
 

МІНІСТЕР СТВО О СВІТИ І  НАУКИ УКРАЇНИ  

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО- 

ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Н А К А З 
 

 16.05. 2017                                м. Дніпро                              №  37 

Про підсумки роботи  

Школи впровадження  

нових виробничих технологій 

 

Відповідно до сучасних вимог ринку праці та ресурсного забезпечення 

навчально-виробничого процесу, впровадження новітніх галузевих технологій 

у навчально-виробничий процес професійної підготовки, прискорення 

процесу трансформації сучасних виробничих технологій в практику 

професійної підготовки, сприяння розвитку професійної майстерності 

педагогічних працівників ПТНЗ міста протягом 2016-2017 навчального року 

при кабінеті НМЦ ПТО функціонувала Школа впровадження нових 

виробничих технологій. 

За час роботи Школи слухачі вивчали, впроваджували у виробничий та 

навчальний процес інноваційні технології  виробництва,  сучасні матеріали, 

обладнання та устаткування; брали участь у майстер-класах, семінарах, 

тематичних виставках; виконували практичні завдання у ПТНЗ; обмінялися 

досвідом роботи з питань впровадження регіонального компонента в зміст 

освіти при підготовці кваліфікованих робітників; готували звіти і презентації; 

створювали блоги, сайти та авторське портфоліо. З огляду на вищесказане та 

за підсумками занять 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Видати Сертифікати слухачам Школи впровадження нових виробничих 

технологій ПТНЗ м. Кривий Ріг згідно зі списком, що додається. 

2. Методисту Мавдрик Т.М.: 

2.1. Розмістити на сайті НМЦ ПТО (електронна бібліотека 

методичних напрацювань, розділ «Професійна підготовка») та 

Криворізького кабінету НМЦ ПТО (профпідготовка – навчаємо професій, 

в розділ «Інновації в професіях») творчі доробки педагогічних 

працівників. 

2.2. Перспективний досвід слухачів з питання інновації презентувати 

на семінарах, майстер-класах за  галузевим спрямуванням. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за  собою. 
 

 

     Директор                                                                 В.М.ВАСИЛИНЕНКО



Додаток  

до наказу НМЦ ПТО 

у Дніпропетровській області 

від 16.05. 2017  №  37 

 

СПИСОК 

слухачів, які пройшли навчання в Школі впровадження  

нових виробничих технологій у 206/2017 навчальному році 

 

№ 

з/п 

Назва ПТНЗ ПІБ Серія та № 

Сертифікату 

1 Центр підготовки та 

перепідготовки робітничих 

кадрів №1 

МОГИЛА 

Анна Сергіївна 

ШНВТ № 001 

2 Центр підготовки та 

перепідготовки робітничих 

кадрів №1 

ТВЕРЕЦЬКА 

Людмила Анатоліївна 

ШНВТ № 002 

3 Центр підготовки та 

перепідготовки робітничих 

кадрів №1 

ПОПЕСКУ 

Альона Вікторівна 

ШНВТ № 003 

4 Криворізький навчально - 

виробничий центр 

БІЛИХ 

Інна Євгеніївна 

ШНВТ № 004 

5 Криворізький центр 

підготовки та 

перепідготовки робітничих 

кадрів будівельної галузі 

АКІМОВА 

Вікторія Валентинівна 

ШНВТ № 005 

6 Криворізький центр 

підготовки та 

перепідготовки робітничих 

кадрів будівельної галузі 

МАСЛОВ 

Володимир Віталійович 

ШНВТ № 006 

7 Криворізький професійний 

гірничо- технологічний 

ліцей 

КОРЖ 

Анжела Анатоліївна 

ШНВТ № 007 

8 Криворізький професійний 

гірничо- технологічний 

ліцей 

СТОЛЯРЧУК 

Андрій Формирович 

ШНВТ № 008 

9 Криворізький професійний 

гірничо- технологічний 

ліцей 

ЖЕРНОВЕНКОВ 

Олександр Володимирович 

ШНВТ № 009 

10 Криворізький професійний 

гірничо- металургійний 

ліцей 

ШПАК 

В’ячеслав Петрович 

ШНВТ № 010 

11 Криворізький професійний 

будівельний ліцей 

КОВАЛЬ 

Тетяна Василівна 

ШНВТ № 011 

12 Інгулецький професійний 

ліцей 

КАЙДА 

Марина Василівна 

ШНВТ № 012 



13 Інгулецький професійний 

ліцей 

КУХТІН 

Ольга Миколаївна 

ШНВТ № 013 

14 Криворізький центр 

професійної освіти 

металургії та 

машинобудування 

КУРКІН 

Богдан Володимирович 

ШНВТ № 014 

15 Криворізький професійний 

транспортно- 

металургійний ліцей 

ГРЕКОВА 

Наталя Вікторівна 

ШНВТ № 015 

16 Криворізький центр 

професійної освіти 

робітничих кадрів торгівлі 

та ресторанного сервісу 

СИСОЄВА 

Олена Володимирівна 

ШНВТ № 016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


