Директорам
закла
дів професійної та
фахо
вої передвищої освіти
Шановні колеги!
У зв’язку із організацією дистанційного навчання майбутніх кваліфікованих фахівців у
закладах професійної та фахової передвищої освіти Інститут професійно-технічної освіти
Національної академії педагогічних наук України пропонує електронні освітні ресурси:
Для педагогічних працівників
Підготовка педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів до
дистанційного навчання кваліфікованих робітників / [О. В. Базелюк, А. А. Каленський, С.
Г. Кравець та ін.]. – Київ : ІПТО НАПН України, 2017. – 76
с. http://lib.iitta.gov.ua/709886/1/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D1%80%
D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0
%BD%D1%86_%D0%86%D0%9F%D0%A2%D0%9E_2.pdf
• Технології дистанційного професійного навчання. Методичний посібник / [О. В. Базелюк,
О. М. Спірін, Л. М. Петренко, А. А. Каленський та ін.]. – Житомир: «Полісся», 2018. – 160
с.; http://lib.iitta.gov.ua/713159/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%
D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D
0%B3%D1%96%D1%97%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1
%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0
%BE%D1%84.%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87..pdf
Для учнів
• Технологія опоряджувальних робіт (для учнів ПТНЗ будівельного профілю) : навч. посіб. /
Я. Ю. Білоконь, Ю. І. Кравець, М. І. Михнюк, Т. В. Пятничук. – Київ : ІПТО НАПН
України, 2015. – 167 с. https://ivet.edu.ua/component/k2/item/646-navchalnyi-posibnyktekhnolohiia-oporiadzhuvalnykh-robit-dlia-uchniv-ptnz-budivelnoho-profiliu
• Організація і техніка обслуговування (для учнів ПТНЗ галузі ресторанного господарства) :
навч. посіб. / С. Г. Кравець, Н. П. Камінська, О. Г. Оліферчук, за наук. ред. С. Г. Кравець –
Київ : Інститут ПТО НАПН України, 2015. – 202 с. https://ivet.edu.ua/repozytarii/bazamahisterskykh-robit/item/645-navchalnyi-posibnyk-orhanizatsiia-i-tekhnika-obsluhovuvanniadlia-uchniv-ptnz-haluzi-restorannoho-hospodarstva
• Технологія верстатних робіт: навч.пос. для проф.-техн. навч. закладів / М. А. Вайнтрауб,
В. Й. Засельський, Д. В. Пополов, за наук. ред. М. А. Вайнтpауба. – Київ : Інститут ПТО
НАПН України, 2015. – 199 c. https://ivet.edu.ua/repozytarii/baza-mahisterskykhrobit/item/644-navchalnyi-posibnyk-tekhnolohiia-verstatnykh-robit
Дистанційні курси в Системі дистанційного навчання Інституту професійно-технічної
освіти НАПН України (СДН ІПТО НАПН України)
https://e-learning.org.ua
Доступ до курсів слухачі отримають після реєстрації в СДН ІПТО НАПН України https://elearning.org.ua та самореєстрації на обраний курс.
• Культура екологічної безпеки https://e-learning.org.ua/course/view.php?id=52
• Екоорієнтовані педагогічні технології розвитку культури безпеки професійної
діяльності https://e-learning.org.ua/course/view.php?id=50#section-1
• Енергоефективна компетентність педагогічних працівників ПТНЗ буд. профілю https://elearning.org.ua/course/view.php?id=53
•

Транспортна галузь
Організація та планування
роботи парку рухомого
складу залізниць

http://transport-2.pto.org.ua/index.php/ua/

Будова автомобіля
Електрообладнання
тракторів
Основи стропильної
справи
Правила дорожнього руху
Технологія токарної
обробки 2р
Технологія токарної
обробки 3р
Технологія токарної
обробки 4р
Навчально-методичний
комплекс з професії
«токар-фрезерувальник»
Спецтехнологія «
електромонтер»
Електротехніка
Основи радіоелектроніки
Продавець непродовольчих
товарів 2р
Продавець непродовольчих
товарів 3р
Перукар (перукармодельєр), манікюрник,
педикюрник
"Основи санітарії і гігієни
у сфері послуг"
Підручник "Технологія
виготовлення чоловічих
штанів"
Посібник «Карвінг»
Посібник «Кондитерський
крем та оздоблення з
нього»
Посібник « Приготування
страв кухонь (народів
світу)
Посібник « Приготування
салат коктейлів»
Харчові технології
Репозитарій навчальних
матеріалів для закладів
професійної( професійнотехнічної освіти)
Хімія

