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про діяльність 

Державного професійно-технічного навчального закладу 
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Згідно з річним планом роботи на 2016-2017 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»)     

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.  
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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 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., Сніжинська С.В., Матухно О.Ч. 

взяли участь у роботі Всеукраїнських конференцій (м.Київ, м.Кривий Ріг) 

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., Сніжинської С.В., Охоти 

І.Ю. широко представлений у матеріалах періодичної преси (ж-ли 

«Профтехосвіта», «Все для вчителя»  2016 р., 2017 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 2016-2017 навчальному році відбулися міські методичні 

секції:  

1. Секція професій легкої промисловості та побутового  

обслуговування (березень) 

Семінар-практикум «Модель роботи  НПЦ «Креатив» – відкрита освітня 

система». 
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Майстер-клас з перукарського мистецтва. Методична мета: «Вивчення та 

впровадження  в навчально-виробничий процес нових виробничих технологій» 

2. Секція професій легкої промисловості та побутового  

обслуговування (грудень) 

Використання сучасних технологій та обладнання при підготовці фахівців 

з професії «Кравець». 

Відкритий захід. Методична мета: «Методика використання сучасних 

технологій та обладнання при викладанні спецдисциплін».  

3. Секція бібліотечних працівників (травень) 

Проблемний семінар «Професіоналізм плюс креативність бібліотекаря»  

Відкритий виховний захід. Методична мета: інноваційні форми та методи 

роботи з читачем.   

4. Секція вихователів  гуртожитків (січень) 

Круглий стіл: «Розвиток індивідуальних здібностей вихованців, 

забезпечення умов для їх самореалізації».  

Тренінг «Будуємо щасливу сім’ю».  

З метою створення умов підвищення якості загальноосвітньої підготовки 

учнів професійно-технічних навчальних закладів, розвитку обдарованої молоді, 

підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних предметів 

проходили учнівські олімпіади з предметів загальноосвітньої підготовки. 

Найкращі результати показала учениця гр.Пр-1/9-15 Парикожа Віолетта, яка 

посіла призове І місце на ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики 

серед та учениця гр.Пр-2/9-15 Гречко Аліна, яка посіла ІІІ місце в ІІ етапі 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики серед учнів ІІ курсу 

професійно-технічних навчальних закладів.  

З 25 по 27 жовтня 2016 року в місті Києві відбувся VІІІ Міжнародний 

форум-презентації «Інноватика в сучасній освіті». На виставці були 

представлені роботи:«Впровадження козацької педагогіки в навчальний процес 

як складової національно-патріотичного виховання молоді»(викладач історії 

Мірошниченко Н.О.) та «Використання інноваційних технологій на уроках 

англійської мови в професійно-технічних навчальних закладах» (викладач 

іноземної мови Сафронова І.О.). Криворізький навчально-виробничий центр 

нагороджений дипломом І ступеня. 

16-18 березня 2017 року в Київському Палаці дітей та юнацтва відбулася 

Восьма міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» та П’ята міжнародна 

виставка освіти за кордоном «World Edu». На виставці були представлені 

роботи: «Навчально-методичний посібник з фізики практичного і професійного 

спрямування для професійно-технічних навчальних закладів «Фізика і професія 

в таблицях»(викладач Сніжинська С.В.) та «Інноваційні підходи до процесу 

виховання громадянина-патріота на уроках фізичної культури»(викладач Охота 

І.Ю.). 

В 2016-2017 навчальному році Криворізький навчально-виробничий 

КНВЦ прийняв участь у наступних заходах: 
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 Вже стало доброю традицією щорічне проведення 14.10.2016 року 

на базі Криворізького навчально-виробничого центру масштабного свята під 

назвою «Козацькому роду нема переводу» яке присвячене вшануванню 

Покрови Пресвятої Богородиці. 

 15 листопада 2016 року на базі Криворізького навчально-

виробничого центру відбулося відкриття Тренінгового кабінету, який створено 

за підтримки Федерального Уряду Німеччини. 

 З 30 листопада по 5 грудня 2016 року делегація Криворізького 

навчально-виробничого центру відвідав з дружнім візитом Центр професійного 

навчання №1 (CKZiU № 1) в місті Глівіце (Польща). Візит – це співпраця між 

навчальними закладами, який в майбутньому має шанс привести до спільних 

проектів. 

 12.01.2017 року відбулися новорічні козацькі розваги "Маланка йде 

- Василя веде". Зокрема, "Дубівський курінь" - козацький курінь нашого 

навчального закладу був представлений від Тернівського району. Журі високо 

оцінило підготовку "Дубівського куреня" до святкування Маланки та Василя.  

