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ЗВІТ ДИРЕКТОРА 

Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Криворізький навчально-виробничий центр» 

КІСЛІЧЕНКО ВОЛОДИМИРА МИКОЛАЙОВИЧА 

2021 – 2022 навчальний рік 

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Криворізький 

навчально-виробничий центр» (КНВЦ) є закладом професійної (професійно-

технічної) освіти ІІІ атестаційного рівня, який входить до державної системи освіти 

України і забезпечує реалізацію потреб громадян у професійній (професійно-

технічній) освіті, оволодінні робітничими професіями, відповідно до їх інтересів, 

потреб, стану здоров`я та соціального замовлення суспільства і держави.  

КНВЦ у сфері легкої промисловості та побуту займає в Україні провідне місце 

щодо підготовки кваліфікованих фахівців легкої промисловості, ресторанного 

бізнесу, торгівлі та туризму.  

Для забезпечення освітнього процесу Криворізький навчально-виробничий 

центр складається з двох навчальних корпусів, потужністю 1290 місць. Контингент 

складає 840 здобувачів освіти. 

Загальна площа навчального закладу 8058 м
2
, навчальна площа складає 5400 

м
2
. В навчальному закладі  є два спортивних зали, спортивний майданчик, дві 

їдальні, дві бібліотеки з читальними залами, книжковий фонд складає 36750 

примірників. 

Відповідно до наказів департаменту освіти і науки про виконання 

регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів, укладених договорів з 

фізичними та юридичними особами КНВЦ щорічно проводить формування 

контингенту здобувачів освіти і слухачів, виходячи з потреб регіону і ринку праці в 

робітничих кадрах, можливостей закладу освіти та ліцензованого обсягу прийому на 

навчання.  

Освітня діяльність Криворізького навчально-виробничого центру спрямована 

на професійне навчання молоді, яка має базову загальну середню освіту (надання 

повної загальної середньої освіти) та повну загальну середню освіту. 
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Для підготовки здобувачів освіти навчальним закладом одержано ліцензії з 31 

професій. 

На базі повної загальної середньої освіти: 

– Агент з організації туризму; Адміністратор 

– Кравець; Закрійник 

– Кухар 

– Кухар; Кондитер 

– Манікюрник; Педикюрник 

– Фотограф; Оператор комп`ютерної верстки  

– Перукар(перукар-модельєр) 

– Перукар(перукар-модельєр); Візажист 

– Флорист 

– Майстер ресторанного обслуговування 

На базі базової загальної середньої освіти: 

– Кравець; Закрійник 

– Кухар; Кондитер 

– Фотограф (фотороботи); Адміністратор 

– Перукар(перукар-модельєр); Манікюрник 

При формуванні регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів 

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 регіонального 

замовлення за 2020 – 2021 навчальний  рік, ефективність профорієнтаційної роботи.  

У 2021 – 2022 навчальному році план регіонального  замовлення складав 335 

здобувачів освіти. Навчальним закладом прийнято 335 здобувачів освіти. План 

набору було виконано на 100%.  

Протягом року велася робота по впровадженню у життя стандартів 

професійної (професійно-технічної) освіти за професіями швейного, торгівельно-

комерційного, громадського харчування та сфери послуг, результати випускної 
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кваліфікаційної атестації: з 379 випускників склали випускну кваліфікаційну 

атестацію з високим рівнем 53 здобувачів освіти, з достатнім – 214, середнім – 112. 

Процент якості складає 75 %, успішності –100%. 

16 випускників отримали диплом кваліфікованого робітника з відзнакою, 306 

здобувачів освіти отримали дві професії. 

Ефективність роботи закладу професійної (професійно-технічної) освіти 

оцінюється працевлаштуванням випускників до замовника кадрів та закріпленням їх 

на виробництві. З 379 випускників, що навчалися за регіональним замовленням 

працевлаштовані 251. 

Працевлаштовані – 251 випускників – 66,2 % 

Не працевлаштовані – 128 випускника – 33,8 % 

з них: 

– декретна відпустка – 21 випускник – 16,4 % 

– навчання у ВНЗ – 32 випускників – 25 % 

– зміна місця проживання – 74 випускників; за станом здоров`я – 1 

випускник 

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».  

