організація і методика керівництва роботою учнів; шляхи вирішення 
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навчально-виховних завдань; примірна програма виробничої практики, 

практики засвоєння передових прийомів праці, робота з наставниками, 

зв’язки з виробничим колективом, бригадна організація праці учнів та 

керівництво бригадою тощо. 

 

 

3) ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-

МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Загальні вимоги до стилю викладу матеріалу: 

 Наявність рубрикації. 

 Системність, послідовність і простота викладу. 

 Чіткість визначень. 

 Однозначність вживання термінів. 

 Дотримання норм сучасної української мови. 

 Виділення ключових позицій по тексту напівжирним шрифтом або 

іншим способом. 

 

Вимоги до структури науково-навчально-методичної літератури 

 

Загальний обсяг методичної розробки (включаючи додатки) повинен скласти 

не менше 24 аркушів комп’ютерного тексту (шрифт 14 або 15). Якщо 

методична розробка є розробкою одного уроку, то не менше 10 аркушів. 

Обсяг основного змісту – не менше половини всього рукопису. Обсяг 

додатків не лімітується, але вони повинні відповідати тексту (посилання на 

них в тексті обов’язкові). 

 

Посилання на використану літературу в тексті слід давати в квадратних 

дужках. Приклад: [5], де 5 – це порядковий номер у списку використаних 

джерел. 

 

Список використаних джерел повинен містити 10-15 назв. Якщо розробка 

носить тільки практичний характер, що не вимагає теоретичних посилань, то 

список використаних джерел можна опустити. 

 

Кількість і обсяг розділів не лімітується. 

 

Загальна структура: передмова, вступ, основна частина, висновок, 

бібліографічний список, список скорочень, додаток, покажчик. (Наявність у 

книзі вказаних структурних елементів залежить від виду видання, характеру 

наданої інформації). 

 

Передмова – складова всього видання, у якій пояснюються цілі і особливості 

змісту і побудови книги. Головна вимога: охарактеризувати місце і роль 
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даного видання у навчальному процесі за даною спеціальністю і даним 

навчальним предметом, а також особливості даного видання на відміну від 

тих, що вже є.  

 

Вступ – автор відповідає на запитання, чому він обрав цю тему і яке її місце 

у змісті освіти. Це структурна частина основного видання, що є початковим 

розділом, який вводить читача у зміст, проблематику навчальної дисципліни, 

розкриває предмет даної дисципліни, історію її становлення і розвитку, 

зв’язку з іншими галузями знань. Особлива увага приділяється питанням 

використання знань, основним прийомам міждисциплінарних зв’язків, які 

будуть реалізовані у процесі вивчення книги. 

 

Основна частина може бути представлена такими структурними 

елементами, як частина, розділ, глава, параграф. 

 

У навчальні, навчально-методичні видання обов’язково включається 

дидактичний апарат: контрольні питання, завдання, тести і т.п. 

 

Основна частина може складатися з наступних розділів: 

 

 характеристика теми; 

 планування вивчення теми; 

 рекомендації з організації і методики вивчення теми. 

 

У характеристиці теми вказуються: 

 

 освітні цілі і задачі теми; 

 планування теми і кількість годин, що відводяться на її вивчення; 

 знання і уміння учнів, які вини повинні отримати або 

удосконалювати; 

 місце і роль теми в курсі; 

 зв'язок з попереднім або подальшим матеріалом, а також з 

виробничим навчанням; 

 дається дидактичний аналіз змісту матеріалу; 

 виділяються рівні вивчення і засвоєння навчального матеріалу; 

 можливий порівняльний аналіз якості навчання за запропонованою 

методикою (технологією) з тією методикою (технологією), яка 

застосовувалася викладачем до використання пропонованої у 

методичній розробці. 

 

При плануванні навчальної теми необхідно: 

 

 продумати методику викладання теми; 
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 підібрати приклади, ілюстрації, намітити лабораторно-практичні 

заняття, контрольні роботи, самостійні роботи, екскурсії і т.д.; 

 виділити основні питання, які учні повинні міцно засвоїти; 

 проаналізувати виховні можливості учбового матеріалу вживаної 

методики (технології). 

