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Вивчення історії є одним із найважливіших чинників формування 

національної свідомості народу. “Без знання минулого неможливо точне 

поняття про сучасне”, – справедливо наголошував видатний український 

історик М.С.Грушевський. За короткий час в Україні створену нову цілісну 

систему викладання історії України та Всесвітньої історії, понівністю 

оновлено зміст та структуру історичної освіти. Вона повністю звільнена від 

ідеологічних, вузько класових підходів і поглядів на розвиток суспільства, 

оцінювання минулого та перспективи майбутнього. Новий навчально-

методичний комплекс зорієнтований на пріоритети науки, гуманістичні та 

демократичні цінності, інноваційні педагогічні технології, їхнє поєднання з 

досягненнями народної педагогіки, яка була завжди властива українському 

народові. 

За останні роки сформувався новий образ викладача історії. Постійно 

зростає його роль у навчальному і виховному процесах. Праця викладача 

суспільно-історичних дисциплін (історії та правознавства) закладів 

професійної (професійно-технічної)  сповнена великої відповідальності.  

Відповідно до плану роботи НМК ПТО у Київській області на 2018 рік, 

у жовтні 2018 року відбудеться обласна пошуково-практична історична 

учнівська конференція «Становлення професії: погляд через століття». 



До участі запрошуються учні та викладачі суспільно-історичних 

дисциплін (історії та правознавства) закладів професійної (професійно-

технічної) освіти Київської області. 

Мета дослідження: Здійснити історичний аналіз розвитку навчання за 

робітничими професіями; охарактеризувати особливості неформального 

професійного навчання, характерні для історичного минулого нашого народу 

та сучасного сьогодення; визначити закономірності становлення професії  

для перспективного розвитку навчання в Україні. 

Захід проводиться з метою виховання ціннісного ставлення особистості 

до професії, історико-культурної спадщини українського народу, сприяння 

формуванню у молодого покоління почуття любові до Батьківщини, до 

обраної професії.  

Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у 

Київській області просить викладачі суспільно-історичних дисциплін (історії 

та правознавства) надати заявки на участь у заході до 10.10.2018 за формою, 

що додається, на електронну адресу: nmk_kyivobl@ukr.net 

Заявка 

на участь у обласній пошуково-практичній історичній учнівській 

конференції «Становлення професії: погляд через століття» 
 

Назва 
ЗП(ПТ)О 

 

 
Прізвище, ім’я, 

по батькові учня 
 

 
Група 
навчання 

Прізвище, ім’я, по 
батькові викладача, 
який підготував учня 

 
Тема  

(назва виступу) 

 

Надіслати виступи та презентації на обласну пошуково-практичну 

історичну учнівську конференцію «Становлення професії: погляд через 

століття» до 15.10.2018 р. на електронну адресу: nmk_kyivobl@ukr.net 

Запропонована модель підготовки виступу може мати такий 
вигляд: 

 
Історія професії Особливості історії 

становлення професії 
рідного краю (минуле) 

Особливості історії 
професії рідного краю 

(сучасність) 

mailto:nmk_kyivobl@ukr.net
mailto:nmk_kyivobl@ukr.net


На конференції учасники представляють грунтовні виступи 

(друкованого тексту – 10-15 сторінок, виступ 7-10 хвилин), присвячені 

науковим пошукам та відкриттям. Учні самостійно готують презентації, 

проводять історичний аналіз окремих галузей історії аж до сучасності для 

розуміння нерозривного зв’язку минулого та теперішнього.    

У конференції візьмуть участь представники 20 закладів професійно-

технічної освіти Київщини.  

Бажано на відкритті заходу показати фрагменти фільмів, слайди 

медіапрезентації, тематичні ігри, використати музичне оформлення, вислови, 

епіграфом до цієї конференції можуть стати слова із пісні. 

Пленарне засідання розпочати кращими виступами. 

Під час конференції передбачається робота секцій.  
 
Орієнтовні теми за 7 напрямами професійної підготовки: 
- будівельного напряму; 
- транспортних професій; 
- інформаційно-комунікативних мереж (адміністратор, оператор 

комп’ютерного набору, секретар керівника (підприємства, установи, 
організації), обліковець з реєстрації бухгалтерських даних); 
   - громадське харчування;   

- сільське господарство;   
- машинобудування, промислове виробництво, металообробка;   
- сфера послуг 

 
Історичні напрямки роботи конференції: 
– проблеми професій давньої історії та археології України; 
– історіографія та джерелознавство: перспективи розвитку сучасної 

історичної науки; 
– іудаїка; 
– багатонаціональні вектори української історії професії; 
– проблеми історії професії в Україні на сучасному етапі. 

 
Орієнтовні питання цієї конференції можуть бути такими: 

• Особливості професії Південно-Східна Україна з 
найдавніших часів до початку ХХ століття 



• Історична наука професій на початку ХХІ ст.: проблеми, 
минуле, сучасність, перспективи 

• Актуальні проблеми вивчення професій регіональної історії 
Південно-Східної України 

• Окремі аспекти історичного розвитку неформального 
професійного навчання в Україні 

• Південно-Східна Україна: професії зі стародавності у 
ХХІ століття 

• Історія професій Південно-Східної України у ХХ – на 
початку ХХІ століття 

• Етнологія та етнографія Південно-Східної України 
• Релігійні та культурно-освітні процеси в регіоні 
• Екологія та географія Південно-Східної України   
• Археологія Південно-Східної України 
• Візуальні образи Південно-Східної України 

Кожен учасник конференції буде нагороджений сертифікатом, а 

викладачі, які підготували учнів, отримають подяки.  

Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у 

Київській області узагальнить матеріали та випустить збірку учнівських 

виступів. 

 
Довідки за тел: 
(044)249-45-95 
0986337743 
Лятицька Наталія Леонідівна  
методист НМК ПТО у Київській області  
 
0678348929 
0938207858 
Матросова  Тетяна Олександрівна 
голова обласної методичної секції, викладач історії  
 

 

 

 
 

 