Робочі навчальні плани (розроблені на підставі освітніх стандартів ЗП(ПТ)О, 

кваліфікаційних характеристик з професій та Типової базисної структури 

навчальних планів кваліфікованих робітників у ЗП(ПТ)О (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. 

Освітній процес здійснюється відповідно до розкладу занять, який складається 

на підставі діючих, затверджених робочих навчальних планів та наказу про 

педагогічне навантаження викладачів, затверджується директором  і не суперечить 

вимогам нормативно-правової документації. Виконання навчальних планів і освітніх 

програм забезпечено в повному обсязі. 
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На засіданнях предметних методичних комісій розглядається розподіл часу на 

вивчення окремих тем і розподілів з урахуванням рівня підготовки здобувачів 

освіти, слухачів, групи специфіки професії без порушень логічності вивчення 

предмету, підбору конкретного прикладного матеріалу з урахуванням змісту робіт 

спеціальних предметів, вибору форм контролю знань здобувачів освіти. 

Кваліфікаційні вимоги є основою формування змісту загально професійної, 

професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки, а вимоги до 

компонентів змісту освітніх кваліфікованих характеристик є основою для розробки 

системи контролю знань, умінь, навичок і критеріїв їх кваліфікаційної атестації. 

Організація діяльності педагогічного колективу щодо забезпечення освітнього 

процесу здійснюється відповідно до плану роботи КНВЦ на навчальний рік, який 

охоплює 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. Комплексне методичне забезпечення 

професій постійно поновлюється. 

Результатом є перемоги у конкурсах професійної майстерності на обласному 

та всеукраїнському рівнях. 

9 грудня 2021 року на базі Криворізького навчально-виробничого центру 

пройшли наймасштабніші змагання з професійної майстерності WorldSkills Ukraine. 

У найзапеклішій боротьбі гідно представили наш навчальний заклад та здобули 

перемогу наші студентки: компетенція «Технологія моди» - Діана Чайка (І місце); 

компетенція «Перукарське мистецтво» - Анна Сухоненко (ІІ місце).  

Планування внутрішнього контролю передбачено окремим розділом плану 

роботи навчального закладу на рік і охоплює ряд основних заходів щодо аналізу 

навчально-виховного процесу. Постійне накопичення інформації про рівень 
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діяльності кожного працівника допомагає аналізувати його професійне зростання, 

відстежувати зміни, проектувати його розвиток.  

Для проведення тематичного контролю в КНВЦ використовується пакет 

контрольних завдань, які розроблені викладачами, розглянуті методичними 

комісіями та погоджені педагогічною радою. Зміст контрольних завдань відповідає 

вимогам  Державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти і 

охоплює всі теми з навчальних предметів що вивчаються.  

Протягом року року розроблялися заходи щодо підвищення показників якості 

знань здобувачів освіти, зокрема: 

– впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання; 

– проведення додаткових занять, консультацій та факультативів; 

– вивчення адміністрацією стилю викладання того предмета, з якого був 

найгірший рівень підготовки; 

– впровадження у навчальний процес нових інформаційних технологій; 

– удосконалення механізмів різнорівневого контролю знань, умінь, навичок 

шляхом 

– розробки нових методик викладання предметів. 

Згідно  з  установленими  вимогами  законодавства  з  охорони праці та з 

метою систематичного їх виконання в закладі освіти контролюється забезпечення  

безпечних умов організації освітнього  процесу на заняттях хімії, фізики, курсу 

«Захист Вітчизни», фізичної культури,  інформатики, а також на заняттях 

виробничого навчання;  стан  дотримання  протипожежних  вимог;  діяльність 

класних  керівників та майстрів виробничого навчання щодо  запобігання  нещасним  

випадкам; ведення журналів теоретичного та виробничого навчання, оформлення 

відповідних бесід, інструктажів  зі  здобувачами освіти;  дотримання  Державних  

санітарних  правил  і норм влаштування, утримання закладів освіти. За результатами 

здійснення контролю узагальнюються результати перевірок,  готується  довідка  на  

підставі  якої  видається  відповідний наказ,  визначаються  заходи  щодо  усунення  

недоліків.   
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Невід`ємною частиною освітнього процесу  є методична робота, яка 

спрямована на безперервну освіту педагогів, підвищення рівня їхньої готовності до 

організації та здійснення навчально-виховної роботи, обміну досвідом, оскільки 

саме від цього залежить якість підготовки кваліфікованих кадрів.  

