
ЗВІТ 

про діяльність 

Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Криворізький навчально-виробничий центр» 

за період 2014 – 2015 н. р. 

1. Загальна характеристика навчального закладу 

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Криворізький 

навчально-виробничий центр» є професійно-технічним навчальним закладом 

ІІ атестаційного рівня, який входить до державної системи освіти України і 

забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, 

оволодінні робітничими професіями, відповідно до їх інтересів, потреб, стану 

здоров’я та соціального замовлення суспільства і держави.  

Криворізький навчально-виробничий центр у сфері легкої промисловості 

та побуту займає в Україні провідне місце щодо підготовки кваліфікованих 

фахівців легкої промисловості, ресторанного бізнесу, торгівлі та туризму, а 

також проводить підготовку для створення бази для навчання молодших 

спеціалістів із технології харчування, товарознавства, організації 

обслуговування в готелях та туристичних комплексах, комерційної діяльності. 

Навчальний заклад складається з двох корпусів. Потужність навчального 

закладу складає – 1340 місць, контингент складає 880 учнів. 

Загальна площа навчального закладу 8058,00 м
2
, навчальна площа складає 

5400,00 м
2
. 

2. Порядок формування контингенту учнів, слухачів 

Відповідно до наказів Департаменту освіти і науки про виконання 

державного замовлення на підготовку робітничих кадрів, укладених договорів з 

фізичними та юридичними особами КНВЦ щорічно проводить формування 

контингенту учнів і слухачів, виходячи з потреб регіону і ринку праці в 

робітничих кадрах, можливостей навчального закладу та ліцензованого обсягу 

прийому на навчання.  

Для підготовки учнів навчальним закладом одержано ліцензії з 28 

професій. 

На базі 11 класів: 

- Агент з організації туризму; адміністратор; 

- Касир(в банку); 

- Контролер-касир; 

- Кравець;  

- Кухар; кондитер; 

- Манікюрник; педикюрник; 
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- Оператор комп’ютерного набору; секретар керівника; 

- Офіціант-бармен; 

- Перукар(перукар-модельєр); 

- Флорист; 

- Візажист; 

- Майстер ресторанного обслуговування; 

- Обвалювальник м’яса; продавець продовольчих товарів. 

На базі 9 класів: 

- Кравець; 

- Кухар; 

- Офіціант; 

- Фотограф (фотороботи); оператор комп’ютерного набору; 

- Оператор комп’ютерного набору; секретар керівника; 

- Перукар(перукар-модельєр); 

- Флорист; оформлювач вітрин, приміщень та будівель. 

Замовлення на професійну підготовку робітничих кадрів у 

«Криворізькому навчально-виробничому центрі» були проаналізовані 

показники минулих років, а саме: кількість випускників шкіл регіону, 

потужність та ліцензійні можливості навчального закладу, моніторинги ринку 

праці професій сфери побуту та обслуговування та кількість вакансій 

безробітних за професіями, які готує навчальний заклад, виконання державного 

замовлення за 2013 та 2014 роки, ефективність профорієнтаційної роботи. 

У 2014 році Криворізький навчально-виробничий центр увійшов до 100 

кращих професійно-технічних навчальних закладів за показниками зарахування 

ними кількості учнів для навчання за державним замовленням, та за рейтингом 

найбільш популярних професійно-технічні навчальних закладів зайняв 19 

місце.  

У 2014-2015 навчальному році велася робота по впровадженню у життя 

стандартів професійно-технічної освіти за професіями швейного, торгівельно-

комерційного, громадського харчування та сфери послуг, результати випускної 

кваліфікаційної атестації: з 360 випускників склали випускну кваліфікаційну 

атестацію з високим рівнем 66 учнів, з достатнім – 175, середнім – 119. 

Відсоток якості складає 67,1%, успішності –100%. 

34 випускників отримали диплом кваліфікованого робітника з відзнакою, 

130 учнів отримали дві професії. 

Ефективність роботи професійно-технічного навчального закладу 

оцінюється працевлаштуванням випускників до замовника кадрів та 



3 

 

 
 

закріпленням їх на виробництві. З 360 випускників, що навчалися за державним 

замовленням працевлаштовані 321. 

Працевлаштовані – 321 учнів – 89,2 % 

Не працевлаштовані – 39 учнів – 10,8 % 

з них: 

- декретна відпустка – 36 учнів – 10,0 % 

- вступ до ВНЗ – 2 учня – 0,6 % 

- призив до армії – 1 учень – 0,3 % 

3. Зміст підготовки кваліфікованих робітників 

При підготовки кваліфікованих робітників Центр керується наказом 

МОіН № 419 від 30.05.2006 р. «Про затвердження Положення про організацію 

навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах».  

