
ЗВІТ 

про діяльність 

Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Криворізький навчально-виробничий центр» 

за період 2015 – 2016 н. р. 

1. Загальна характеристика навчального закладу 

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Криворізький 

навчально-виробничий центр» (КНВЦ) є професійно-технічним навчальним 

закладом ІІІ 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; 

- Оператор комп’ютерного набору; секретар керівника; 

- Офіціант-бармен; 

- Перукар(перукар-модельєр); 

- Флорист; 

- Візажист; 



2 

 

 
 

- 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 2014 та 2015 роки, ефективність профорієнтаційної роботи. 

У 2015 році план державного замовлення складав 380 учнів. Учбовим 

закладом прийнято 405 учнів. План набору було виконано на 106,6%.  

У 2015 – 2016 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 422 випускників склали випускну кваліфікаційну 

атестацію з високим рівнем 79 учнів, з достатнім – 227, середнім – 116. 

Процент якості складає 72,5%, успішності –100%. 

34 випускників отримали диплом кваліфікованого робітника з відзнакою, 

187 учнів отримали дві професії. 

Ефективність роботи професійно-технічного навчального закладу 

оцінюється працевлаштуванням випускників до замовника кадрів та 

закріпленням їх на виробництві. З 422 випускників, що навчалися за державним 

замовленням працевлаштовані 384. 

Працевлаштовані – 384 учнів – 91 % 

Не працевлаштовані – 38 учнів – 9 % 

з них: 

- декретна відпустка – 38 учнів – 9 % 

3. Зміст підготовки кваліфікованих робітників 

При підготовки кваліфікованих робітників КНВЦ 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%. 
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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. 

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 

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 КНВЦ 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 здійснюється відповідно до плану роботи 

КНВЦ 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 КНВЦ 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 
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відповідних професій, спеціальностей, а також забезпечення соціальної, 

психологічної і професійної адаптації в трудових колективах.  

Навчальний процес здійснюється відповідно до розкладу занять, який 

складається на підставі діючих, затверджених робочих навчальних планів та 

наказу про педагогічне навантаження викладачів, затверджується директором 

КНВЦ і не суперечить вимогам нормативно-правової документації.  

У 2015 – 2016 н. р. на базі Криворізького навчально-виробничого центру 

проведено 4 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 та «Концепції розвитку професійної освіти 

і навчання в Україні» виховна робота в КНВЦ спрямована  на 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 КНВЦ 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 КНВЦ 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,  

конкурси та залучення до гурткової роботи. 
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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 Дубівський курінь «Криворізької паланки Січеславського 

козацтва Запорозького». 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. 

Протягом останніх п’яти  років колектив художньої самодіяльності 

КНВЦ отримує Гран-Прі в щорічному обласному конкурсі огляді 

«Фестивальний дивограй профтехосвіти».  

В 2015-2016 році відремонтований гуртожиток на другому корпусі. 

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 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. 

Харчуванням у КНВЦ охоплено 100% учнів. У навчальному корпусі є 

бібліотека, книжковий фонд якої складає 36 750 примірників. 

Таким чином, виховна робота в КНВЦ спрямована на формування у 

молоді національної, правової свідомості, організації учнівського 

самоврядування, забезпечення професійної самореалізації особистості, 

розвитку творчої активності та вихованості учнів. 

 

 

6. Методична робота 
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Згідно з річним планом роботи на 2015-2016 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»)   – Мартинович О.А. 

4. Сфери легкої промисловості – Дешева О. В.  

5. Сфери   легкої   промисловості   –   Марушева    Л.  С.    

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

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

7. Сфери побутового обслуговування («Перукар»,«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: 
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– 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 Марушевої Л.С. « Використання 

інноваційних виробничих технологій у підготовці сучасного робітника через 

співпрацю з роботодавцями». 

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 

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., Марушевої Л.С. 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., Марушева Л.С. взяли участь у 

роботі Всеукраїнських конференцій (м.Львів, м.Дніпропетровськ, м.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 Сніжинської С.В. широко 

представлений у матеріалах періодичної преси (ж-ли «Профтехосвіта», «Все 

для вчителя»  2015 р., 2016 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.  

На базі КНВЦ в 2015-2016 навчальному році відбулися міські методичні 

секції: заступників директорів з навчально-виховної роботи, викладачів фізики;  

викладачів спецпредметів професій легкої, харчової промисловості, торгівлі, 

громадського харчування, побутового обслуговування; вихователів 

гуртожитків;  бібліотечних працівників. 

Перемогу в обласній олімпіаді з фізики в 2015-2016  навчальному році 

отримали учениця ІІ курсу Оперман Діна (І місце) та учениця І курсу 

Бершацька Єлизавета (І місце); з історії учениця І курсу Сахно Юлія (І місце) та 

учениця Черкас Валентина (ІІ місце). В міській олімпіаді перемогу отримали 

учні КНВЦ з української мови та правознавства. 

