
ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ 

УЧИЛИЩЕ №17 



Калина Неля Віталіївна 

ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ  

 УЧИЛИЩЕ №17 

     м. Дніпро 

 Освіта - Дніпропетровський державний університет, 1987,  

Спеціальність - Історія, історик. Викладач історії та 
суспільствознавства РВ № 725397 

Викладач-методист 

Пройшла курси підвищення кваліфікації у 2016 р. в Університеті 

менеджменту освіти НАПН України м. Київ 12СПК № 786168. 

Пройшла стажування у 2017 р. в Дніпропетровському гірничому 

університеті, кафедра філософії. 

 Загальний педагогічний стаж – 31 рік. 



Втілення педагогічних ідей 
В.О. Сухомлинського в освітній 

процес у ВПУ №17 



Проект започатковано з нагоди  

100-річчя від дня народження 

Василя Олександровича 

Сухомлинського,  

українського педагога,  

члена кореспондента АПН РРФСР і 

АПН СРСР, 

 заслуженого вчителя України,  

Героя Соціалістичної Праці,  

директора Павлиської середньої 

школи Кіровоградської області. 



Методичний проект «Самоосвіта як основний  фактор удосконалення 

педагогічної майстерності, розвитку професійної компетентності та 

підвищення якості навчально – виховного процесу в ПТНЗ », 

присвяченого 100 річниці з дня народження  В.О. Сухомлинського .  



 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Вище професійне училище №17  

  

ПЕДАГОГІЧНИЙ   ПРОЕКТ 

  

Самоосвіта як основний фактор удосконалення 

 педагогічної майстерності,  

розвитку професійної компетентності та  

підвищення якості  

навчально-виховного процесу в ПТНЗ 



 23 травня 2014 р. Калманов М.Й. разом з зав. ІМЦ Калиною Н.В. прийняли 

участь у  відеомарафоні (Всеукраїнський інтернет – захід)  під час проведення 

Єдиного методичного дня в ПТНЗ області в межах регіонального педагогічного 

проекту обласної секції методистів «Самоосвіта як основний  фактор 

удосконалення педагогічної майстерності, розвитку професійної компетентності 

та підвищення якості навчально – виховного процесу в ПТНЗ», присвяченого 95  

річниці з дня народження  В.О. Сухомлинського. 













 

 

 

 

 

4. 28.09.2018 р. провести виховну годину присвячену 100 річчю з дня народження  

В. Сухомлинського.  

                                

                                                                    Відповідальний: класні кеірвники, майстри в/н  

5. Провести психолого- інтелектуальну  гру «Від серця до серця».   

                                                                                 

                                                                    Відповідальний: класні кеірвники, майстри в/н   

 

6. Серед учнів освітнього закладу провести виставку стіннівок та плакатів, присвячених 

100- річчю з дня народження  В. Сухомлинського. 

  

                                                          Відповідальний: класні кеірвники, майстри в/н 

   

7. З метою змістовного проведення педагогічних заходів  доповідачам користуватися 

добіркою відеоматеріалів про життя та творчість В.Сухомлинського на відеохостингу You 

Tube.  

8. Протягом вересня - грудня 2018 р. в читальній залі бібліотеки організувати тематичну 

виставку , присвячену творчості В. Сухомлинського.  

                                                        Відповідальні: Вабілева Т.М., Макогон І.А. 
 

9. 28.09.2018 р. провести в училищі науково – практичну конференцію на тему «Серце 

віддаю дітям».   
                                                                                Відповідальні:  зав. ІМЦ Калина Н.В.  

                                                                                педагогічні працівники 

 

10. Бібліотекарю Лукіній Г.В. висвітлювати інформацію про проведені заходи на сторінках  

сайту училища. 

 

11. Призначити відповідальною за проведення заходів  в училищі  зав. ІМЦ Калину Н.В.  

 

12.  Зав. ІМЦ Калині Н.В. ознайомити всіх педпрацівників з цим наказом на інструктивно 

– методичній нараді. 

 

 

. 

