
 

ЗВІТ 

про діяльність 

Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Криворізький навчально-виробничий центр» 

за період 2018 – 2019 н. р. 

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
. 

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; 

- 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 2018 році план державного замовлення складав 380 учнів. Учбовим 

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

У8– 2019 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 % 

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%. 

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. 

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 

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.  

Згідно з  рекомендаціями навчально-методичного центру ПТО у 

Дніпропетровській області, 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. 

Протягом навчального року 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 308 випускників склали 

випускну кваліфікаційну атестацію з високим рівнем 58 учнів, з достатнім – 

180, середнім – 69. Процент якості складає 70,6%, успішності –100%. 



13 випускників отримали диплом кваліфікованого робітника з 

відзнакою, 166 учнів отримали дві професії. 

Ефективність роботи професійно-технічного навчального закладу 

оцінюється працевлаштуванням випускників до замовника кадрів та 

закріпленням їх на виробництві. З 303 випускників, що навчалися за 

державним замовленням працевлаштовані 263. 

Працевлаштовані – 263 учня  

Не працевлаштовані – 45 учнів  

з них: декретна відпустка – 32 учня  

продовження навчання – 10 учнів 

хвороба – 3 учня  

На базі КНВЦ в 2018-2019 навчальному році проведено 4 міських 

методичних секцій: практичних психологів та соціальних педагогів (жовтень 

2018 р.), професій легкої промисловості (квітень 2019 р.), дві школи 

впровадження нових виробничих технологій на базі НПЦ «Креатив» і 

«Fashion» (листопад 2018 р., січень 2019 р.). 

З 23 по 25 жовтня 2018 року в місті Києві відбувся Десятий 

Міжнародний форум-презентації «Інноватика в сучасній освіті». 

Криворізький навчально-виробничий центр нагороджений Золотою медаллю 

за роботу «Математика і професія» (Євтушенко О.В.) 

З 14-16 березня відбулася Десята Міжнародна виставка «Сучасні 

заклади освіти - 2019». Криворізький навчально-виробничий центр 

нагороджений Золотою медаллю за роботи «Інноваційні пошуки: створення 

STEAM-центру на базі ДПТНЗ «Криворізький навчально-виробничий центр» 

(Юрова О.Л.) та «Навчальний посібник з англійської мови для здобувачів 

освіти з професії «Агентз організації туризму. Адміністратор» (Сафронова 

І.О., Іванова О.І.) 

12 грудня 2018 року на базі Криворізького навчально-виробничого 

центру відбулося засідання Школи етикету, в якому приймали участь учні 

професійно-технічних закладів Дніпропетровської області. 



Всеукраїнський конкурс професійної майстерності «Прорив легкої 

промисловості України» - спільний проект Національного галузевого 

партнерства в легкій промисловості України «Fashion Globus Ukraine» та 

Асоціації швейних училищ України, що проходить під патронатом 

Міністерства освіти і науки України. Фінал Всеукраїнського конкурсу 

професійної майстерності «Прорив легкої промисловості України» відбувся в 

березні 2019 року в місті Хмельницький. В конкурсі приймали участь 

заклади професійної (професійно-технічної) освіти України. Криворізький 

навчально-виробничий центр продемонстрував колекцію моделей в номінації 

«Сучасні колекції спортивного одягу», нагороджений дипломом за ІІІ місце. 

З метою організації об'єктивного оцінювання професійної діяльності 

педагогічних працівників на базі Криворізького навчально-виробничого 

центру створені експертні групи, до складу яких входять методисти, 

досвідчені педагоги. Протягом атестаційного періоду члени експертних груп 

знайомляться з досягненнями педагогів, які атестуються, та роблять висновок 

про результати експертної оцінки діяльності педагогічного працівника на 

основі атестаційної карти педагога, яка включає: 

- результативність фахової діяльності, 

- результативність методичної роботи, 

- поширення перспективного або власного педагогічного досвіду, 

наявність власних методичних розробок та публікацій. 

Методичною радою КНВЦ розглядаються результати фахової 

діяльності кожного педагога в міжатестаційний період, оцінюються 

навчальні досягнення учнів, результативність учнів у конкурсах, олімпіадах і 

особисті досягнення педагогів у професійних конкурсах, результативність 

науково-методичної роботи (підготовка методичних матеріалів), участь в 

розповсюдженні передового педагогічного досвіду. 

За підсумками атестації:  

присвоєно звання «викладач-методист» - 2 чол. 



присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 2 

чол. 

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» - 3 

чол. 

встановлено 12,13,14 розряди – 5 чол. 

Домінуючою формою методичної роботи в училищі є робота 

методичних комісій: 

1. Гуманітарних дисциплін  (голова комісії Гичко Л.М.)  