20-22 жовтня 2015 року у Київському Палаці дітей та юнацтва відбувся 

Сьомий Міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті – 2015» та Друга 

Міжнародна виставка закордонних навчальних закладів «World Edu». Проект 
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організовано за підтримки Міністерства освіти і науки України, Національної 

академії педагогічних наук України, компанії «Виставковий Світ». 

На виставці були представлені роботи: «Інноваційні підходи до 

формування професійної компетентності кваліфікованих робітників у 

сучасному професійно-технічному навчальному закладі» (методист Юрова 

О.Л.), «Міжпредметні зв’язки та професійна спрямованість на заняттях з фізики 

для майбутніх кваліфікованих робітників легкої промисловості та сфери 

побуту» (викладач Сніжинська С.В.). 

Під час форуму Криворізький навчально-виробничий КНВЦ прийняв 

участь у семінарі департаменту професійно-технічної освіти Міністерства 

освіти і науки України та державної наукової установи «Інститут модернізації 

змісту освіти» Міністерства освіти і науки України за темою:«Інноваційна 

модель розвитку професійно-технічного навчального закладу як чинник 

забезпечення високої якості підготовки фахівців». За підсумками участі у 

виставці Криворізький навчально-виробничий КНВЦ отримав диплом «Лауреат 

І ступеню», Золота медаль. 

17 - 19 березня 2016 року в місті Києві відбулася VII Міжнародна 

виставка «Сучасні заклади освіти - 2016». На виставці були представлені 

роботи: збірник із аудіювання та творчих завдань «Мова і професія» (викладач 

Сергієнко Є.В.) та «Термінологічний словник з професії «Кравець» (викладач 

Марушева Л.С.) у номінації «Використання комплексу сучасних засобів ІКТ, 

програм і рішень для підвищення якості освіти»; творчий наробок «Вивчаємо 

математику – виховуємо патріотів» (викладач Євтушенко О.В.) у номінації 

«Пошуково-дослідницькі підходи у вивченні навчальних предметів, дисциплін 

в умовах становлення інформаційного суспільства». Криворізький навчально-

виробничий центр нагороджений Золотою медаллю виставки. Педагоги 

Криворізького навчально-виробничого центру  були учасниками семінарів та 

круглих столів, проведених Інститутом модернізації змісту освіти МОН, 

департаментом професійно-технічної освіти МОН України. 

На базі КНВЦ в 2015-2016 навчальному році відбулися міські методичні 

секції:  

1. Секція бібліотечних працівників  

Семінар-тренінг бібліотекарів темою якого було "Виховання патріотизму 

та активної громадської позиції учнів ПТНЗ." На заході були присутні 

бібліотекарі міста, воїни-участники АТО (звільнені в запас), керівник 

координаційного центру допомоги учасникам АТО та їх сім’ям Самойленко 

В.А.  

2. Секція заступників директорів з НВР  

Круглий стіл «Виховання громадянина-патріота демократичної держави. 

Інтеграція виховних впливів освітянського середовища ПТНЗ». Проведення 

відкритого виховного заходу, методична мета якого: «Шляхи формування 

громадянина-патріота». 
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3. Секція професій легкої, харчової промисловості, торгівлі, 

громадського харчування, побутового обслуговування та охорони 

праці 

Презентація системи роботи методичного об’єднання торгівельних 

дисциплін. 

4. Секція викладачів фізики 

Педагогічна майстерня «Оновлення змісту фізичної освіти як процес 

формування освітньо-пізнавальних та патріотичних якостей учнів» 

В 2015-2016 навчальному році Криворізький навчально-виробничий 

КНВЦ прийняв участь у наступних заходах: 

– Нагородження кращих учнів, гордості Жовтневого району за високі 

показники в навчанні, активну участь у громадській, суспільній роботі та з 

нагоди Дня студента. Були нагороджені і учениці КНВЦ Терещенко Анжеліка 

та Гончаренко Інна. 

– Проведення конференції "Козацькими стежками". Учні та майстри 

закладу презентували туристичні маршрути Дніпропетровщини "Містами 

козацької слави", розповіли та продемонстрували у що вдягались козаки, 

познайомили з козацькими стравами та приготували "Рибні кульки". Гості 

відвідали музей закладу. Також , запрошений на конференцію робітник 

міського музею розповів про життя козаків та їх побут. Конференція була дуже 

пізнавальною. 

– Проведення семінару «Колористика в сучасні моді» за участю провідного 

технолога компанії «ESTEL» Осташко Євгенія. 

– Організація авторського майстер-класу Євгена Калкатова - майстра 

міжнародного класу, одного із найвідоміших перукарів-стилістів України, 

провідного стиліста українських TV-проектів. Учасникам майстер-класу Євген 

Калкатов продемонстрував авторські техніки стрижок та безліч насправді 

корисної та ексклюзивної інформації. Учні, майбутні перукарі побачили як 

можна адаптувати європейську та американську моду для українських 

споживачів, суміщуючи унікальні 3DHD можливості в дизайні та 

трансформації стиля. 