Навчально-виробничий процес здійснюється згідно державних стандартів 

ПТО, робочих навчальних планів та програм, затверджених в установленому 

порядку, якими навчальний заклад забезпечений на 100%. 

Робочі навчальні плани (розроблені на підставі Державних стандартів 

ПТО, кваліфікаційних характеристик з професій та Типової базисної структури 

навчальних планів кваліфікованих робітників у ПТНЗ наказ МОН № 947 від 

13.10.2010 р.), які погоджені із замовниками кадрів, НМЦ ПТО в 

Дніпропетровській області і затверджуються Департаментом освіти і науки 

облдержадміністрації. 

На засіданнях предметних методичних комісій розглядається розподіл 

часу на вивчення окремих тем і розподілів з урахуванням рівня підготовки 

учнів, слухачів, групи специфіки професії без порушень логічності вивчення 

предмету підбору конкретного прикладного матеріалу з урахуванням змісту 

робіт спеціальних предметів, вибору форм контролю знань учнів (слухачів). 

Форми і методи поточного та тематичного контролю рівня навчальних 

досягнень учнів визначаються викладачами і майстрами виробничого навчання 

самостійно.  

Кваліфікаційні та загально професійні вимоги є основою формування 

змісту загально-професійної, професійно-теоретичної та практичної підготовки, 

а вимоги до компонентів змісту освітніх кваліфікованих характеристик є 

основою для розробки системи контролю знань, умінь, навичок і критеріїв їх 

кваліфікаційної атестації. 

4. Навчально-виробнича діяльність 

Навчально-виробнича діяльність в Криворізькому навчально-

виробничому центрі організована згідно з «Положенням про організацію 
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навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах 

наказ №419 Міністерством освіти науки України від 30.05.06 року і дозволяє 

реалізувати зміст освіти на відповідному кваліфікаційному рівні, у 

відповідності до Державних стандартів професійно-технічної освіти. 

Навчально-виробничий процес у Центрі здійснюється за Державними 

стандартами ПТО, якими навчальний заклад забезпечений на 100%. 

Планування навчально-виробничої діяльності дозволяє реалізувати зміст 

освіти на достатньому кваліфікованому рівні згідно освітньо-кваліфікаційних 

характеристик у відповідності до Державних стандартів з професійно-технічної 

освіти та загальноосвітньої підготовки. 

Організація діяльності педагогічного колективу щодо забезпечення 

навчально-виробничого процесу в Центрі здійснюється відповідно до плану 

роботи Центру на навчальний рік, який включає в себе 13 розділів, які 

охоплюють основні напрямки діяльності навчального закладу і поєднує 

організаційно-педагогічні, методичні і технічні заходи. 

Матеріально-технічна база Центру дозволяє проводити професійно-

теоретичну, професійно-практичну підготовку всіх навчальних груп в повному 

обсязі. 

Виробнича практика проводиться з метою вдосконалення  набутих знань, 

практичних навичок для досягнення встановленого рівня кваліфікації з 

відповідних професій, спеціальностей, а також забезпечення соціальної, 

психологічної і професійної адаптації в трудових колективах.  

Навчальний процес у Центрі здійснюється відповідно до розкладу занять, 

який складається на підставі діючих, затверджених робочих навчальних планів 

та наказу про педагогічне навантаження викладачів, затверджується 

директором Центру і не суперечить вимогам нормативно-правової 

документації.  

У 2014-2015 навчальному році на базі Криворізького навчально-

виробничого центру проведено 6 міських методичних секцій професій легкої 

промисловості, громадського харчування, побутового обслуговування.  

5. Навчально-виховна діяльність, соціальний захист учасників 

навчально-виховного процесу 

У КНВЦ основним документом, який регламентує організацію виховної 

роботи є розділ річного перспективного плану роботи педагогічного колективу 

та законодавчо-нормативні документи щодо забезпечення процесу виховання. 

Згідно орієнтованого положення «Про організацію виховної роботи 

професійно-технічних навчальних закладів Міністерства освіти і науки 

України» № 257 від 16.04.2002 року виховна робота в центрі спрямована  на 
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створення умов для формування та розвитку учнівської молоді, формування 

особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу, 

шанобливо ставиться до  рідних святинь, української мови, історії, а також до 

культури народів інших національностей, які проживають в Україні. 

У КНВЦ виховна робота тісно пов’язана з навчальним процесом та 

спрямована на забезпечення розвитку та професійної самореалізації 

особистості, створення соціально-активного,морального і фізично здорового 

робітника, який би володів системою загальнолюдських цінностей, моральною, 

художньо-естетичною, правовою та трудовою культурою. 

Належна увага приділяється організації виховної діяльності в кожній 

навчальній групі. Створена і активно діє методична комісія класних керівників. 

Робота спланована, є протоколи засідань. 