Згідно з річним планом роботи на 2021-2022 навчальний рік, рекомендаціями 

НМЦ ПТО у Дніпропетровській області, педагогічний колектив КНВЦ 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 здобувачів освіти, органічно поєднувати із запровадженням у практику 

роботи інтерактивних методів навчання. 

Одним з пріоритетних напрямків роботи визначено роботу з молодими та 

малодосвідченими педагогічними працівниками. Проводиться діагностування 

молодих спеціалістів, відстежуються рівні сформованості педагогічних умінь 

методичної підготовки, професійної спрямованості. 

КНВЦ має змогу поділитися досвідом у напрямку міжнародної співпраці як 

невід`ємної умови успішного розвитку навчального закладу. Керівництво центру 

системно підходить до питання інтеграції в європейський освітній простір, що 

виражається в поступовому розвитку співробітництва із закордонними навчальними 

закладами (Центр професійного навчання CKZiU № 1 в місті Глівіце, Польща). 

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 Зотова Н.В.)  

3. Сфери харчової промисловості  (голова комісії Шулер С.М.) 

4. Сери легкої промисловості (голова комісії Тітенко О.І. ) 

5. Сфери побутового обслуговування (голова комісії Похил Т.М.)  

6. Сфери побутового обслуговування (голова комісії  Щенявська Я.С.)  

7. Класних керівників (голова комісії Неустроєва Ю.О.) 
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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. 

Важливим етапом у підвищенні професійного рівня педагогічних працівників 

є курсова перепідготовка. Одержані через курсову підготовку знання й досвід 

педагогічні працівники адаптують до практичної діяльності. 

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:  

 підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та 

педагогічне звання «викладач-методист» - 2 чол. 

 підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та 

присвоєно педагогічне звання «викладач-методист» - 2 чол. 

 присвоєно педагогічне звання «майстер в/н ІІ категорії»  - 1 чол. 

 присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 4 чол. 

 присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» - 3 чол. 

 присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» - 2 чол. 
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 встановлено 14 тарифний розряд – 1 чол. 

 встановлено 13 тарифний розряд – 1 чол. 

 встановлено 12 розряди – 8 чол. 

Враховуючи значущість питань щодо підготовки майбутніх кваліфікованих 

робітників з урахуванням сучасної ролі STEАM-компоненту в системі професійної 

освіти України, Криворізький навчально-виробничий центр продовжив роботу щодо 

експерименту всеукраїнського рівня за темою: «Організаційно-педагогічні умови 

створення і функціонування STEАM-центру на базі Державного професійно-

технічного навчального закладу «Криворізький навчально-виробничий центр», 

Навчально-методичного центру ПТО у Дніпропетровській області, Національного 

центру «Мала академія наук України». Співпраця зі STEM-напряму між 

Національним центром «Мала академія наук України» і Криворізьким навчально-

виробничим центром привнесла нову хвилю і нове бачення інноватизації освітнього 

процесу закладу.  

 На думку творчого колективу КНВЦ, результати експерименту сприятимуть 

створенню і функціонуванню ART-дизайн лабораторій для підготовки майбутніх 

кухарів, флористів, кравців; розробленню інтегрованих освітніх програм спецкурсів 

з технічного і містецького дизайну в професії та науково-педагогічного і навчально-

методичного забезпечення, зокрема – словників сучасної професійної термінології, 

навчальних посібників; посилить інтеграцію загальноосвітньої та професійної 

підготовок; це привнесе в навчання професіям авторські методики з дослідницького 

пошуку до виконання творчих і дипломних робіт майбутніми кваліфікованими 

робітниками, і найголовніше – своєчасно дасть змогу виявити талановитих і 

обдарованих представників учнівської молоді, створити для них якісні умови 

навчання і просування в майбутньої професії, тобто виявити науково-дослідний 

потенціал здобувачів освіти. 

