
 

 

 УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ  

(сімнадцята сесія восьмого скликання) 

 

від 22 грудня 2022 року 

м. Городня 

 

Про затвердження Програми 

«Забезпечення професійної 

підготовки на базі Городнянського 

міжшкільного  ресурсного центру 

Городнянської міської ради 

Чернігівської області 

на 2023-2025 рік» 

 

Відповідно до пункту 21 частини 1 статті 91 Бюджетного кодексу 

України, Законів України «Про освіту», «Про професійну (професійно-

технічну) освіту», «Про позашкільну освіту», Положення про міжшкільний 

ресурсний центр, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 

від 09.11.2018  № 1221, Положення про професійний навчальний заклад, 

затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 № 

1240, з метою формування технічно освіченої особистості, підготовки до 

життя і активної трудової діяльності в умовах сучасного 

високотехнологічного, інформаційного суспільства, життєво необхідних 

знань, умінь і навичок забезпечення умов для професійної підготовки учнів зі 

спеціальності трактористів-машиністів, керуючись пунктом 22 статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Городнянська 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Програму «Забезпечення професійної підготовки на базі 

Городнянського міжшкільного ресурсного центру Городнянської міської 

ради Чернігівської області на 2023-2025 рік» згідно з додатком. 

       2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань бюджету, планування, фінансів, 

соціально-економічного розвитку, законності та правопорядку. 

 

Міський голова                                                                                А.І. Богдан 

 

 

 

 



 
                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                  рішенням сімнадцятої сесії Городнянської міської 

                                                                  ради восьмого скликання від 22.12.2022 р. “Про 

                                                              затвердження Програми «Забезпечення професійної 

                                                           підготовки на базі Городнянського  міжшкільного 

                                                      ресурсного центру Городнянської міської ради  

                                                                  Чернігівської області на 2023-2025 рік» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ПРОГРАМА 
«Забезпечення професійної підготовки 

 на базі Городнянського міжшкільного  

ресурсного центру Городнянської міської ради  

Чернігівської області на 2023-2025 рік» 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Городня 

2022 рік 

 

 

 



ПАСПОРТ 

Програми громади    «Забезпечення професійної підготовки на базі 

Городнянського міжшкільного ресурсного центру Городнянської міської 

ради Чернігівської області на 2023-2025 рік» 

 

1 Ініціатор розроблення програми Городнянський міжшкільний 

ресурсний центр 

Городнянської міської ради  

Чернігівської області 

2 Розробник програми Городнянський міжшкільний 

ресурсний центр 

Городнянської міської ради  

Чернігівської області 

3 Співрозробники програми Відділ освіти Городнянської міської 

ради 

4 Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ освіти Городнянської  міської 

ради 

5 Головний розпорядник коштів Відділ освіти Городнянської  міської 

ради  

6 Учасники програми Городнянський міжшкільний 

ресурсний центр Городнянської 

міської ради Чернігівської області 

Відділ освіти Городнянської міської 

ради 

7 Термін реалізації програми 2023 -2025 роки 

7.1. Етапи виконання програми ( для 

довгострокових програм) 

2023- 2025 роки 

8 Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми ( для комплексних 

програм) 

Бюджет Городнянської МТГ, інші 

джерела не заборонені законодавством 

 

 9 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми , всього у 

тому числі: 

1 773  000,00 грн. 

9.1 Кошти місцевого бюджету  1 773  000,00 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Загальні положення 

 

Програма забезпечення професійної підготовки на базі Городнянського 

міжшкільного ресурсного центру Городнянської міської ради Чернігівської 

області на 2023-2025 рік передбачає технологічне профільне навчання за 

спеціалізаціями “Тракторна справа”, “Автосправа” та  призначена для 

формування ключових і предметної проектно-технологічної компетентностей 

старшокласників; подальшого свідомого вибору професії слюсаря з ремонту, 

водія або споріднених професій; реалізації проектно-технологічної діяльності 

в соціально-комунікативній взаємодії з іншими.  
 

Мета програми 
 

Головною Програми є формування проектно-технологічної 

компетентності старшокласників, що  спрямована на реалізацію їхнього 

творчого потенціалу, готовність і здатність ефективного пошуку і 

застосування потрібних знань, умінь, способів діяльності, свідомого 

професійного самовизначення, самоідентифікації і самовираження. 
 

Завдання програми 
 

1. Формування цілісного уявлення про проектно-технологічний тип 

виробничої культури як універсальної, що необхідна сучасному спеціалісту в 

будь-якій сфері діяльності. 

2. Усвідомлення значення агровиробництва, автотранспортної галузі 

України. 

3. Побудова індивідуальних освітніх траєкторій учнів через розв’язання 

реальних життєвих проблем створеними особистісно і соціально значущими 

виробами  у партнерській взаємодії з іншими. 

4. Послідовне оволодіння алгоритмом й операціями проектно-

технологічної діяльності з метою формування індивідуального рівня 

предметної компетентності. 

5. Задоволення професійно-пізнавальних інтересів і потреб для 

свідомого вибору власного професійного шляху. 
 

Очікувані результати 

              

Очікується, що учні, які здобудуть сучасну технологічну освіту під час 

вивчення спеціалізації, ефективно долучатимуться до соціально-

економічного життя країни, будуть здатні ініціювати розвиток сфер 

виробничої діяльності, в яких вони братимуть участь на основі сформованої 

проектно-технологічної компетентності, що забезпечить їхню 

підприємливість, адаптивність, мобільність і конкурентоздатність на ринку 

праці, в рамках військово-патріотичного виховання  та з метою знайомства 

учнів з  військовою технікою.  

Головним очікуваним результатом Програми є проходження рольової 

практики - професійної проби. Спробувавши себе в даному виді професійної 

діяльності, підлітку значно легше визначити саме ту професію, яка найбільше 

відповідає його інтересам, здібностям та можливостям, вибрати найближчу 

життєву перспективу та уникнути наслідків невірного вибору професії. 

 



 

Фінансування програми 

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством 

України. 

Загальні витрати на оплату праці педагогічним працівникам 

становлять: 1  773 000,00  грн. 

Професія Витрати на заробітну плату 

Тракторист – машиніст с/г 

виробництва  категорії  А1 

2023 рік  - 196 000,00  грн. 

2024 рік – 196 000,00 грн. 

2025 рік - 196 000,00 грн. 

 

Водій автотранспортних засобів, 

категорія «В» 

2023 рік  - 150 000,00 грн. 

2024 рік – 150 000,00 грн. 

2025 рік – 150 000,00  грн. 

Водій автотранспортних засобів, 

категорія «С» 

2023 рік -  245 000,00 грн. 

2024 рік – 245 000,00 грн. 

2025 рік – 245 000,00 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


