
 

№ 25        Банк даних ППД  ДНЗ «КПЛПО» 

Назва досвіду 
Формування професійної компетентності учнів шляхом впровадження 

виробничих новацій 

Суть досвіду 

 

Не зможе кваліфікований робітник бути конкурентоспроможним на 

сучасному ринку праці, якщо не буде опановувати сучасні виробничі 

технології. Проблема використання досягнень виробництва в практичній 

діяльності майстра полягає в тому, що необхідно вивчити ці досягнення, 

розробити дидактичні матеріали для використання інформації в навчально-

виробничому процесі, домогтися на теоретичному і практичному рівні 

засвоєння матеріалу майбутніми робітниками в процесі опанування обраної 

професії. 

Категорія, для 

якої адресований 

досвід 

Майстри  виробничого навчання  
 

Автор досвіду Майстри  виробничого навчання професій швейного профілю 

Рівень 

узагальнення 

 

Ліцейний 2020 рік 
 

 

 

 

№ 24       Банк даних ППД  ДНЗ «КПЛПО» 

Назва досвіду 

 

Організація проектної діяльності учнів як один із методів розвитку їх 

творчого потенціалу 

Суть досвіду 

 

Знання та вміння, отримані на уроках інформатики, учні активно 

використовують для створення проектів з інших предметів,  при підготовці до 

позакласних заходів та виконанні дипломних і творчих робіт, що теж 

вважається проектною діяльністю. Вони не лише роздруковують портфоліо 

проекту, над яким працюють, кінцевим продуктом роботи учнів над проектом є 

презентації та публікації з обраних тем, створений сайт та блог.  

Категорія, для 

якої адресований 

досвід 

Викладачі інформатики та інформаційних технологій 

Автор досвіду Мармалюк Ю. А. 

Рівень 

узагальнення 

 

Ліцейний 2019 рік 
 

 

№ 23        Банк даних ППД  ДНЗ «КПЛПО» 

Назва досвіду 
Використання передових виробничих технологій як один із методів 

мотивації навчальної діяльності учнів 

Суть досвіду 

 

Як формувати пізнавальну активність, розвивати пізнавальний інтерес, 

прищеплювати прагнення до самостійної пошукової діяльності, як краще 

побудувати сучасний, ефективний урок, які методи обирати — відповідь на ці 

запитання в індивідуальній методичній проблемі, над якою працює педагог: 

“Використання виробничих інновацій — основа формування готовності учнів 

до освоєння високопродуктивних методів роботи» 



Категорія, для 

якої адресований 

досвід 

Майстри  виробничого навчання  
 

Автор досвіду Цимбаліст О. В. 

Рівень 

узагальнення 

 

Ліцейний 2018 рік 
 

 

№ 22        Банк даних ППД  КПЛПО 

Назва досвіду 
 Організація та проведення декад методичної комісії як один із методів 

формування професійних компетентностей майбутніх робітників 

Суть досвіду 

 

 

Одними із найважливіших завдань голови методичної комісії є пропаганда та 

впровадження передового педагогічного й виробничого досвіду, підвищення 

якості навчально-виховного процесу. Голова методичної комісії з професій 

“кухар; кондитер” часткове вирішення цих завдань організовує шляхом 

проведення декад  комісії 

Категорія, для 

якої адресований 

досвід 

Голови методичних комісій 

Автор досвіду Куліш К. О. 

Рівень 

узагальнення 

 

Ліцейний 2017 рік 
 

№ 21       Банк даних ППД  КПЛПО 

Назва досвіду Естетичне виховання учнів  

Суть досвіду 

 

 

Творча діяльність людини робить її особистістю. Тому головною метою процесу 

навчання і виховання педагог вважає розвиток особистості, а не тільки отримання знань, умінь 

та навичок 

Категорія, для 

якої адресований 

досвід 

Класні  керівники, майстри виробничого навчання 

Автор досвіду Ткаченко В. В. 

Рівень 

узагальнення 

 

Ліцейний 2016 рік 
 

 

 

 

№ 20        Банк даних ППД  КПЛПО 

Назва досвіду 
Співпраця викладачів та майстрів виробничого навчання, спрямована на 

формування умінь учнів використовувати набуті знання в практичній діяльності 

Суть досвіду 

 

 

Про аспекти співпраці педагогів, що сприяють підвищенню рівня мотивації учнів до 

навчання 

Категорія, для 

якої адресований Голови  та члени методичних комісій 



досвід 

Автор досвіду Методична комісія з професій «Кравець; закрійник» 

Рівень 

узагальнення 

 

Ліцейний 2016 рік 
 

 

 

 

№ 19        Банк даних ППД  КПЛПО 

Назва досвіду 
Використання різних методів мотивації навчальної діяльності учнів з метою 

формування професійної компетентності майбутніх робітників 

Суть досвіду 

 

 

Найважливішим важелем активізації пізнавальної діяльності учнів є керування 

мотиваційною сферою їх діяльності. Про методи керування. 