Одним із важливих напрямків виховної роботи в центрі є превентивне 

виховання. Разом з працівниками кримінальної міліції у справах дітей 

проводиться робота щодо запобігання правопорушень учнями. Навчальний 

заклад тісно співпрацює з відділом сім’ї та молоді Жовтневого району, 

службою у справах дітей. Керівництвом центру та педпрацівниками навчальних 

груп підтримується постійний зв’язок з батьками та опікунами учнів. 

У закладі створені та діє штаб профілактики, наркопосту. Складені та 

затверджені заходи щодо роботи профілактики злочинності, наркоманії та 

захворювання на СНІД серед учнівської молоді. 

Основними формами виховної роботи з підлітками «групи ризику», з 

неблагонадійними сім’ями є індивідуальна робота, філософські столи, диспути, 

брей-ринги, конкурси та залучення до гурткової роботи. 

У закладі проводяться Дні здоров’я, семінари-практикуми, з проблем 

формування здорового способу життя, а також створено агітбригаду «Молодь 

за здоровий спосіб життя». 

Поряд з превентивним вихованням ми прищеплюємо учням і патріотичне 

виховання, на базі нашого навчального закладу у 2007 році було створено 

дитячо-юнацький козацькій курінь «Дубівський», відкрито музей Козацької 

слави, де зібрано кращі експонати козацького побуту. 

19 вересня 2014 року проведено кампанію «Голуб миру». Святкування 

Міжнародного дня миру сприяє привертанню уваги дітей та молоді до питань 

збереження миру задля забезпечення стійкого прогресу людства та дотримання 

принципів гуманності, свободи, добра і поваги, що закладені у Декларації 

Генеральної асамблеї ООН про право народів на мир. У закладі були проведені: 

- конкурс стіннівок «Ми за мир»; 
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- написання листів привітання родинам з внутрішньо переміщених 

територій 

- організація флеш-мобу «Мир». 

25-26 вересня 2014 року наші учні вперше приймали участь у військово-

патріотичній грі «Спалах», яка проводилась на базі гірничого технікуму 

Криворізького національного університету . 

18 листопада 2014 року у місті Дніпропетровськ відбувся форум 

учнівських євро клубів. Цей форум був проведений організацією МІКС спільно 

з НМЦ ПТО. У цьому форумі прийняли участь представники Євроклубу 

“Євростиль”, Криворізького навчально-виробничого центру. Президент 

Євроклубу Катерина Стоян презентувала свою роботу про День Толерантності 

у КНВЦ.  

24 квітня 2015 року на базі КНВЦ була проведена Всеукраїнська дитячо-

юнацька військово-патріотична гра "Сокіл" ("Джура"). В змаганнях приймали 

участь 4 команди навчальних закладів Кривого Рогу: КНВЦ, КЦПОММ, КПБЛ, 

МЦППВ. 

Запекла боротьба за І місце змагання розпочалася на подвір’ї «КНВЦ», де 

команди продемонстрували свою стройову виправку та пісенну майстерність. А 

також літературний талант. А потім змагання продовжили на стадіоні. Де 

учасники мали змогу показати свою силу та вправність. І місце отримала 

команда КНВЦ 

З метою розвитку творчої активності класних керівників в КНВЦ був 

проведений конкурс класних керівників. Всі конкурсанти показали свою 

педагогічну майстерність і розповіли про напрямки виховної роботи в групах. В 

рамках конкурсу були проведені відкриті виховні години,  організована 

виставка творчих робіт класних керівників, презентація візиток. Перемогла 

викладач історії Мірошниченко Н.О., яка на міському конкурсі класних 

керівників отримала ІІ місце. 

Протягом останніх чотирьох років: 2011-2012н.р., 2012-2013н.р., 2013-

2014н.р., 2014-2015н.р колектив художньої самодіяльності центру отримує 

Гран-Прі в щорічному обласному конкурсі огляді «Фестивальний дивограй 

профтехосвіти». 

Молодіжний готель розрахований на 60 ліжко-місць, завантаженість 

становить понад 100%. Обладнані кімнати для самопідготовки, кімнати 

відпочинку, кімната для приготування їжі, побутові кімнати. Проводиться 

цілеспрямована виховна робота, організація дозвілля учнів згідно з планом 

роботи навчального закладу на рік, планів роботи на місяць, вихователем 

гуртожитку. Працює рада гуртожитку, яка сприяє реалізації запланованих 
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заходів. Учні пільгової категорії отримують матеріальну допомогу на 

придбання зимового одягу, спортивних речей, підручників. 

Педагогічний колектив закладу значну увагу приділяє питанням 

соціального захисту учнів та створенню належних побутових умов для них. Так 

в літній період організуються екскурсії містами України та оздоровлення 

учнівської молоді, а в першу чергу дітей-сиріт, та дітей позбавлених 

батьківського піклування. 