 

 

 

В.о. директора   ВПУ  № 17                                               М.О. Купріяненко  
             

             

          Виконавець: 

          Калина Н.В. 

 

 

 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Вище професійне училище № 17 

 

НАКАЗ 

« 05 » вересня  2018 р.                 м. Дніпро                                 № 392 
 

Про проведення заходів з відзначення 100-річчя  

від дня народження  В. Сухомлинського 

 

Згідно листа за № 13/4- 103 від 22.08.2018р. «Про забезпечення заходів з відзначення 

100-річчя від дня народження В.Сухомлинського»  з метою удосконалення методичної роботи 

викладачів та майстрів в/н, підвищення їх професійної  компетентності   шляхом педагогічної 

самоосвіти, формування у педагогів поняття про самоосвіту як форму підвищення кваліфікації 

в міжатестаційний період, усунення прогалин в знаннях з методики, педагогіки, психології та 

дидактики ,  

 

Наказую:  

1. Провести у в освітньому закладі ВПУ№17 в термін з квітня по грудень 2018 р.  низку 

заходів присвячених  відзначенню 100- річчя від дня народження В.Сухомлинського:  

 Продовжити роботу над проектом «Самоосвіта як основний фактор удосконалення 

педагогічної майстерності, розвитку професійної компетентності та підвищення якості 

освітнього  процесу»,  

 Доповнити «Педагогічні читання» наступною тематикою :   

- Біографія та творчий шлях  В. Сухомлинського,  

- Педагогічна діяльність,  

- Творчий доробок ,  

- Твори В. Сухомлинського  для дітей,  

- Тлумачення  твору « 100 порад вчителю» , 

- Особистість дитини як ціннісний орієнтир освітнього процесу у спадщині 

В.Сухомлинського,  

- Педагогіка добра  і духовності у виховній системі В.Сухомлинського, 

- Педагогічна  спадщина В.Сухомлинського ,  

- Сухомлинський про виховання цінностей сім»ї,  

-     Гуманістичне виховання засобами природи,  

-     Популяризація та поширення ідей В .Сухомлинського,  

-   В.   Сухомлинський у діалозі з сучасністю. 

   

2. Залучити усіх педагогічних працівників училища у  заходах, присвячених  відзначенню 

100- річчя від дня народження В.Сухомлинського» .                                                  

Відповідальні: Заст. з НР Псарьова Н.М., 

заст.. директора з ВР Купріяненко М.О.     

зав. ІМЦ Калина Н.В., голови ц/к та м/к 

Термін: протягом І семестру 

 

 

3. Серед учнів училища провести флешмоб «Читаємо Сухомлинського».  

                                                                   Відповідальний: класні кервники 

                                          Термін:  24.09.- 05.10.2018 р. 

 

 





12.09.2018 виступ у НМЦ ПТО 



Всеукраїнська ювілейна науково-практична інтернет-

конференція «Гуманізація освітнього процесу в контексті 

педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського» 



Василь Сухомлинський 
 

Велике  серце,  що  горить  любов’ю 

Для  тих  маленьких  щирих  оченят, 

Які  не  творять  шани  гострослів’ю 

І  не  дають    оманливих  порад. 

 

У  педагога,  що  росте  із  сонцем, 

В  якого  стіни  мають  свій  етюд, 

Від  краю  неба  крізь  думок  віконце 

До  малюків  доносить  вищу  суть. 

 

Це  так  не  просто  завжди  віддавати 

Частинку  серця  для  малих  дітей, 

Бо  тут  не  можна  помилки  зазнати 

Потрібно  добре  знати  суть  речей. 

 

Тай  вчителів  залишених  без  слова 

Не  покидає  без  своїх  порад 

Із  Сухомлинським  лине  їхня  мова, 

Цвіте  і  пахне  як  вишневий  сад. 

 

Усю  майстерність,  досвід  із  роками 

В  своїх  казках  народу  передав, 

Зв’язавши  все  духовності  нитками, 

У  світлих  душах  істину  заклав. 





Дякую за увагу. 


