
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИКА ПІДСУМКОВИХ ВИПУСКНИХ РОБІТ 
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(для майстрів виробничого навчання, викладачів, старших майстрів  

закладів професійної (професійно-технічної) освіти) 
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ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ПІДСУМКОВИХ ВИПУСКНИХ РОБІТ 

ПО КАФЕДРІ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ДИЗАЙНУ 

 (для майстрів виробничого навчання  

закладів професійної (професійно-технічної) освіти) 

 

1. Трудовий договір педагогічних працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти та особливості його регулювання. 

2. Колективний договір та його значення в діяльності закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

3.Значення та порядок проведення атестації педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти. 

4. Правові аспекти зберігання майна установ освіти. Матеріальна 

відповідальність педагогічних працівників закладів професійної (професійно-

технічної) освіти. 

5.Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування в закладах професійної (професійно-технічної) освіти. 

6.Організація охорони праці в закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти. 

7.Розслідування та облік нещасних випадків, їх профілактика у закладах 

освіти. 

8. Поліпшення  безпеки та охорони здоров’я молодих працівників. 

9.Впровадження нормативно-правових актів з охорони праці в освітній процес 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

10.Основи виробничої санітарії та гігієни праці в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

11.Використання сучасних інформаційних технологій у освітньому процесі. 

12.Електронна бібліотека як база навчальної інформації в закладі професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

13. Організація освітнього процесу з використанням технологій дистанційного 

навчання 

14. Програмні засоби візуалізації даних та їх використання в освітньому 

процесі 

15. Сучасні методи пошуку інформації в системі Internet. 

16. Особливості розробки, впровадження та використання електронних 

підручників. 

17. Використання соціальних мереж у професійній діяльності педагога 

ЗП(ПТ)О. 

18. Відкриті освітні ресурси й права інтелектуальної власності. 

19.Структура та призначення педагогічних програмних засобів (ППЗ). 

20. Забезпечення інформаційної безпеки, стратегії і заходи протидії 

кібербулингу. 

21.Використання технологій доповненої (AR) та віртуальної(VR) реальностей 

в освіті. 



ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ПІДСУМКОВИХ ВИПУСКНИХ РОБІТ 

ПО КАФЕДРІ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ДИЗАЙНУ 

 (для викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти) 

 

1. Трудовий договір педагогічних працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти та особливості його регулювання. 

2. Колективний договір та його значення в діяльності закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

3.Значення та порядок проведення атестації педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти. 

4. Правові аспекти зберігання майна установ освіти. Матеріальна 

відповідальність педагогічних працівників закладів професійної (професійно-

технічної) освіти. 

5.Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування в закладах професійної (професійно-технічної) освіти. 

6.Організація охорони праці в закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти. 

7.Розслідування та облік нещасних випадків, їх профілактика у закладах 

освіти. 

8. Поліпшення безпеки та охорони здоров’я молодих працівників. 

9.Впровадження нормативно-правових актів з охорони праці в освітній процес 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

10.Основи виробничої санітарії та гігієни праці в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

11.Використання сучасних інформаційних технологій у освітньому процесі. 

12.Електронна бібліотека як база навчальної інформації в закладі професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

13. Організація освітнього процесу з використанням технологій дистанційного 

навчання 

14. Програмні засоби візуалізації даних та їх використання в освітньому 

процесі 

15. Сучасні методи пошуку інформації в системі Internet. 

16. Особливості розробки, впровадження та використання електронних 

підручників. 

17. Використання соціальних мереж у професійній діяльності педагога 

ЗП(ПТ)О. 

18. Відкриті освітні ресурси й права інтелектуальної власності. 

19.Структура та призначення педагогічних програмних засобів (ППЗ). 

20. Забезпечення інформаційної безпеки, стратегії і заходи протидії 

кібербулингу. 

21.Використання технологій доповненої (AR) та віртуальної(VR) реальностей 

в освіті. 

 