Основна мета діяльності КНВЦ полягає в забезпеченні виховання й розвитку 

здібних, обдарованих і талановитих дітей відповідно до світових та національних 
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критеріїв, створення умов для інтелектуального, духовного й професійного розвитку 

особистості. 

В 2021-2022 навчальному році здобувачі освіти КНВЦ посіли призові місця у 

обласному етапі Всеукраїнських олімпіад з фізики (ІІ місце – Дяченко В.), 

української мови (ІІ місце – Лукашенко К.),  географії (І місце – Ємельянова З.); 

історії (ІІ місце – Войтенко А..); у ХХІІ Міжнародному конкурсі з української мови 

ім. Петра Яцика (І місце – Лукашенко К., ІІІ місце – Жигуліна С. ); у ХХІІ 

Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Тараса Шевченка (ІІ місце – 

Лукашенко К.). В захисті науково-дослідних робіт МАН, наукове відділення 

«Літературознавство, фольклористика» (ІІ місце – Лукашенко К.). 

20-22 жовтня 2021 року відбулася Тринадцята міжнародна виставка 

«Інноватика в сучасній освіті». Криворізький навчально-виробничий центр» 

нагороджений Золотою медаллю в номінації «Упровадження в освітню діяльність 

інноваційних проектів, моделей, технологій, що спрямовані на підвищення якості 

освіти». В номінації представлена робота «Досвід роботи викладання літератури 

рідного краю  в закладах П(ПТ)О» викладача української мови та літератури Гичко 

Л.М.   

За рекомендацією НЦ «Мала академія наук України» надруковано навчальний 

посібник «Фізика і професія» викладача фізики Сніжинської С.В. 

Участь педпрацівників КНВЦ:  у міжнародних та всеукраїнських  форумах та 

конференціях:   

В рамках Тринадцятої міжнародної виставка «Інноватика в сучасній освіті». 

21 жовтня 2021 року виступ методиста Юрової О.Л. на науково-практичній 

конференції з доповіддю «STEM – світ інноваційних можливостей. Дослідницька 

діяльність здобувачів освіти з використанням ІТ- та STEM-технологій». 

24 листопада 2021 року виступ викладача Боско О.М. на Всеукраїнській 

конференції та методичному марафоні  «Учнівські STEM проекти – практичне 

застосування» з доповіддю «Застосування STEАM- технологій для створення 3D 

моделей сувенірної продукції з використанням елементів стереометричних фігур та 

флористичних композицій». 



10 

 

Враховуючи значущість питань щодо підготовки майбутніх кваліфікованих 

робітників з урахуванням сучасної ролі STEАM-компоненту в системі професійної 

освіти України, Криворізький навчально-виробничий центр продовжив роботу щодо 

експерименту всеукраїнського рівня за темою: «Організаційно-педагогічні умови 

створення і функціонування STEАM-центру на базі Державного професійно-

технічного навчального закладу «Криворізький навчально-виробничий центр», 

Навчально-методичного центру ПТО у Дніпропетровській області, Національного 

центру «Мала академія наук України». Співпраця зі STEM-напряму між 

Національним центром «Мала академія наук України» і Криворізьким навчально-

виробничим центром привнесла нову хвилю і нове бачення інноватизації освітнього 

процесу закладу.  

 Основна мета діяльності КНВЦ полягає в забезпеченні виховання й розвитку 

здібних, обдарованих і талановитих дітей відповідно до світових та національних 

критеріїв, створення умов для інтелектуального, духовного й професійного розвитку 

особистості. 

В 2021-2022 навчальному році здобувачі освіти КНВЦ посіли призові місця у 

обласному етапі Всеукраїнських олімпіад з фізики (ІІ місце – Дяченко В.), 

української мови (ІІ місце – Лукашенко К.),  географії (І місце – Ємельянова З.); 

історії (ІІ місце – Войтенко А..); у ХХІІ Міжнародному конкурсі з української мови 

ім. Петра Яцика (І місце – Лукашенко К., ІІІ місце – Жигуліна С. ); у ХХІІ 

Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Тараса Шевченка (ІІ місце – 

Лукашенко К.). В захисті науково-дослідних робіт МАН, наукове відділення 

«Літературознавство, фольклористика» (ІІ місце – Лукашенко К.). 

