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    Дуальна система навчання це: 

- створення необхідних умов для досягнення нової, сучасної якості 

професійної освіти - надання рівних можливостей і доступу до пов-

ноцінної освіти різних категорій тих, хто навчається, відповідно до 

їх здібностей, потреб та індивідуальних якостей; 

- розширення соціалізації учнів через забезпечення послідовності 

між загальним і професійним навчанням та більш ефективною під-

готовкою випускників професійно-технічних навчальних закладів до 

виробничої діяльності та самостійного життя. 

 Висока життєздатність дуальної системи пояснюється тим, що 

вона відповідає інтересам усіх учасників цього процесу: держави, 

навчального закладу, роботодавців. 



 Міська методична секція 
викладачів інформатики та інформаційних технологій 

 15 грудня 

на базі нашого 

ліцею проходи-

ла ММС викла-

дачів інформа-

тики та інфор-

маційних техно-

логій.  Тема за-

сідання: 

«Рефлексія та її 

роль у впрова-

дженні техноло-

гії організації 

навчальної взаємодії викладача та учнів на уроках інформатики та ін-

формаційних технологій». Рефлексія - це міркування, самопізнання, 

вміння аналізувати свої власні дії, вчинки, мотиви й зіставляти їх із су-

спільно значущими цінностями, 

а також діями та вчинками інших 

людей. Це форма теоретичної 

діяльності людини, яка спрямо-

вана на  осмислення його влас-

них дій. В сучасній педагогічній 

науці під рефлексією розуміють 

самоаналіз діяльності та її ре-

зультатів. Викладачами Руднє-

вою М.С. та Фарилюком О.В. бу-

ли проведені майстер-класи, 

де проводився обмін досвідом 

між різними навчальними за-

кладами м. Києва. 



Всеукраїнський конкурс професійної майстерності 
«WORLDSKILLS UKRAINE» 

 WorldSkills Inter-

national (WSI) - міжна-

родна некомерційна 

асоціація, метою якої є 

підвищення статусу і 

стандартів професійної 

підготовки та кваліфі-

кації по всьому світу, 

популяризація робітни-

чих професій через 

проведення міжнарод-

них змагань по всьому 

світу. 30 листопада 2017 року відбулося відкриття Всеукраїнського 

конкурсу професійної майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE» на базі 

Київського національного університету будівництва і архітектури у яко-

му цього року змагались 150 учасників за 8 компетенціями. Учасників 

Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності WorldSkills 

Ukraine привітали: заступник Міністра освіти і науки Павло Хобзей, 

представники Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконав-

чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміні-

страції). Конкурс тривав впродовж 3 днів на базах професійно-

технічних навчальних закла-

дів м.Києва: Вищого профе-

сійного училища №33 

м.Києва, Державного навча-

л ь н о г о  з а к л а д у 

«Міжрегіональне вище про-

фесійне училище автомобі-

льного транспорту та будіве-

льної механізації», Київсько-

го вищого професійного 

училища будівництва і архітектури, Київського професійного ліцею 

будівництва і комунального господарства.  



 

 29 листопада 2017 року на базі Державного професійного навчального закладу 

«Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва міста Києва» відбувся перший міський 

конкурс серед учнів професій-

них (професійно-технічних) 

навчальних закладів міста Киє-

ва «Планета гумору». 

         Конкурс був організова-

ний та проведений Київським 

державним будинком худож-

ньої та технічної творчості за 

підтримки Управління профе-

сійної освіти Департаменту 

освіти і науки, молоді та спор-

ту виконавчого органу Київсь-

кої міської ради (Київської мі-

ської державної адміністра-

ції).  В конкурсі взяли участь 

13 команд. 

1 місце виборола команда «Вища 

проба» Державного професійного на-

вчального закладу «Міжрегіональний 

центр ювелірного мистецтва міста 

Києва». 

2 місце виборола наша команда 

«КПЛБешки» Київського професійно-

го ліцею будівництва і комунального 

господарства. 

3 місце отримала команда 

«Адміни» Київського вищого про-

фесійного училища будівництва і 

дизайну. 

Дякуємо всім командам за чудо-

ві виступи і веселі жарти, а також 

пишаємось нашими переможцями! 
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