


ПІД  ЧАС НАВЧАННЯ В УЧИЛИЩІ   отримала нагрудний знак 
«За відмінне навчання»

Мій шлях до системи професійно –
технічної освіти розпочався з навчання в 

ПТУ №7, місто Ізмаїл, Одеської обл. 



ЗАХАРЕНКО   ГАННА  СТЕПАНІВНА,  
-учасник  Х VІ міжнародної  виставки навчальних закладів 

«Сучасна освіта  в Україні – 2013»
-учасник  відеоконференції КИЇВ -МОСКВА “Удосконалення 
управлінням ПТНЗ та модернізація ресурсного забезпечення 

навчально – виробничого процесу”
- учасник всеукраїнського проекту та співавтор  електронного 

підручника за професією “Токар” – 2р.
- учасник міжнародної  навчальної програми для викладачів 

ПТНЗ за датським проектом



ПУБЛІКАЦІЇ   В  ФАХОВИХ  РЕСПУБЛІКАНСЬКИХ   ТА  ОБЛАСНИХ  ГАЗЕТАХ  ТА  ЖУРНАЛАХ

Грамоти та дипломи

Дипломи учасника 2016, 2017 

Численні сертифікати на всеукраїнському методичному порталі





Новозеландський письменник, видавець та

дослідник, який понад 30 років займається

вивченням методів навчання. Також є продюсером

понад 22 телевізійних проектів, присвячених

проблемам освіти. Співавтор книги "Революція у

навчанні". Співзасновник новозеландського

Тихоокеанського фонду (Pacific Foundation) –

благодійного фонду, який займається практичним

впровадженням методів навчання.



ТЕМА:    МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Виживає  не  сильніший і 
не розумніший,
а той, хто найкраще 

реагує на зміни,
що відбуваються.

Гордон Драйден,
новозеландський письменник, 

дослідник методів освіти



•Курси стажування на базовому підприємстві 



•Користання інформацією з газет



•Робота із заводською конструкторською, технологічною та
технічною документацією



Доречно згадати слова німецького педагога Адольфа Вільгема Дістервега «Без
прагнення до наукової роботи учитель неминуче потрапляє під владу трьох
педагогічних демонів: механічності, рутинності, банальності».



Запорожский областной союз 
промышленников и 

предпринимателей "Потенциал"                                         

Запорожская ТПП
Запорожская торгово-
промышленная палата.

Организация и 
проведение 

специализированных 
выставок, 

многоотраслевых 
выставок и ярмарок в 
Запорожской торгово-

промышленной 
палате.

Координация 
деятельности 

предприятий, защита 
прав и общих 

интересов членов 
Союза, развитие 
информационной 
инфраструктуры



Выставочный центр открылся 11 марта 2009 г.

Общая площадь 

выставочного комплекса 

составляет 8600 кв.м., 

закрытой выставочной площади –

5000 кв.м.



21/04 –23/04/2017    Композиты и стеклопластики

21/04 – 23/04/2017         Литье

18/05 –21/05/2017   Машиностроение. Металлургия

11/11/2017                       Энергия

http://expo.turistua.com/mcard/Event/lang/ru/id/89904/mode/NewsList/country/52/city/250/publisher/459/
http://expo.turistua.com/mcard/Event/lang/ru/id/89904/mode/NewsList/country/52/city/250/publisher/459/
http://expo.turistua.com/mcard/Event/lang/ru/id/89904/country/52/city/250/publisher/459/
http://expo.turistua.com/mcard/Event/lang/ru/id/89904/country/52/city/250/publisher/459/
http://expo.turistua.com/mcard/Event/lang/ru/id/89906/mode/NewsList/country/52/city/250/publisher/459/
http://expo.turistua.com/mcard/Event/lang/ru/id/89906/mode/NewsList/country/52/city/250/publisher/459/
http://expo.turistua.com/mcard/Event/lang/ru/id/89906/country/52/city/250/publisher/459/
http://expo.turistua.com/mcard/Event/lang/ru/id/89906/country/52/city/250/publisher/459/
http://expo.turistua.com/mcard/Event/lang/ru/id/89905/mode/NewsList/country/52/city/250/publisher/459/
http://expo.turistua.com/mcard/Event/lang/ru/id/89905/mode/NewsList/country/52/city/250/publisher/459/
http://expo.turistua.com/mcard/Event/lang/ru/id/89905/country/52/city/250/publisher/459/
http://expo.turistua.com/mcard/Event/lang/ru/id/89905/country/52/city/250/publisher/459/
http://expo.turistua.com/mcard/Event/lang/ru/id/89908/mode/NewsList/country/52/city/250/publisher/459/
http://expo.turistua.com/mcard/Event/lang/ru/id/89908/mode/NewsList/country/52/city/250/publisher/459/
http://expo.turistua.com/mcard/Event/lang/ru/id/89908/country/52/city/250/publisher/459/
http://expo.turistua.com/mcard/Event/lang/ru/id/89908/country/52/city/250/publisher/459/
http://expo.turistua.com/mcard/Event/lang/ru/id/89904/country/52/city/250/publisher/459/
http://expo.turistua.com/mcard/Event/lang/ru/id/89906/country/52/city/250/publisher/459/
http://expo.turistua.com/mcard/Event/lang/ru/id/89905/country/52/city/250/publisher/459/
http://expo.turistua.com/mcard/Event/lang/ru/id/89914/country/52/city/250/publisher/459/




ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОНЕНТЫ 
ВИРТУАЛЬНЫХ ВЫСТАВОК ЗАПОРОЖСКОЙ ТПП:

Машиностроение. Металлургия:

- ОАО "АЗМОЛ"

- ОАО "Запорожский завод металлических конструкций" 

- ОАО "Запорожстеклофлюс"

- ОАО "Запорожский ферросплавный завод" 

- ОАО "Мотор-СИЧ"

Сельское хозяйство. Пищевая промышленность:

- ООО "Агро-Сервис"

- ЧП "Агротехника" 

- ООО "Айс-Запорожье" 

- ОАО "Бердянские жатки" 

- Компания "Витмас" 
Абитуриент:
- Запорожский национальный университет 
- Запорожский национальный технический университет 

http://www.virtexpo.com.ua/rus/mashmet/hall.htm
http://www.virtexpo.com.ua/rus/mashmet/azmol/azmol.htm
http://www.virtexpo.com.ua/rus/mashmet/zzmk/zzmk.htm
http://www.virtexpo.com.ua/rus/mashmet/stekloflus/stekloflus.htm
http://www.virtexpo.com.ua/rus/mashmet/zfz/zfz.htm
http://www.virtexpo.com.ua/rus/mashmet/motorsich/motorsich.htm
http://www.virtexpo.com.ua/rus/selhoz/hall.htm
http://www.virtexpo.com.ua/rus/selhoz/agroservice/agroservice.htm
http://www.virtexpo.com.ua/rus/selhoz/agroteh/agroteh.htm
http://www.virtexpo.com.ua/rus/selhoz/ice/ice.htm
http://www.virtexpo.com.ua/rus/selhoz/zhatki/zhatki.htm
http://www.virtexpo.com.ua/rus/selhoz/vitmas/vitmas.htm
http://www.virtexpo.com.ua/rus/abiturient/abiturient.htm
http://www.virtexpo.com.ua/rus/abiturient/znu/znu.htm
http://www.virtexpo.com.ua/rus/abiturient/zntu/zntu.htm


ПРОМЫШЛЕННЫЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ

ВЫСТАВКИ

Технические
каталоги

Информационные
листовки











СТАТТЯ В ЖУРНАЛІ  «ПРОФЕСІЙНО – ТЕХНІЧНА ОСВІТА»

«ВЗАЄМОДІЯ ПТНЗ І ТОРГОВО – ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ»

№4, 2009 Р.



ТЕХНОЛОГІЧНИЙ   МАРШРУТ    ОБРОБКИ   ДЕТАЛІ   «ВІСЬ»

Виконав:  Переяслов Олексій
учень групи 8/15 

ДНЗ «Запорізьке  вище  професійне  училище «МОТОРОБУДІВНИК»



ОБЛАДНАННЯ: ТОКАРНО-ГВИНТОРІЗНИЙ ВЕРСТАТ 1К62

1К62
1- верстат токарної групи

К- модернізація верстату

6- підгрупа верстату, токарно- гвинторізна

2- 200 мм- найбільший діаметр заготовки,
який можна встановити на верстаті



УСТАНОВ А- ВСТАНОВИТИ ЗАГОТОВКУ В
ТРИКУЛАЧКОВИЙ ПАТРОН ТА ЗАКРІПИТИ ЇЇ



1. ТОЧИТИ ТОРЕЦЬ
-РІЗЕЦЬ ПРОХІДНИЙ ВІДІГНУТИЙ, ВК8



2. ЦЕНТРУВАТИ ТОРЕЦЬ
- ЦЕНТРОВОЧНЕ СВЕРДЛО Ø 3 ММ, Р18



ОХОРОНА  ПРАЦІ  ПРИ  ОБРОБЦІ  ДЕТАЛІ «ВІСЬ»

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ РОБОТА 
НА ВЕРСТАТАХ У 
РУКАВИЦЯХ  ДЛЯ 
ЗАПОБІГАННЯ ЇХ 

ЗАХОПЛЮВАННЮ 
ЧАСТИНАМИ, ЩО 
ОБЕРТАЮТЬСЯ

ПЕРЕВІРКА ТОЧНОСТІ 
ОБРОБКИ ДЕТАЛІ У 

РОБОЧІЙ ЗОНІ ВЕРСТАТА 
МАЄ ПРОВОДИТИСЬ 
ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ЙОГО 

ОСТАТОЧНОЇ  ЗУПИНКИ

ПІД ЧАС ОБРОБКИ 
КРИХКИХ МАТЕРІАЛІВ 

(ЧАВУН, БРОНЗА, 
ПЛАСТМАСА) НЕОБХІДНО  

ЗАХИЩАТИ  ОЧІ 
ОКУЛЯРАМИ АБО 

ПРОЗОРИМ ЕКРАНОМ

ПРО НЕСПРАВНІСТЬ У 
ВЕРСТАТІ ТА ЙОГО 

ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННІ 
НЕГАЙНО  ПОВІДОМЬТЕ 

МАЙСТРА АБО 
ЧЕРГОВОГО СЛЮСАРЯ







Любую деталь можно представить в виде совокупности
геометрических элементов. Для создания программы
обработки необходимо определить координаты всех
опорных точек





Незвичайне поєднання : викладач спецтехнології та 
бібліотекар училища



ДВОМОВНИЙ УРОК СПЕЦТЕХНОЛОГІЇ:російська та 
англійська мова











Какое хорошее слово – профтех!

В нём опыт одних, в нём молодость тех!

В нём труд и учёба, и общий успех!

Давайте гордиться, что мы из профтех!
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