У навчальному закладі відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 12.07.2004 за №882 «Про порядок призначення і виплати стипендії» 

та постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 за № 165 проводиться 

виплата стипендії учням. На основі цих документів розроблений порядок 

призначення виплати та розміри стипендіального забезпечення учнів, куди 

включений пункт про матеріальне заохочення учнів,надання матеріальної 

допомоги. 

У навчальному корпусі є бібліотека, книжковий фонд якої складає 36 750 

примірників. 

Таким чином, виховна робота в центрі спрямована на формування у 

молоді національної, правової свідомості, організації учнівського 

самоврядування, забезпечення професійної самореалізації особистості, 

розвитку творчої активності та вихованості учнів. 

6. Методична робота 

Згідно з річним планом роботи на 2014-2015 навчальний рік, 

рекомендаціями навчально-методичного кабінету ПТО, педагогічний колектив 

училища продовжив роботу над єдиною методичною проблемою «Інноваційно-

педагогічні технології  як основа ефективності організації навчально-виховного 

процесу». Ця проблема досить актуальна у наш час, оскільки дозволяє 

розвинути педагогічний інформаційний простір викладача, внести якісні і 

кількісні зміни у зміст загальної і професійної підготовки учнів, органічно 

поєднувати із запровадженням у практику роботи інтерактивних методів 

навчання.  

Домінуючою формою методичної роботи в училищі є створення 

методичних комісій: 

1. Гуманітарних дисциплін – Сергієнко Є.В.  

2. Дисциплін природничо-математичного циклу – Євтушенко О.В.  

3. Сфери харчової промисловості та обслуговування («Кухарі», «Кухар.  

Кондитер», «Касир (в банку)», «Контролер-касир») – Коваль Т.В.  

4. Сфери легкої промисловості – Дешева О. В.  

5. Сфери легкої промисловості – Марушева Л.С. 
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6. Сфери побутового обслуговування («Перукар (перукар-модельєр)», 

«Манікюрник. Педикюрник») – Білих І.Є. 

7. Сфери побутового обслуговування («Перукар (перукар-модельєр)», 

«Агент з організації туризму. Адміністратор», «Флорист», «Оператор 

комп’ютерного набору. Секретар керівника», «Фотограф») – Ковальчук І.О.    

8. Класних керівників – Сніжинська С.В.  

Методична робота училища спрямована на висвітлення єдиної проблеми, 

активізацію роботи методичних об’єднань, організацію наставництва, 

консультацій для молодих спеціалістів та впровадження в педагогічну 

діяльність новітніх технологій. Саме ця проблема спонукала колектив до 

пошуку, дослідництва і застосування на уроках теоретичного, практичного 

навчання, виховних годинах нетрадиційних технологій. 

Центром методичної роботи Криворізького навчально-виробничого 

центру є методичний кабінет. Відповідне оснащення та оформлення 

методичного кабінету створює всі умови для ефективної підготовки педагогів 

до уроків та позаурочних заходів, для здійснення самоосвітньої діяльності. 

У методичному кабінеті впорядковані та систематизовані матеріали, які 

висвітлюють методичну роботу кожного члена колективу, скоординовано 

роботу методичних комісій, які створені з урахуванням фахової підготовки 

викладачів, створена і діє модель системи методичної роботи КНВЦ.  

В наявності узагальнений перспективний досвід роботи кращих 

викладачів та майстрів виробничого навчання КНВЦ. Розроблені методичні 

рекомендації та поради щодо впровадження цього досвіду у практику роботи 

інших. 

Це досвід роботи: 

 викладача математики Євтушенко О.В. «Роль математики в 

професійному становленні учнів»  

 викладача української мови та літератури Сергієнко Є.В. «Роль 

української мови у формуванні професійної майстерності у підготовці фахівців 

сфери послуг»  

 викладача спецдисциплін Коваль Т.В. «Навчально-методичний 

комплекс для підготовки учнів з професії «Контролер-касир» схвалено на 

засіданні науково-методичної ради Дніпропетровського навчально-

методичного центру професійно-технічної  

Методична комісія природничо-математичного циклу тісно співпрацює з 

науковими установами: Інститутом профтехосвіти Національної академії 

педагогічних наук України, Криворізьким державним педагогічним 

університетом. Методична комісія природничо-математичного циклу у 
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співпраці з іншими методичними комісіями є по суті творчою майстернею з 

розробки інноваційних технологій. 

Діють школи перспективного досвіду Євтушенко О.В., Сергієнко Є.В., 

Юрової О.Л., Коваль Т.В. 

На початку навчального року була надана методична допомога з питань 

вивчення нормативних документів, організації і проведенні відкритих уроків, 

впровадження інноваційних технологій у навчальний процес, з питань 

календарно-тематичного планування та вивчення нової інструкції по веденню 

журналів теоретичного та виробничого навчання.  