Категорія, для 

якої адресований 

досвід 

Викладачі професійно-теоретичної підготовки 

Автор досвіду Ткачук Н. В. 

Рівень 

узагальнення 

 

Ліцейний 2014 рік 
 

 

№ 18        Банк даних ППД  КПЛПО 

Назва досвіду 
Система роботи Кіровоградського професійного ліцею побутового обслуговування 

щодо створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій 

Суть досвіду 

 

 

Колектив ліцею надає особливу увагу питанню розробки та створення комплексу 

дидактичних засобів навчання, комплектів навчально-методичної документації, необхідних для 

повної та якісної організації навчально-виробничого процесу 

Категорія, для 

якої адресований 

досвід 

Викладачі професійної підготовки, майстри виробничого навчання 

Автор досвіду Педагогічний колектив КПЛПО 

Рівень 

узагальнення 

 

Обласний 2014 рік 
 

 

 

 

№ 17         Банк даних ППД  КПЛПО 

Назва досвіду Впровадження педагогічних та виробничих інновацій в навчальний процес 

Суть досвіду 

 

 

Як навчити майбутніх робітників якісно, продуктивно, з високою культурою працювати 

на виробництві 



Категорія, для 

якої адресований 

досвід 

Майстри виробничого навчання 

Автор досвіду Швидка Н. В. 

Рівень 

узагальнення 

 

Ліцейний 2013 рік 
 

 

 

№ 16         Банк даних ППД  КПЛПО 

Назва досвіду 
Спільна робота бібліотекаря з класними керівниками та кураторами груп, 

направлена на формування життєвих компетентностей майбутніх робітників 

Суть досвіду 

 

 

Основа ефективності роботи бібліотекаря – співпраця з класними керівниками та 

кураторами груп 

Категорія, для 

якої адресований 

досвід 

Бібліотекарі 

Автор досвіду Черненко Н. В. 

Рівень 

узагальнення 

 

Ліцейний 2013 рік 
 

 

 

 

№ 15       Банк даних ППД  КПЛПО 

Назва досвіду 
Формування професійної компетентності учнів з предмета «Устаткування 

підприємств харчування» шляхом урізноманітнення дидактичних засобів навчання 

Суть досвіду 

 

 

Інноваційні підходи до розробки та застосування дидактичних засобів навчання 

Категорія, для 

якої адресований 

досвід 

Викладачі професійно-теоретичної підготовки 

Автор досвіду Калужська В. О. 

Рівень 

узагальнення 

 

Ліцейний 2013 рік 
 

 

 

 

№ 14         Банк даних ППД  КПЛПО 

Назва досвіду 
Використання інноваційних виробничих технологій для формування професійної 

компетентності майбутніх робітників 

Суть досвіду 

 

Педагогічна проблема використання на практиці досягнень виробництва в діяльності 

майстра полягає в тому, щоб вивчити ці досягнення, розробити дидактичні матеріали для 

використання інформації в навчально-виробничому процесі, домогтися на теоретичному і 

практичному рівні засвоєння матеріалу майбутніми робітниками в процесі опанування обраної 

професії 



Категорія, для 

якої адресований 

досвід 

Майстри виробничого навчання 

Автор досвіду Радковський А. В. 

Рівень 

узагальнення 

 

Ліцейний 2012 рік 
 

 

 

 

№ 13         Банк даних ППД  КПЛПО 

Назва досвіду 
Формування системи умінь та навичок учнів на уроках виробничого навчання через 

особистий досвід майстра 

Суть досвіду 

 

Майстер вважає, що одним із шляхів удосконалення навчально-виробничого процесу є 

вивчення та впровадження інноваційних виробничих технологій, без знання яких неможлива 

якісна підготовка кваліфікованого робітника; навчає учнів продуктивно, творчо працювати на 

виробництві, уміло використовувати новітню техніку та сучасні технології 

Категорія, для 

якої адресований 

досвід 

Майстри виробничого навчання 

Автор досвіду Стензя Н. В. 

