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1. Львівський науково-
практичний центр 

професійно-технічної 
освіти

З 17.11.2015 по 22.12.2015

2. Проходження 
стажування на 

підприємстві ТОВ “Тега”
З 01.02.2016 по 29.02.2016



“Навчаючи інших –

навчаєшся сам”

Сенека

Стався до інших так, як би ти 

хотів, щоб ставились до тебе”



ВИПУСКНИКИ, ЩО ОТРИМАЛИ ДИПЛОМИ З ВІДЗНАКОЮ:

2013 р. – ОКН-1 Вінтоняк Валентина

2014 р. – ОКН-1 Корда Мар'ян

2015 р. – ОКН -1 Паранич Микола, Ковальчишин Таїсія

ЗНАЧНА ЧАСТИНА ВИПУСКНИКІВ ГРУП ОКН, 

ПРОДОВЖУЮТЬ НАВЧАННЯ ЗА ФАХОМ У ВНЗ
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виробничого навчання



«Використання методу проектів 

на уроках виробничого 

навчання»

Все, що я пізнаю, я знаю, 

навіщо це мені потрібно, 

де і як я можу ці знання застосувати



 Інструктивно-методичні наради

Засідання методичної комісії з професій ОКН, 

ЕОТ,  Об та СЕ

Атестація

Самоосвіта

Відкриті уроки

Взаємовідвідування уроків



оформлення та випуск 

інформаційного вісника 

метод комісії 



Виступила з доповідями:

 «Використання інформаційно-

комунікаційних технологій в 

навчально-виробничій 

діяльності учнів» 

 «Проектна методика навчання в 

ПТНЗ»



- під час засідання школи молодого майстра
обласний відкритий урок на тему «Робота з 
об’єктами в CorelDraw. Робота з текстом» (2013)

- відкритий урок на тему «Підсумкове заняття з теми 
Основи технічного редагування та оформлення
тексту» (2014)

- відкритий урок на тему «Автоматизація створення
однотипних документів з різними реквізитами» 
(2015)









Екскурсія на підприємство –

реальний погляд на професію

З учнями групи ОКН-1 проведена 

екскурсія на поліграфічні 

підприємства



Методичний посібник з 

предмету Основи 

технічного редагування та 
оформлення тексту, який 

містить:

 теоретичний матеріал, 

 лабораторні роботи, 

критерії оцінювання, 

 тестові завдання,

 контрольні запитання, 

 залік





Кількість учнів - 15