Викладачі Євтушенко О.В., Юрова О.Л., Коваль Т.В. взяли участь у 

роботі Всеукраїнських конференцій (Дніпропетровськ, Київ) присвячених 

системі роботи ПТНЗ з формування мобільного кваліфікованого робітника. 

Матеріали з досвіду їх роботи увійшли до збірників матеріалів конференцій. 

Досвід роботи викладачів  Євтушенко О. В. та Юрової О.Л..широко 

представлений у матеріалах періодичної преси (ж-л «Все для вчителя» №11  

2014 р.) Інтелектуальна продукція викладачів з реалізації обраної проблеми 

«Використання педагогічних інновацій у формуванні творчої особистості 

майбутнього кваліфікованого робітника» знаходить досить широке 

відображення у системі всієї методичної роботи навчального закладу.  

В 2014-2015 навчальному році: методичні розробки «Підготовка та 

проведення майстер-класів з  професії  «Перукар», «Модельні зачіски з 

елементами плетіння», «Моделювання авангардної зачіски з використанням 

постижерних виробів «Експресія хвиль» (Білих І.Є.); електронний навчальний 

посібник залікових робіт з математики «Математика і професія» (Євтушенко 

О.В.); робочий зошит «Технологія приготування перших страв з професії 

«Кухар» (Коваль Т.В.); методична розробка «Використання інноваційних 

технологій на уроках історії та правознавства» (Скрипник О.О.);  робочий 

зошит з предмету «Організація підприємств та обслуговування» (Теплова І.П.) 

ухвалені на засіданні навчально-методичної ради НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській області.                             

На базі КНВЦ в 2014-2015 навчальному році відбулися міські методичні 

секції: викладачів інформатики, природознавчих дисциплін, словесних 

дисциплін; викладачів спецпредметів професій легкої, харчової промисловості, 

торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування; школи 

професійної майстерності та класних керівників. 

На міській секції професій легкої, харчової промисловості, торгівлі, 

громадського харчування та побутового обслуговування «Креативність та 
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професійна майстерність в професії» був презентований майстер-клас з 

кравецької справи.  

Перемогу в обласній олімпіаді з фізики в цьому навчальному році 

принесла учениця І курсу Оперман Діна (І місце). В міській олімпіаді перемогу 

отримали учні КНВЦ з математики. 

Вже стало доброю традицією щорічне проведення на базі нашого закладу 

масштабного свята під назвою «Козацькому роду нема переводу» яке 

присвячене вшануванню Покрови Пресвятої Богородиці, що святкується 

14 жовтня. 

Запекла боротьба за Гран-прі свята – перехідний кубок чемпіона 

розпочалася на подвір’ї «КНВЦ», де команди продемонстрували свою стройову 

виправку та пісенну майстерність. А також літературний талант. А потім 

змагання продовжили на стадіоні. Де учасники мали змогу показати свою силу 

та вправність. Особливо цікавими був конкурс кашоварів. Тим часом на 

подвір’ї розташувався веселий український ярмарок. Господині представили на 

ньому свої найсмачніші страви.  

21-23 жовтня 2014 року у Київському Палаці дітей та юнацтва відбулося 

урочисте відкриття Шостого Міжнародного форуму-презентації «Інноватика в 

сучасній освіті». 

ДПТНЗ «Криворізькій навчально-виробничий центр» отримав диплом і 

нагороду «Лауреат І ступеня» (Золота медаль) в номінації «Інноваційні 

технології компетентнісного становлення майбутнього робітника». В номінації 

були представлені роботи: методична розробка «Формування професійної 

культури кваліфікованого робітника» та методичні посібники з предметів 

«Організація підприємств та обслуговування», англійської мови для учнів 

ПТНЗ. 

14 листопада 2014 року Криворізький навчально-виробничий центр 

прийняв активну участь у виставці-ярмарці «Криворізькі контракти», яка 

традиційно проводиться в приміщені Криворізького державного цирку. 

Метою проведення виставкового заходу є розвиток економічних зв’язків 

між регіонами, налагодження взаємовигідних ділових контактів, укладання 

угод між суб’єктами господарювання, демонстрація здобутків вітчизняних 

виробників, просування на споживчий ринок конкурентоспроможної якісної 

продукції, у т.ч. під логотипом «Марка якості «Криворіжжя». 

2 грудня 2014 року Криворізький навчально-виробничий центр прийняв 

участь в засідання круглого столу на тему: "Спільна робота ВНЗ - ПТНЗ по 

формуванню екологічної культури молоді" за участю методистів, викладачів 

біології та екології, лідерів учнівського самоврядування професійно-технічних 
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навчальних закладів та викладів кафедри біології Криворізького педагогічного 

інституту. 