 

Запитання, тести, задачі, завдання 

 

Контрольні запитання і завдання, що розміщуються наприкінці кожної 

структурної частини книжки (розділу, параграфа), мають сприяти 

формуванню практичних навичок і розвитку логічного мислення. 

 

У ході виконання контрольних завдань бажано передбачити використання 

обчислювальної техніки, аудіовізуальних засобів навчання, забезпечити 

обов’язкове  використання нормативної та довідкової літератури. 

 

Висновок – узагальнення матеріалу, викладеного у основній частині, основні 

висновки, прогноз розвитку навчальної дисципліни (науки), коротка 

характеристика основних невирішених проблем, рекомендації по 

подальшому вивченню навчальної дисципліни, самостійному читанню. 

 

 

ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Загальні вимоги до оформлення навчальних посібників та навчально-

методичної літератури / Укладачі: М.Я.Сагун, С.М. Симоненко.- Суми: 

Вид-во СумДУ, 2007.- 30с. «Видавництво СумДУ». 

 

2. Інформаційно-інструктивний матеріал щодо написання та оформлення 

навчально-методичної літератури. )Методичні рекомендації для 

фахівців реабілітаційних центрів системи Міністерства праці та 

соціальної політики України). За загальною редакцією кандидата 

медичних наук Н.Л. Авраменка – Всеукраїнський центр професійної 
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                                Додаток  

РОЗРОБКА 

програм стажування педагогів 

професійно-технічних навчальних закладів 

з опанування новітніх виробничих технологій 

 

                                                        Затверджено рішенням  

                                                          науково-методичної ради  

                                                                  НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій 

                                  області. 

Протокол №2 від 14.09.2005р. 

 

І. ВСТУП 

Основною формою підвищення професійної кваліфікації педагогів 

закладів ПТО є стажування. Кожен майстер виробничого навчання 

професійно-технічного навчального закладу повинен проходити не рідше 

одного разу на три роки терміном до двох місяців (з відривом або без  

відриву від роботи в навчальному закладі).стажування з  наступним 

підвищенням або підтвердженням робітничого розряду (класу, категорії). 

Важливим є й стажування на новітніх виробничих технологіях викладачів 

спеціальних дисциплін, знання виробництва педагогами, що здійснюють 

загальноосвітню підготовку учнів.  

Метою стажування є практичне вивчення педагогами сучасної техніки і 

технології виробництва, наукової організації праці, виробничого досвіду, і на 

цій основі - забезпечення підвищення якості професійної підготовки 

робітничих кадрів, врахування потреб роботодавців та регіонального ринку 

праці. 

Стажування майстрів виробничого навчання, викладачів проводиться, 

як правило, на промислових, сільськогосподарських підприємствах, будовах 

та інших підприємствах, установах різної форми власності, для яких ПТНЗ 

здійснюють підготовку робітничих кадрів. 

Направлення педагогів на стажування оформляється наказом по 

навчальному закладу, а прийом – відповідним наказом по підприємству 

(установі). 

Керівники підприємств, будов, установ на основі угоди з навчальними 

закладами, визначають робочі місця для стажувальників, призначають 

керівників стажування з числа досвідчених інженерно-технічних працівників 

чи висококваліфікованих робітників. 

Стажування майстрів виробничого навчання завершується атестацією, 

яку здійснює комісія у складі керівників підрозділів підприємства, де 

проводилось стажування, керівника групи стажувальників та представників 

ПТНЗ в особі заступника директора з навчально-виробничої роботи і 

старшого майстра. Майстер-стажувальник  подає комісії звіт про 
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проходження стажування та складає іспит у вигляді кваліфікаційної роботи, 

методичної розробки або в іншій формі, встановленій комісією. 

Майстрам виробничого навчання, які успішно пройшли стажування, 

видається посвідчення єдиного зразка за формою: 

 

Штамп підприємства 

 

ПОСВІДЧЕННЯ № __ 

 

Видано майстру виробничого навчання 

____________________________________ 

(прізвище, ім я, по батькові) 

 

______________________________________________________ 

(назва професійно-технічного навчального закладу) 

 

у тому, що він (вона) з  “__” ________ по “_____”  _________ 20 ___ р. 