 25 січня 2017 року в навчально-практичному центрі "Креатив" 

відбувся семінар "Парфумерний бум", який презентував криворізький 

парфумер Юрій Шеремет. Під час практичної частини семінару учні І-ІІІ курсів 

створювали власні парфуми. 

 30.01.2017 року на базі міської бібліотеки №25 за ініціативи 

викладача української літератури Сергієнко Є.В. та бібліотекара Савранської 

Г.Д. було проведено вечір-реквієм "На Аскольдовій могилі український цвіт..." 

для учнів міської музичної школи №10.  

 30.01.2017 року Goethe-Institut в Україні проводив конкурс "Моя 

професія найкраща!" в рамках проекту "Міст до вищої освіти - німецька мова в 

професійно-технічних училищах", у якому взяли участь учні нашого 

навчального закладу. Серед якісних матеріалів відео учениці Криворізького 

навчально-виробничого центру Ольги Зайцевої визнано найкращим. 

 03.02.2017 на базі міської бібліотеки №25 за ініціативи викладача 

української літератури Сергієнко Є.В. та бібліотекара Савранської Г.Д. 

відбулася зустріч учнів Криворізького навчально-виробничого центру з 

відомою на Криворіжжі велотуристкою Биваліною Зоєю Георгієвною в рамках 

проекту "Героїчні сторінки України". 

 04.02.2017 року відбувся День відкритих дверей у Київському 

національному університеті культури та мистецтв. Учні КНВЦ відвідали 

інноваційні аудиторії та лабораторії КНУКіМ, обладнані найсучаснішими 

технологічним оснащенням. За допомогою мультимедійних презентацій 

представники професорсько-викладацького складу вишу розповіли 

абітурієнтам про престижні спеціальності університету. Учні КНВЦ 

зареєструвались у штабі «Абітурієнт – 2017». 

 13.04.2017 року на базі ДПТНЗ "КНВЦ" відбувся І регіональний 

етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 
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"Сокіл"("Джура"). У змаганнях брали участь 10 куренів з різних навчальних 

закладів міста та області. 

 24-26 травня 2017 року на базі Чернігівського професійного ліцею 

побуту відбувся Всеукраїнський конкурс професійної майстерності серед учнів 

професійно-технічних навчальних закладів з професії «Флорист». Криворізький 

навчально-виробничий центр представляла учениця групи Ф1/11-16 Абрамова 

Олена (майстер в/н Крот В.А.), яка гідно представила навчальний заклад і 

перемогла в цьому конкурсі, отримавши диплом І ступеня. 

 20.05.2017 року криворіжці святкували День Європи. Зокрема, 

ДПТНЗ "Криворізький навчально-виробничий центр" презентував культуру 

двох європейських країн - Швеції та Чехії, де були представлені національні 

блюда європейських країн, виставки художньої творчості та проведено 

майстер-класи. 

 23.05.2017 року на філії ДПТНЗ "Криворізький навчально-

виробничий центр"  відкрито молодіжне кафе "На стилі". Лабораторія 

професійно-практичної підготовки спрямована на формування в учнів з 

професії "Майстер ресторанного обслуговування" професійних навиків 

приймати самостійні рішення в реальних виробничих умовах. 

 З 6 по 9 червня 2017 року приїхала делегація Центру професійного 

навчання №1 (CKZiU № 1) в місті Глівіце (Польща) до Криворізького 

навчально-виробничого центру з метою обміну досвідом. Навчальний заклад 

Польщі готує спеціалістів з харчової промисловості, торгівлі та організації 

туристичних послуг, що відповідає професіям Криворізького навчально-

виробничого центру. Програма візиту включала в себе участь в засіданні 

круглих столів «Перспективи розвитку польсько-українських відносин в 

системі освіти» та «Участь в реалізації соціальних програм розвитку міста», 

ознайомлення з базами проведення виробничої практики учнів, відвідування 

уроків виробничого навчання, майстер-класів з професії «Флорист», «Перукар-

модельєр», «Кухар-кондитер», відкритого заходу «Сузір’я талантів», на якому 

проводилося нагородження кращих учнів за номінаціями, екскурсії 

навчальними кабінетами та виробничими майстернями Центру. 

– Участь у  Чемпіонаті України з перукарського мистецтва, який 

відбувся в рамках Національної виставки індустрії краси «Дзеркало моди» у 

місті Дніпропетровськ.  

– Участь у Всеукраїнському конкурсі «Нелегкий прорив легкої 

промисловості», який відбувся у місті Львові.  

– Виступ колективу художньої самодіяльності КНВЦ в щорічному 

обласному конкурсі огляді «Фестивальний дивограй профтехосвіти». 

Криворізький навчально-виробничий центр отримав перемогу і Гран-Прі 

фестивалю. 

 

 

Методисти: Юрова О.Л., Швець В.А. 