2. Дисциплін природничо-математичного циклу (голова комісії 

Євтушенко О. В.)  

3. Сфери харчової промисловості  (голова комісії Коваль Т.В.) 

4. Сери легкої промисловості (голова комісії Дешева О.М.)   

5. Сфери побутового обслуговування (голова комісії  Білих І.Є.) 

6. Сфери побуту (голова комісії Свідерська Ю.О.) 

Викладачі КНВЦ взяли участь в Х Міжнародному фестивалю 

педагогічних інновацій в м.Черкаси (Євтушенко О.В., Сніжинська С.В.) 

Вийшли статті в журналі «Наукові записки Малої академії наук» №11 

«Інтеграція загальноосвітньої і професійної підготовки учнів ПТНЗ»: 

«Духовне та моральне виховання молоді засобами збереження національної 

спадщини українського народу» та (Євтушенко О.В., Сніжинська С.В., 

Юрова О.Л., Наумова Т.В.) і №13 Інноваційні пошуки: створення STEAM-

центру на базі ДПТНЗ «Криворізький навчально-виробничий центр» 

(Савченко І.М., Легун В.Т, Юрова О.Л.) 

Розглянуто і вивчено досвід викладача математики Євтушенко О.В. на 

навчально-методичній раді НМЦ ПТО в Дніпропетровській області. 

Участь педпрацівників КНВЦ:  Дем`ян І.П., Євтушенко О.В., Юрової 

О.Л., Сніжинської С.В., Свідерської Ю.М., Коваль Т.В. у міжнародних та 

всеукраїнських  форумах та конференціях:   

– Освітня науково-практична конференція «Методи підготовки 

висококваліфікованих фахівців на сучасному етапі: Європейський досвід» та 



«Співпраця закладів ПТО з роботодавцями: інноваційні шляхи розвитку 

соціального партнерства» в рамках Всеукраїнського форуму «Інноватика в 

сучасній освіті» (м. Київ  23-25 жовтня 2018р.) 

 ІІІ Міжнародний науково-практичний семінар «STEM-освіта – 

проблеми та перспективи» (24-25 жовтня 2018 року на базі Льотної академії 

м. Кропивницький)  

 ІV Міжнародна науково-практична конференція «Stem-освіта: стан 

упровадження та перспективи розвитку»; (8-9 листопада 2019 р. в 

Національному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді, м. Київ). 

 Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція 

«Упровадження електронних освітніх ресурсів в навчальний процес: 

проблеми і пошуки» (27-28 листопада 2018 р. в ДНЗ «Криворізький центр 

професійної освіти металургії та машинобудування» м. Кривий Ріг).  

 Перший Міжнародний науково-практичний WEB-форум «Розбудова 

єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя» (26-28 

березня 2019 р.) 

Колектив КНВЦ приймає активну участь у Всеукраїнській військово-

патріотичній спортивно-розважальній грі «Сокіл Джура». В поточному році 

наш рій «Дубівський» посів перше місце у другому етапі гри та захищав 

честь міста на обласних змаганнях. Команда джур нашого закладу не лише 

приймає участь у змаганнях, але й активно діє протягом всього навчального 

року: участь у волонтерських заходах; допомога ветеранам; робота в музеї 

«Козацької Слави»; відвідування дитячих будинків та ін..  

Дев`ятий рік поспіль творчий колектив учнів ДПТНЗ «КНВЦ» отримає 

Гран-Прі в обласному смотрі художньої самодіяльності «Фестивальний 

дивограй профтехосвіти».  

Аналізуючи роботу педагогічного колективу училища за 2018-2019 

н.рік  необхідно спрямувати на удосконалення змісту форм і методів 

навчання та виховання учнів розвиток педагогічної та професійної 

майстерності педагогічних працівників, їх загальну культуру, створення умов 



для професійного удосконалення, створення комплексного методичного 

забезпечення предметів і професій, інтеграцію у навчальний процес 

досягнень науки і практики, необхідно удосконалити системний підхід  до 

організації методичної роботи, а саме більше уваги  приділяти аналітико-

методичній роботі щодо стану викладання предметів, навчання професій, 

розвитку КМЗ предметів і професій. 

  З метою підвищення якості навчально-виховного процесу придбати 

електронні підручники по спецпредметах та використовувати їх під час 

навчання. Запроваджувати у практику діяльності нові освітні технології, 

форми, методи виховання. 

З метою оперативного контролю та прийняття управлінських рішень, 

продовжити практикувати щомісячні звіти викладачів і майстрів в/н з питань 

збереження контингенту, успішності учнів, пропусків занять, виконання 

навчальних планів і програм. 

 В основу планування методичної роботи покласти завдання, що стоять 

перед професійно-технічною освітою України і складають зміст нормативно-

правових актів та документів про освіту. 

 