http://mechanic.pto.org.ua/
http://traktor-upal.pto.org.ua/
http://slinger.pto.org.ua/
http://pdd-upal.pto.org.ua/
Машинобудівна галузь
http://turner2.pto.org.ua/
http://turner3.pto.org.ua/
http://turner4.pto.org.ua/
http://bcpl.pto.org.ua/index.php/component/k2/itemlist/category/198textbook-1
Електромеханічна галузь
http://danube.pto.org.ua/index.php/component/k2/item/136-vstup-1sotsialno-ekonomichne-ta-gospodarske-znachennya-profesijiperspektivi-jiji-rozvitku
http://eltech-upal.pto.org.ua/
http://electrician.pto.org.ua/
Сфера обслуговування
http://comexpert.pto.org.ua/
http://comexpert-2.pto.org.ua/

http://tc-2.pto.org.ua/

http://tc-1.pto.org.ua/index.php
http://techfood.pto.org.ua/index.php/textbook-3/itemlist/category/250vstup
http://techfood.pto.org.ua/index.php/textbook-3/itemlist/category/261vstup
http://techfood.pto.org.ua/index.php/textbook-3/itemlist/category/273vstup
http://techfood.pto.org.ua/index.php/textbook-3/itemlist/category/286vstup
http://surl.li/bcqx
http://lib.pto.org.ua/index.php/library-3/itemlist/category/2-arkhiv-eor
Загальноосвітня підготовка
http://chem-upal.pto.org.ua/

Англійська мова
http://prof-eng.pto.org.ua/
професійного спрямування
Курси дистанційного навчання (потребують реєстрації)
Енергоефективна
компетентність
https://e-learning.org.ua/course/view.php?id=53
педагогічних працівників
ПТНЗ буд. профілю
Екоорієнтовані педагогічні
технології розвитку
культури безпеки
https://e-learning.org.ua/course/view.php?id=50
професійної діяльності
Культура екологічної
безпеки

https://e-learning.org.ua/course/view.php?id=52

Електронна платформа знань з органічного виробництва
http://nmc-vfpo.com/29837-2/
Підручники та навчальні
http://surl.li/bcqy
посібники PDF
Електронні підручники
http://surl.li/bcqz
Он-лайн бібліотеки для загальноосвітньої підготовки
https://ukrlib.com.ua/
http://library.kr.ua/
https://pidruchnyk.com.ua/
http://pidruchniki.net/
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

Методичні розробки
ВПУ№36 http://vpu36.at.ua/index/didaktichnij_kompleks_z_navchalnogo_predmeta_kreslennj
a/0-175
НМЦ ПТО Вінницької області https://nmc-pto.vn.ua/електронна-бібліотека
НМЦ ПТО у Дніпропетровській обл. https://nmc-pto.dp.ua/
Електронна бібліотека методичних напрацювань / Інформаційні веб-ресурси,
комп’ютеризація / Технологія опоряджувальних
робіт http://kpbl.org.ua/zbirn/MK_z_bud/2014-2015/zb_zah_bud_2015.pdf
НМЦ ПТО Миколаівській обл.. http://metodcenter.at.ua/index/metodichna_skarbnichka/0-134
Методична скарбничка. Навчальний посібник "Оприскувальні системи живлення
бензинових
двигунів" https://drive.google.com/file/d/0B_enjxryKj4TRWhHNWhxRnIwNU0/view
НМЦ ПТО у Закарпатській обл. http://zpto.ues.net.ua/index.php/library/item/1122navchalnometodychnivydannia
НМЦ ПТО у Львівській обл.. http://ptonmc.lviv.ua/index.php?publish_filter
Дидактичний комплекс з навчального предмета
"Креслення" http://vpu36.at.ua/index/didaktichnij_kompleks_z_navchalnogo_predmeta_kreslen
nja/0-175
Електронні засоби
навчання http://www.znanius.com/4449.html?&tx_ttnews[pointer]=35&tx_ttnews[tt_news]=69
Навчальний посібник "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ І МЕЛІОРАТИВНІ
МАШИНИ" https://core.ac.uk/download/pdf/32309941.pdf