Рівень 

узагальнення 

 

Ліцейний 2012 рік 
 

 

№ 12         Банк даних ППД  КПЛПО 

Назва досвіду Використання проектної технології на уроках і позаурочних заходах 

Суть досвіду 

 

Майстер використовує інноваційну педагогічну технологію, завдання якої полягає в 

тому, щоб не тільки передати учням знання, а й навчити їх здобувати самостійно, навчити 

аналізувати, порівнювати, класифікувати, узагальнювати інформацію 

Категорія, для 

якої адресований 

досвід 

Викладачі професійно-теоретичної підготовки, майстри виробничого навчання 

Автор досвіду Головань О. В. 

Рівень 

узагальнення 

 

Ліцейний 2011 рік 
 

 

 

 

№ 11         Банк даних ППД  КПЛПО 

Назва досвіду 

Використання на уроках предмета «Технологія приготування їжі з основами 

товарознавства технологічних алгоритмів та блок-схем  

 

Суть досвіду 

 

Досягти успіхів у навчанні учнів можливо тільки за умови інноваційного, творчого 

підходу до процесу навчання, підбору  педагогічних методик, які стимулюють навчально-

пізнавальну діяльність учнів, конструктивно-критичне мислення, розвивають їх творчі 

здібності, забезпечують стійкі професійні знання та сприяють інтенсифікації навчання 



Категорія, для 

якої адресований 

досвід 

Викладачі професійно-теоретичної підготовки 

Автор досвіду Висоцька Л. О. 

Рівень 

узагальнення 

 

Ліцейний, обласний 2011 рік 
 

 

 

№ 10       Банк даних ППД  КПЛПО 

Назва досвіду 

Вдосконалення якості професійного навчання на уроках професійно-

практичної підготовки за допомогою інноваційних підходів до розробки та 

застосування засобів навчання 

 

Суть досвіду 

 

Якість проведення уроків залежить від наочності та викладу; від уміння вдало підібрати  

дидактичні засоби та забезпечити їх органічне поєднання зі словами педагога, застосовуючи 

різні методичні прийоми, щоб розвивати пізнавальні інтереси учнів і забезпечувати міцність 

засвоєння знань та формування умінь і навичок 

Категорія, для 

якої адресований 

досвід 

Майстри виробничого навчання 

Автор досвіду Сагайдак Г. П. 

Рівень 

узагальнення 

 

Ліцейний, обласний 2010 рік 
 

 

№ 9         Банк даних ППД  КПЛПО 

Назва досвіду 
Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників шляхом 

оновлення та удосконалення знань і умінь 

Суть досвіду 

 

 

Системність в роботі голови – запорука успіху роботи методичної комісії 

Категорія, для 

якої адресований 

досвід 

Голови методичних комісій 

Автор досвіду Висоцька Л. О. 

Рівень 

узагальнення 

 

Ліцейний 2010 рік 
 

 

 

№ 8        Банк даних ППД  КПЛПО 

Назва досвіду 
 

Впровадження в навчальний процес передового виробничого досвіду 

 

Суть досвіду 

 

Одним із шляхів удосконалення навчального процесу є вивчення та впровадження в 

навчальний процес інноваційних виробничих технологій, без знання яких неможлива якісна 

підготовка кваліфікованого робітника 



Категорія, для 

якої адресований 

досвід 

Майстри виробничого навчання 

Автор досвіду Толстих Алла Миколаївна 
 

Рівень 

узагальнення  

 

Ліцейний, обласний 2010 рік 
 

 

 

         № 7         Банк даних ППД  КПЛПО 
 

Назва досвіду 
Секрети успішного лідера професійно-технічного навчального закладу  

Суть досвіду 

 

Досвід розкриває складові успіху директора Кіровоградського професійного ліцею побутового 

обслуговування Мухи Г.Я.: роботу щодо формування професійно-компетентних заступників, 

створення потужної матеріально-технічної бази, відкритість керівника до нових ідей, здатність 

до об’єктивної оцінки зробленого і на сам кінець головне -  вміння організувати себе, 

педагогічний та учнівський колектив на досягнення запланованого. 

Категорія, для 

якої адресований 

досвід 

Керівники професійно-технічних навчальних закладів  

Автор досвіду Муха Григорій Якович  

Рівень 

узагальнення  

 

Обласний 2009 рік 

 

 

 

№ 6         Банк даних ППД  КПЛПО 
 

Назва досвіду 
Використання на уроках предмету «Технологія виготовлення одягу» технологічних 

алгоритмів та графічних структурно-логічних схем, як засобів активної творчої діяльності 

учнів 

Суть досвіду 

 

Застосування на уроках «Технології виготовлення одягу» технологічних алгоритмів та 

графічних структурно-логічних схем, що дозволяє: сформувати технічну грамотність та 

професійно-трудову компетентності учнів; здійснити доступне пояснення технологічного 

процесу обробки вузлів, виробів, використавши структурно-логічні схеми з графічним 

зображення та вказаними технічними умови на виконання операцій тощо. 