20-22 жовтня 2021 року відбулася Тринадцята міжнародна виставка 

«Інноватика в сучасній освіті». Криворізький навчально-виробничий центр» 

нагороджений Золотою медаллю в номінації «Упровадження в освітню діяльність 

інноваційних проектів, моделей, технологій, що спрямовані на підвищення якості 

освіти». В номінації представлена робота «Досвід роботи викладання літератури 

рідного краю  в закладах П(ПТ)О» викладача української мови та літератури Гичко 

Л.М.   
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Педпрацівники Криворізького навчально-виробничого центру на протязі року 

брали участь у міжнародних та всеукраїнських  форумах та конференціях:   

В рамках Тринадцятої міжнародної виставка «Інноватика в сучасній освіті» 21 

жовтня 2021 року - виступ методиста Юрової О.Л. на науково-практичній 

конференції з доповіддю «STEM – світ інноваційних можливостей. Дослідницька 

діяльність здобувачів освіти з використанням ІТ- та STEM-технологій». 

24 листопада 2021 року - виступ викладача Боско О.М. на Всеукраїнській 

конференції та методичному марафоні  «Учнівські STEM проекти – практичне 

застосування» з доповіддю «Застосування STEАM- технологій для створення 3D 

моделей сувенірної продукції з використанням елементів стереометричних фігур та 

флористичних композицій». 

Велика увага приділяється вихованню у здобувачів освіти патріотизму, любові 

до рідної землі, традицій українського народу, бажанню бути українцем та пишатися 

своєю нацією: «Козацькому роду - нема переводу» (щорічне урочисте святкування 

свята Покрови). Щорічно колектив КНВЦ приймає участь та організовує зональні 

змагання військово-патріотичної гри «Сокіл» (Джура) та займає призові місця. В 

змаганнях можна продемонструвати не лише фізичні можливості, а й морально-

духовний вишкіл. 

На протязі року проводились численні патріотичні челенджі, які довели свою 

ефективність: «Миру тобі, Україно», «До Перемоги!», «Ми мріємо про день, коли 

закінчиться війна»; «Працюємо разом на Перемогу», «Сила України в єдності духу». 

Здобувачі освіти із залюбки ініціювали та приймали участь в благодійних 

марафонах  «Турбота про людей», «Доторкнутися добром до душі». 

Одним із інноваційних направлень в виховній роботі є волонтерський рух. 

Волонтери КНВЦ за підтримки соціально-психологічної служби відвідують Центр 

допомоги учасникам бойових дій та членам їх сімей. Протягом навчального року 

проведено волонтерами п`ять акцій «Дорогою добра». Напередодні дня святого 

Миколая майбутні перукарі КНВЦ надали перукарські послуги вихованцям 

криворізької спеціалізованої школи «Натхнення».  
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Фізична підготовка в КНВЦ здійснюється через розвиток фізичних якостей і 

здібностей, вдосконалення функціональних можливостей організму, зміцнення 

здоров'я людини, формування стійких мотивацій і потреб дбайливого ставлення до 

власного здоров'я на заняттях фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності. 

Здобувачі освіти КНВЦ посіли призові місця у міській спартакіаді з 

настільного тенісу – І місце, з волейболу  – ІІ місце, зі стрітболу – ІІІ місце, 

легкоатлетичній естафеті  – ІІІ місце. 

Аналізуючи роботу педагогічного колективу навчального закладу за 2021-

2022 н.рік  необхідно спрямувати на удосконалення змісту форм і методів навчання 

та виховання здобувачів освіти розвиток педагогічної та професійної майстерності 

педагогічних працівників, їх загальну культуру, створення умов для професійного 

удосконалення, створення комплексного методичного забезпечення дисциплін 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 дисциплін, 

навчання професій, розвитку КМЗ дисциплін і професій. 

  З метою підвищення якості навчально-виховного процесу придбати 

електронні підручники зі спецдисциплін 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 здобувачів освіти, 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. 

 

Директор ДПТНЗ «КНВЦ»   Володимир КІСЛІЧЕНКО 

 