 

проходив (ла) стажування _______________________________ 

(назва підприємства, установи) 

______________________________________________________ 

 

та опанував (ла) ______________________________________ 

(новітніх технологій, компетенцій, видів робіт) 

______________________________________________________ 

Рішенням комісії 

_____________________________________________________________ 

(прізвище, ім я, по батькові) 

підвищено  ____________________________________________ 

(підтверджено) робітничий розряд  (клас, категорія)  з  професії   

 

М.П. 

 

Дата “____” __________  20___ рік 

 

 

Важливим методичним документом стажування є програма, в якій 

конкретно розкриваються завдання стажування, визначаються види, обсяг і 

послідовність робіт. 

Програма стажування складається з урахуванням сучасних вимог до 

професії і методики її навчання. Від науково-методичного і професійного 

рівня програми безпосередньо залежать результати стажування. 

У розробці програми беруть участь спеціалісти підприємств-замовників 

робітничих кадрів з даної професії, працівники науково-методичних служб і 
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досвідчені майстри та викладачі навчальних закладів профтехосвіти. 

Програма стажування розробляється безпосередньо в навчальному закладі 

під керівництвом заступника директора з навчально-виробничої роботи та за 

участю старшого майстра училища, затверджується  директором ПТНЗ і 

погоджується з відповідним підприємством. 

 

ІІ. Загальні вимоги до розробки 

програм стажування 

1. Програма стажування майстра виробничого навчання ПТНЗ 

повинна: 

 бути зорієнтованою на високий ступінь кваліфікації; 

 характеризуватися практичною спрямованістю (включати суто 

виробничі види робіт); 

 відповідати вимогам сучасного розвитку техніки, технології, науки; 

 орієнтуватися на певні виробничі об єкти (підприємства, цехи, 

господарства тощо); 

 охоплювати різноманітні форми організації сучасного виробництва; 

 включати прийоми обслуговування новітнього обладнання, сучасні  

технології; 

 опиратися на передовий виробничий досвід і методи праці. 

2. До програми стажування рекомендується включати такі види 

робіт: 

2.1. практичне вивчення сучасної техніки і технології виробництва, 

наукової організації праці, передового виробничого досвіду; 

2.2. ознайомлення з технологією виробництва, сучасним 

обладнанням, організацією виробництва та економічних відносин, правил 

безпеки праці на підприємстві, яке є замовником робітничих кадрів; 

2.3 підтвердження чи підвищення робітничого розряду, 

удосконалення майстерності (з основної професії) відповідно до вимог 

кваліфікаційної характеристики; 

2.4. вивчення специфіки роботи підприємств регіону, технологічного 

циклу виробництва з метою розробки і впровадження регіонального 

компоненту змісту професійної підготовки робітничих кадрів;  

2.5. безпосередня участь у виробничому процесі: робота 

стажувальника в реальних умовах підприємства; 

2.6. розширення діапазону професійної майстерності; підвищення 

кваліфікації за суміщеними професіями. 

 

ІІІ. ОСНОВНІ ТИПИ ПРОГРАМ СТАЖУВАННЯ МАЙСТРІВ 

ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 

З метою реалізації принципів індивідуального підходу до кожного 

стажувальника, забезпечення мобільності та актуальності змісту програм  

рекомендується до розробки три типи програм: 

 з окремої професії; 
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 програма стажування на конкретному підприємстві; 

 індивідуальна програма стажувальника . 

Програма з професії має охоплювати всі можливі варіанти виконуваних 

робіт стажувальником. 

Програма на підприємстві містить перелік робіт, які може 

запропонувати підприємство для освоєння. До індивідуальної програми 

входять види робіт, що відповідають професійним потребам майстра 

виробничого навчання. Розробка індивідуальних програм дозволяє 

диференційовано підійти  до стажування майстрів виробничого навчання. 