На засіданні були представлені екологічні проекти, розроблені 

викладачами та студентами Криворізького педінституту, викладачами та 

учнями професійно-технічних навчальних закладів. 

12 грудня 2014 року на базі КНВЦ відкрився навчально-практичний 

центр перукарського мистецтва та декоративної косметики "Креатив", який 

створений для впровадження інноваційних технологій в навчальний процес. 

11 березня 2015 року у Відкритому Чемпіонаті України з перукарського 

мистецтва нігтьової естетики та візажу «Молоді таланти України» приймали 

участь учні КНВЦ за професією «Перукар (перукар-модельєр)» у кількості 6 

учасників у таких номінаціях: 

- «Стильні кудряшки» Говейна Людмила зайняла ІІ місце (ПрМ 1/11-14 

майстер в/н Білих І.Є.) 

- «Повсякденна стрижка на короткому волоссі» Будасова Юлія зайняла ІІ 

місце (Пр 5/9-13 майстер в/н Березуцька А.О.), Сердюк Вікторія (ПрМ 1/11-14 

майстер в/н Білих І.Є.) 

- «Нова коса» Єсьман Вікторія (ПрМ 1/11-14 майстер в/н Білих І.Є.) 

- «Весільна зачіска» Гусаченко Маргарита (ПрМ 1/11-14 майстер в/н 

Білих І.Є.), Марандіна Ілона (Пр 5/9-13 майстер в/н Березуцька А.О.) 

Команда КНВЦ виступила на високому рівні. 

12-14 березня 2015 року у Київському Палаці дітей та юнацтва відбулася 

Шоста Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти-2015». ДПТНЗ 

«Криворізький навчально-виробничий центр» отримав Гран-при виставки в 

номінації «Лідер професійно-технічної освіти». 

Студенти навчального закладу презентували номери художньої 

самодіяльності та показ моделей театру мод «Едем» під керівництвом майстрів 

в/н Мухідінової Т.А., Тітієвської О.О., який продемонстрував колекції «Леді 

бос» та «Літня симфонія» на урочистому відкритті виставки. 

На території «Міста майстрів» професійно-технічний заклад показав 

відповідні майстер-класи. Серед них: сучасний дизайн квітів; мистецтво 

карвінгу; новітні технології сучасного перукарського мистецтва; новітні 

технології сучасної косметології. 

Біля стенду Криворізького навчально-виробничого центру пройшли 

майстер-класи з карвінгу, перукарської справи, флористики. 

Згідно програми виставки, при проведенні круглого столу «Інноваційна 

діяльність як головна умова розвитку сучасного професійно-технічного 

навчального закладу» виступив директор навчального закладу Легун В.Т. з 
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доповіддю «Створення іміджу інноваційного сучасного навчального закладу 

через систему ефективного управління» та заступник директора з виховної 

роботи Скрипник О.О. з доповіддю «Ефективність виховної роботи» 

24 березня 2015 року в ДПТНЗ «КНВЦ» відбулася зустріч з воїнами АТО 

– Зимою Максимом Сергійовичем і Щербаком Іваном Сергійовичем (40 

батальйон «Кривбас»). 

Учні групи Кр 1/9-13 за фахом «Кравець» вручили гостям військову 

форму пошиту власноруч.  

26 березня 2015 року педпрацівники КНВЦ: Легун В.Т., Скрипник О.О., 

Євтушенко О.В., Юрова О.Л. прийняли участь у звітній Всеукраїнській 

науково-практичній конференції Інституту професійно-технічної освіти 

національної академії педагогічних наук України «Науково-методичне 

забезпечення професійної освіти і навчання». 

Відкритий Чемпіонат України з перукарської майстерності, нігтьової 

естетики, макіяжу та нарощуванню вій «Молоді таланти України» відбувся 3 

квітня 2015 року у місті Дніпропетровськ. У категорії «Учні», студенти КНВЦ 

за професією «Перукар (перукар-модельєр)» приймали участь і зайняли такі 

призові місця: номінація «Жіноча повсякденна стрижка на короткому волоссі» - 

ІІ місце  Остапенко Світлана, ІІІ місце  Рудняєва Марина;  номінація «Стильні 

кудрі» - ІІ місце  Говейна Людмила, ІІІ місце  Гусаченко Маргарита; номінація 

«Весільна зачіска» - ІІІ місце Сердюк Вікторія, ІV місце  Гусаченко Маргарита; 

номінація «Нова коса»: V місце  Говейна Людмила. Також дипломами за 

командну перемогу нагороджено «Криворізький навчально-виробничий центр» 

за зайняте І місце. 