Категорія для 

якої адресований 

досвід 

Викладачів професійно-теоретичної підготовки професійно-технічних навчальних закладів 

області, які здійснюють  підготовку кваліфікованих робітників з професії швейного профілю 

Автор досвіду Ткаченко Валентина Володимирівна 

Рівень 

узагальнення 

 

Ліцейний, обласний 2009 рік 

 

         № 5          Банк даних ППД  КПЛПО 

Назва досвіду 
Педагогічні управлінські технології як засіб забезпечення ефективної діяльності, 

професійного вдосконалення та творчого зростання педагогічних працівників 

Суть досвіду 

 

Досвід розкриває організацію роботи щодо удосконалення професійної та педагогічної 

майстерності педагогічних працівників, показав значні досягнення педагогічного колективу не 

тільки в професійному та творчому зростанні, а й в підвищенні рівня професійної підготовки 

кваліфікованих робітників, тому даний досвід роботи Павленко Т. Г. пропонується 

впроваджувати в практичну діяльність заступників директорів з навчально-виробничої та 



навчальної  роботи, старших майстрів, методистів  ПТНЗ області.  

Категорія, для 

якої адресований 

досвід 

Заступники директорів з навчально-виробничої роботи, старші майстри, методисти 

Автор досвіду Павленко  Тетяна Григорівна   

Рівень 

узагальнення  

 

Ліцейний, обласний 2008 рік 

       
 

 

№ 4                    Банк даних ППД  КПЛПО 
 

Назва досвіду 
Методика впровадження елементів самоконтролю та взаємоконтролю учнів на 

уроках виробничого навчання 

Суть досвіду 

 

Автор досвіду формує самостійність учнів, навчає їх здійснювати контроль своєї 

роботи, з цією метою використовує: показ трудових прийомів з репродуктивним 

відтворенням, нарощування знань, проблемні ситуації. 

Категорія, для 

якої адресований 

досвід 

Майстри виробничого навчання 

Автор досвіду Цілуйко Вікторія Віталіївна 

Рівень 

узагальнення  
Обласний 2005 рік 

 

 

№ 3 
Банк даних ППД  КПЛПО 

Назва досвіду 
Розвиток самостійності, ініціативності майбутніх робітників на основі 

використання різних форм організації  їх діяльності 

Суть досвіду 

 

З метою розвитку самостійності викладач використовує в навчальному процесі 

бесіди, міжпредметні зв’язки, елементи лекційно-практичної системи навчання 

Категорія, для 

якої адресований 

досвід 
Викладачі професійно-теоретичної підготовки  

Автор досвіду Ткачук  Надія  Василівна  

Рівень 

узагальнення 

 

Обласний 2004 рік 

 
 

 
 

 

 

№ 2 
Банк даних ППД  КПЛПО 



Назва досвіду 
Комплексно-методичне забезпечення уроку як фактор забезпечення повного і 

якісного процесу навчання. 

Суть досвіду 

 

Створена оптимальна система навчально-методичної документації та засобів 

навчання допомагає викладачу готуватися до уроку в трьох-чотирьох варіантах, 

повно розкрити зміст об’єктів, явищ та процесів, які вивчаються, об’єктивно 

оцінити знання учнів 

Категорія для 

якої адресований 

досвід 
Викладачі професійно-теоретичної підготовки професії швейного профілю 

Автор досвіду Лінько Єва Василівна 

Рівень 

узагальнення 

 

Обласний 2002 рік 

 
 

№ 1                      Банк даних ППД  КПЛПО 

Назва досвіду 
Стимулювання учнів до активної пізнавальної діяльності на уроках 

спеціальних дисциплін швейного профілю 

Суть досвіду 

 

Автор досвіду використовує сучасні методичні підходи до організації навчальної 

праці: дидактичні та рольові ігри, проблемний метод навчання.  

Категорія, для 

якої адресований 

досвід 

Викладачі професійно-теоретичної підготовки 

Автор досвіду Ткаченко Валентина Володимирівна 

Рівень 

узагальнення 
Обласний 1999 рік 

     
 

 


