Обласний семінар-практикум педагогічних працівників ПТНЗ легкої
промисловості і сфери послуг з професій «Перукар», «Кравець»
26 березня 2014 року на базі ДНЗ «Запорізький ВПУ моди і стилю» пройшов
обласний

семінар-практикум

педагогічних

працівників

легкої

промисловості

послуг

з

ПТНЗ

і

сфери

професій

«Перукар»,

планом

роботи

семінару-практикуму

виступила

«Кравець».
За

директор ДНЗ «Запорізький ВПУ
моди і стилю» Короткова Л.І.. Вона розповіла про реалізацію сучасних підходів для
розвитку

навчального

закладу,

проблеми та задачі на даному етапі.
З доповіддю-презентацією на
тему

«Інноваційне

спрямування

комплексно-методичного
забезпечення предметів і професій
як

об’єктивна

передумова

підвищення

компетентності

висококваліфікованих робітників» виступив заступник директора з навчальновиробничої роботи Міщенко Є.С.
Він

доповів,

що

важливим

фактором, який впливає на якість
отриманих учнями знань і умінь, є
впровадження в навчальний процес
інтенсивних

педагогічних

технологій

та

інноваційного

методик,
комплексно-

методичного забезпечення предметів і професій.
На

високому

організаційному,

методичному

та

педагогічному

рівні

Калініна М.Г., викладач предметів професійно-теоретичної підготовки ДНЗ

«Запорізький ВПУ моди і стилю», провела відкритий урок з професії «Перукар
(перукар-модельєр)» на тему: «Технологія виконання та аналіз композиційних
засобів

концентрованої

зачіски».

Учасники

семінару

визнали

насиченість,

доступність матеріалу уроку, глибину коментарів викладача, використання ІКТ,
дидактичних матеріалів, самостійне
виконання

завдань

учнями,

своєчасність задавання питань для
перевірки знань учнів та контроль
за виконанням завдання.
На високому організаційному
та професійному
виробничого

рівні майстер

навчання

ДНЗ

«Запорізьке ВПУ моди і стилю» Джеланова Н.І. провела відкритий урок з професії
«Кравець» на тему: «Раціональна розкладка та розкрій нічної сорочки». Присутні
відмітили

систематизоване

комплексно-методичне

забезпечення

професії

та

використання його на уроці, професіоналізм під час особистого показу майстра,
коментарі учнів в процесі показу.
З метою прищеплення любові до обраних професій, поглибленого вивчення
тем, що цікавлять учнів керівниками груп з професій «Кравець, закрійник»,
«Перукар-візажист»,
«Манікюрниця» були організовані
майстер-класи творчих робіт учнів:
«Макетування»,
браслетів
макіяж».
Учасникам

та

«Виготовлення
квітів»,

«Розпис
семінару

«Експреснігтів».
було

запропоновано надання послуг за їх
бажанням.
Присутні відмітили творчий підхід керівників творчих груп, актуальність
вирішення завдань проектів, які заплановані для реалізації.