3 квітня 2015 року у місті відбувся щорічний фестиваль «Червона 

доріжка». Творчий колектив КНВЦ прийняв участь у цьому заході. У номінації 

«Коктейльні наряди» театр мод «Едем» демонстрував колекцію «Літня 

симфонія»; у номінації «Вечірній наряд» - «Повітряну стихію», а завершили 

показ колекцією «Полум’я червоних маків», яка яскраво продемонструвала 

поєднання етномотивів у сучасному одязі. Також на фестивалі були 

продемонстровані весільні зачіски, авторами яких є майстри виробничого 

навчання Білих І.Є. та Барма Р.В. Творчий колектив КНВЦ отримав диплом за 

активну участь у фестивалі. 

23-24 квітня 2015 року педпрацівникі КНВЦ прийняли участь в роботі ІІІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування професійно 

мобільного фахівця: європейський вимір» з доповідями: «Створення іміджу 

інноваційного сучасного навчального закладу через систему ефективного 

управління» (Легун В.Т.), «Теорія і практика формування професійно 
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мобільного фахівця в умовах євроінтеграційних процесів у суспільстві» 

(Гринчак С.М., Коваль Т.В.). 

 

7. Організація безпеки життєдіяльності учасників 

навчально-виховного процесу 

Згідно «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників 

навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» затверджене 

МОН України № 563 від 01.08.2001 р. зі змінами наказ МОН № 782 від 

20.11.2006 р. «Криворізький навчально-виробничий центр» організовує свою 

роботу з питань створення безпечних умов праці і навчання. 

Один раз на три роки всі працівники Центру проходять перевірку знань з 

охорони праці. Для організованого навчання працівників складена відповідна 

програма, а для перевірки знань інженером розроблені білети із 

завданнями,тести.  

Розроблені посадові інструкції для всіх працівників Центру, в кожному 

навчальному кабінеті обладнані куточки з охорони праці. 

У центрі створений кабінет з охорони праці, який обладнаний необхідною 

нормативною документацією з охорони праці. З метою пропаганди безпеки 

життєдіяльності в Центрі проводяться декади, місячники, конкурси з ОП, ПДР. 

8. Рівень кадрової роботи та якість керівного та педагогічного складу 

Укомплектованість Центру кадрами складає 100%. 

Керівний та педагогічний склад атестовано і за результатами атестації 

визначена відповідність педагогічних працівників за ділянку роботи та 

встановлені кваліфікаційні категорії. 

Для навчального закладу характерна стабільність у питанні комплектації 

педагогічними кадрами. Всі педагогічні працівники працюють в закладі основі. 

Із загальної кількості педагогічних працівників за наслідками атестації 

року мають: 

- вищу категорію та звання методист – 7; 

- вищу категорію – 7; 

- першу категорію – 5; 

- другу категорію – 10; 

- спеціаліст – 32; 

- майстер виробничого навчання І категорії - 4. 

Викладачі мають відповідну освіту за фахом. Освітній рівень майстрів 

виробничого навчання відповідає вимогам кваліфікаційних характеристик для 

підготовки кваліфікованих робітників. Педагогічні працівники та керівні кадри 
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систематично здійснюють підвищення свого кваліфікаційного рівня у 

відповідних установах Міністерства освіти і науки. 

 

9. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність 

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу є самостійним 

розділом річного плану роботи КНВЦ.  

У 2014-2015 н.р. здійснено переобладнання навчального корпусу і 

майстерень. Щорічно здійснюється поточний ремонт навчальних та 

господарських приміщень. 

В грудні 2014 року відремонтований актовий зал.  

За період 2014-2015 н. р. Центр не має заборгованості з виплати 

заробітної плати працівникам закладу та стипендії учнів. 

План державного замовлення складав 380 учнів. Учбовим закладом план 

було виконано на 100%. 

Потужність навчального закладу складає  1340 місць, контингент - 880 

учнів. Для підготовки учнів навчальним закладом одержано ліцензії з 28 

професій. 28 % учнів отримують кваліфікацію з інтегрованих професій.  

В Центрі навчаються діти пільгової категорії:  діти-сироти та діти 

позбавлені батьківського піклування. Також здійснюється професійна 

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працюючого та 

незайнятого населення за 11 спеціальностями  

Формування контингенту проводиться, виходячи з потреб регіонального 

ринку праці міста в кваліфікованих робітниках, можливостей навчального 

закладу, ліцензійного обсягу прийому на навчання та згідно з правилами 

прийому до Центру. Профорієнтаційна робота проводиться систематично у 

відповідності з щорічним  планом роботи Центру.  Щороку видається наказ 

«Про організацію та проведення профорієнтаційної роботи на новий 

навчальний рік», в цьому  наказі педагогічні працівники закріпляються за 

школами міста,  складається сумісний план роботи. На педагогічних радах 

розглядаються і затверджуються спільні  заходи з  службою зайнятості, 

підприємствами-замовниками робітничих кадрів по формуванню учнівського 

контингенту, а також  здійснюється аналіз роботи кожного члена педагогічного 

колективу за результатами профорієнтаційної роботи.  