– Участь у  Чемпіонаті України з перукарського мистецтва, який відбувся в 

рамках п’ятнадцятої Національної виставки індустрії краси «Дзеркало моди» у 

місті Дніпропетровськ. Своє мистецтво протягом трьох днів демонстрували 400 

представників різних міст України, Білорусії. В номінації «Чоловіча 

повсякденна стрижка» -       учениця КНВЦ Єфімова Вероніка отримала ІІ місце, в 

номінації «Жіноча повсякденна стрижка та зачіска на короткому волоссі» -

  Гладун Юлія - ІІІ місце, в номінації «Модна жіноча зачіска на довгому волоссі 

«Кудрі і хвилі» - Яценко Вероніка - ІІ місце, Лисак Ольга - ІІІ місце. 

– Участь у Відкритому Чемпіонаті України з перукарського мистецтва, 

нігтьової естетики та макіяжу «Молоді таланти України», який відбувся на базі 

експоцентру у місті Київ. Своє мистецтво протягом двох днів демонстрували 

біля 500 представників різних міст України, Білорусії. Дніпропетровську 

область представляли учні Криворізького навчально-виробничого центру. 
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Учениця Криворізького навчально-виробничого центру Гладун Юлія (викладач 

Білих І.Є.) завоювала ІІ місце у номінації «Повсякденна жіноча стрижка з 

укладкою». Переможці отримали Дипломи, медалі переможців та цінні призи 

від спонсора Чемпіонату компанії «ESTEL». 

– Організація та відкриття обласного дводенного конкурсу серед учнів за 

професією «Кравець». У заході прийняли участь 4 конкурсантки 

Дніпропетровської області. В цей же день викладачі та майстри виробничого 

навчання показали майстер-класи з кравецької справи. Конкурсантка від КНВЦ 

Анастасія Хомякова отримала почесне ІІ місце. 

– Нагородження учнів, які взяли участь у просвітницькому творчому заході 

"Ми проти насильства і жорстокості". Серед нагороджених учнів: Парикожа 

Віолета та Тимченко Анастасія, яка отримала І місце . 

–  Участь у Всеукраїнському конкурсі «Нелегкий прорив легкої 

промисловості», який відбувся у місті Києві. Представники відділу легкої 

промисловості навчального закладу зайняли: - І місце в номінації «Сучасні 

колекції жіночого одягу. Діловий стиль» з колекцією «Леді бос»; - отримали 

диплом лауреата конкурсу у номінації «Сучасні колекції жіночого одягу. 

Повсякденний одяг» з колекцією «Симфонія літа». 

– За круглим столом у прес-центрі  КНВЦ відбулося відкрите засідання 

галузевої ради підприємців та бізнес-структур про подальшу співпрацю і 

спільні завдання щодо якісної підготовки, працевлаштування та адаптації учнів 

ПТНЗ. 

– Урочисте відкриття І регіонального етапу Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл"("Джура"). У змаганнях брали 

участь 11 куренів з різних навчальних закладів міста та області. Учасники 

змагань продемонстрували силу та мужність, згуртованість та незламний 

козацький дух. Перемогу отримав Криворізький навчально-виробничий центр». 

– Виступ колективу художньої самодіяльності КНВЦ в щорічному 

обласному конкурсі огляді «Фестивальний дивограй профтехосвіти». 

Криворізький навчально-виробничий центр отримав перемогу і Гран-Прі 

фестивалю. 

 

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 КНВЦ» організовує свою 

роботу з питань створення безпечних умов праці і навчання. 

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

охорони праці. Для організованого навчання працівників складена відповідна 

програма, а для перевірки знань інженером розроблені білети із 

завданнями,тести.  
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Розроблені посадові інструкції для всіх працівників КНВЦ, в кожному 

навчальному кабінеті обладнані куточки з охорони праці. 

У КНВЦ створений кабінет з охорони праці, який обладнаний 

необхідною нормативною документацією. З метою пропаганди безпеки 

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

 

8. Рівень кадрової роботи та якість керівного та педагогічного складу 
 

Укомплектованість КНВЦ 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 – 6; 

- вищу категорію – 7; 

- першу категорію – 6; 

- другу категорію – 7; 

- 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 

систематично здійснюють підвищення свого кваліфікаційного рівня у 

відповідних установах Міністерства освіти і науки. 

7. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність 

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу є самостійним 

розділом річного плану роботи КНВЦ.  

У 2015 – 2016 н.р. здійснено переобладнання навчального корпусу і 

майстерень, відремонтований гуртожиток на ІІ корпусі. Щорічно здійснюється 

поточний ремонт навчальних та господарських приміщень.  

За період 2015 – 2016 н. р. КНВЦ не має заборгованості з виплати 

заробітної плати працівникам закладу та стипендії учнів. 

 

 

 

Директор ДПТНЗ «КНВЦ»      В.Т.Легун 