За результатами анкетування майстрів виробничого навчання, 

визначаються завдання стажування, підприємства та конкретні види робіт, 

які потрібно освоїти майстрам-стажувальникам. Тому в ПТНЗ обов’язково 

повинна бути інформація про підприємства, які можуть забезпечити 

проведення стажування майстрів в/н відповідно до їх професійних потреб. 

В індивідуальній програмі обґрунтовується вибір об єкта стажування, 

вказуються прізвища керівників, термін стажування і виробничі завдання 

залежно від професійних потреб майстра, специфіки роботи підприємств та 

особливостей навчального  процесу в ПТНЗ. 

На основі програми майстром-стажувальником складається 

індивідуальний план, в якому фіксуються роботи, виконані відповідно до 

завдань програми. 

 

 

ІV. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ 

 

Загальна структура програми стажування майстра виробничого 

навчання містить  такі розділи: 

1. Пояснювальна записка (розкриваються завдання галузі та професій в 

сучасних соціально-економічних умовах, значення підготовки робітничих 

кадрів з урахуванням перспективних вимог суспільства та науково-

технічного прогресу). 

2. Методичні вказівки до програми (містять коментарі і поради щодо 

організації стажування майстрів виробничого навчання, ведення ними 

облікової документації, умови проведення кваліфікаційної атестації тощо). 

3. Професійно-кваліфікаційні характеристики  професій, з яких майстер 

виробничого навчання здійснює підготовку робітничих кадрів. 

 

Схема розподілу часу за основними напрямами робіт 

  Кількість 

днів 

1 Загальні питання (ознайомлення з 

виробництвом, залік з охорони праці) 

2-3 

2 Робота щодо удосконалення 

майстерності з основної професії 

10 
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3 Практичне освоєння нового 

обладнання, сучасних технологій і 

виробничого досвіду 

 

12 

4 Підвищення професійної 

майстерності шляхом освоєння 

компетенцій інших професій 

8 

5 Складання звіту і кваліфікаційного 

іспиту 

5 

 

Тематичний план стажування 

№ з/п 
Завдання 

(план робочих завдань стажиста) 

Кількість 
робочих 

днів 
годин 

1 2 3 4 

 Для кожного завдання визначається 

відповідна кількість днів 

  

 

Програма стажування  (розкривається зміст виробничих завдань 

стажувальника). 

Рекомендована література. 

Додатки (інформаційні матеріали про підприємства, на яких 

здійснюється стажування майстрів в/н). 

 

 

 

Управління освіти і науки  

Хмельницької облдержадміністрації 

 

Науково-методичний центр професійно-технічної освіти 

 та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників  

у Хмельницькій області 

 

 

(назва професійно-технічного навчального закладу) 

 

Індивідуальний план 

проходження стажування майстром виробничого навчання 

(прізвище, ім я, по батькові) 

на____________________________________________________ 

(назва підприємства) 

 

Керівник стажування  ______________________________________ 

(посада, прізвище) 
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ЗАВДАННЯ 

Майстер виробничого навчання _________________ з “______” 

________________ по “______” ____________ 20__року направляється для 

проходження стажування _______________________________ 

(назва підприємства) 

З метою: 

1. Підвищити кваліфікацій розряд (клас, категорію) з професії  до рівня 

_____________________________________________________ 

2. Підтвердити кваліфікаційний розряд (клас, категорію) з професії до 

рівня _____________________________________________ 

3. Підготувати методичну розробку з питань вивчення сучасної техніки 

і технології виробництва, наукової організації праці, передового виробничого 

досвіду та інше. 

 

 

 

  Заступник  директора ПТНЗ 

з навчально-виробничої роботи  _______________ /підпис/ 

 

Дата 

 

 

Облік виконаних робіт 

Д
ат

а 

Наймен

ування 

виробни

чих 

завдань 

Зміст 

роботи 

Розряд 

(катюго-

рія, 

клас) 

Виконан

ня норм 

часу 

Якість 

роботи 

Підпис 

керів-

ника 

       

 

Примітка:  кінці індивідуального плану передбачити загальний 

висновок керівника стажування. 

 

 

 

Висновок керівника стажування 

про роботу майстра виробничого навчання 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________ 

Дата   ______________ 

Підпис/ 

 