У роботі по збереженню контингенту головним завданням є 

удосконалення існуючих та пошук нових форм профорієнтаційної роботи, 

роботи приймальної комісії, роботи спрямованої на рекламу Центру для 

стабільного притоку молоді на навчання. Ця робота не замикається тільки на 
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забезпеченні прийому до навчального закладу. Вона полягає і в тому, щоб 

сприяти випускникам знайти свій шлях, знайти місце роботи.  

Тому щороку на території  навчального закладу державна служба 

зайнятості організовує за участю роботодавців «Ярмарки професій»,  які дають 

змогу випускникам закладу: ознайомитись з умовами роботи на конкретному 

підприємстві (режим роботи, оплата праці, соціальні гаранті, тощо); розмістити 

власне резюме; переглянути цікаві та корисні матеріали про працю; пройти 

тестування для самовизначення та самостійного аналізу власних здібностей. 

Зовнішній напрям роботи Центру спрямований на використання 

можливостей засобів масової інформації, активну соціальну рекламу, 

співпрацю з батьківською громадою. Інформування населення про можливості 

навчального закладу на новий навчальний рік відбувається за допомогою 

власного веб-сайту. Систематично  проводиться агітаційна  та рекламна робота 

в засобах масової інформації, місцевому телебаченню на електротранспорті. 

В  2014 році відкрито навчально-практичний центр перукарського 

мистецтва та декоративної косметики,  який створений для впровадження 

інноваційних технологій в навчальний процес. 

Вперше педколектив Центру прийняв участь в ІІІ міжнародній виставці 

«Сучасні заклади освіти 2012», а сьогодні став постійним учасником цієї 

виставки. Результатом є Срібна і дві Золоті нагороди. 

Одним із важливих напрямів розвитку навчального закладу є міжнародна 

співпраця. Криворізький навчально-виробничий центр є членом Євроклубу 

«Євростиль», який функціонує з 2012 року. До його складу входять учні 

«Криворізького навчально-виробничого центру», які  люблять вивчати іноземні 

мови, а також цікавляться історією та культурою європейських країн. Щороку 

склад учасників клубу поповнюється. Створюється план та розробляються 

завдання. Цікаво здійснюється посвята в члени Євроклубу. За традицією 

обирається президент. Всі учасники отримують завдання, результати яких 

обговорюються за круглими столами. Розроблено Статут, структуру 

молодіжної організації «Євростиль». Кожна група навчального закладу обрала 

країну – члена ЄС, учні розпочали вивчення її історії, культури, соціально-

політичного стану та перспектив розвитку.  

Члени Євроклубу підтримують тісні стосунки з Криворізьким союзом 

поляків. Участь у спільних заняттях, тренінгах, які організовувала польська 

сторона, дала змогу зрозуміти, що є спільним, а що відмінним в освітніх 

системах двох країн. І кожен намагався перейняти те краще, що бачив у 

партнерів. 
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Виховна робота в Центрі спрямована на формування у молоді 

національної, правової свідомості, організації учнівського самоврядування, 

забезпечення професійної самореалізації особистості, розвитку творчої 

активності та вихованості учнів. Вдосконалення цієї роботи є головною 

повсякденною задачею. Залучення студентського самоврядування до 

профорієнтаційної роботи є одним з найважливіших напрямків роботи з 

молоддю. 

Педагогічний колектив закладу значну увагу приділяє питанням 

соціального захисту учнів та створенню належних побутових умов для них. Так 

в літній період організуються екскурсії містами України та забезпечується 

організація літнього оздоровлення учнівської молоді, а в першу чергу дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

В закладі велика увага приділяється створенню умов для особистісного 

розвитку учнів, змістовного дозвілля, пошуку талантів, зайнятості їх в 

позаурочний час. В Центрі  діють гуртки художньої самодіяльності, вокальний, 

танцювальний, технічної творчості, туристичні клуби, предметні гуртки, клуби 

за інтересами, «Літературознавча студія», «лідерська школа»  ними охоплено 

більша половина талановитої молоді Центру.  

Соціально-психологічна служба тісно співпрацює зі службами зайнятості 

міста, виконкомами, підприємствами харчової та легкої промисловості, вищими 

та освітніми навчальними закладами. І як результат роботи сумісної роботи 

педагогів та соціально-психологічної служби  - відсутність правопорушень. 

Розвиваючи патріотичне виховання, на базі нашого навчального закладу у 

2007 році було створено дитячо-юнацький Дубівський курінь "Криворізької 

паланки Січеславського козацтва Запорозького", системою роботи якого стали 

заходи, присвячені вивченню історії козацтва, їх звичаїв, традицій. 

 

      Директор ДПТНЗ «КНВЦ»      В.Т.Легун 

 

 


