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План 

проведення Школи молодих педагогічних працівників 

професійно-технічних  навчальних  закладів  

 

     Дата проведення: 25 квітня 2017 року 

Місце проведення: ДНЗ «Запорізьке вище                                 

професійне училище моди і стилю» 

     (м. Запоріжжя, вул. Шкільна, 3)   

     Початок роботи: 10.00 

 

Координатори школи молодих педагогічних працівників ПТНЗ – 

Петерик С.М., заступник директора Науково-методичного центру професійно-

технічної освіти у Запорізькій області; Єговцев О.Д., методист Науково-

методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області 

 

Тема: «Інноваційні технології в освіті» 

 

10.00-10.10 Відкриття Школи молодого педагогічного працівника. 

Вступне слово. 

Петерик Світлана Миколаївна, заступник директора 

Науково-методичного центру професійно-технічної освіти 

у Запорізькій області. 

 

10.10-10.25 «Науково-методичний супровід інноваційної педагогічної 

діяльності працівників ДНЗ «Запорізьке вище професійне 

училище моди і стилю».  

Короткова Ліна Ігорівна, директор ДНЗ «Запорізьке вище 

професійне училище моди і стилю». 

 

10.25-11.45 «Інновації в освіті». 

Сирцова Ольга Миколаївна, кандидат історичних наук, 

доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних 

дисциплін КЗ «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» ЗОР. 

 

11.45-12.15 Перерва. 

 

 



12.15-13.45 Тренінг на тему «Підвищення професійної компетентності 

молодих педагогічних працівників». 

Сердюк Олена Валеріївна, практичний психолог 

ДНЗ «Запорізький будівельний центр професійно-технічної 

освіти». 

 

13.45-14.00 «Особливості методичних підходів до створення і 

застосування в навчальному процесі відео майстер-класів». 

Іванюха Олена Олександрівна, викладач предмета 

«Візажна справа» ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище 

моди і стилю». 

 

14.00-14.15 «Методика використання персонального блогу викладача в 

навчальному процесі», «Використання програмного 

забезпечення SMART Notebook під час теоретичного 

навчання в ПТНЗ». 

Рожкова Наталія Сергіївна, викладач предмета «Основи 

правових знань» ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище 

моди і стилю». 

 

14.15-14.30 «Підвищення результативності та якості освіти шляхом 

впровадження інтерактивних методів навчання». 

Грубник Олена Миколаївна, викладач предмета 

«Манікюрна справа» ДНЗ «Запорізьке вище професійне 

училище моди і стилю». 

 

14.30-14.40 Підведення підсумків школи. 

Петерик Світлана Миколаївна, заступник директора 

Науково-методичного центру професійно-технічної освіти 

у Запорізькій області; 

Єговцев Олександр Дмитрович, методист Науково-

методичного центру професійно-технічної освіти 

у Запорізькій області. 

 

 

 

Заступник директора 

НМЦ ПТО у Запорізькій області     С.М. Петерик 

 

 

 

 

 

Методист НМЦ ПТО  

у Запорізькій області       О.Д. Єговцев 


