
ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №17 

м. Дніпро

Нікітенко Любов Олександрівна 
Освіта за дипломом -вища, Дніпропетровський металургійний 

інститут 1987р, технологія машинобудування, металорізальні 

верстати та інструменти, інженер-механік. 

Диплом  ПВ №727484

Стаж  роботи  39 р.8 місяців

Стаж роботи викладачем  22 р11 міс.

Нагороди, звання 2004 р. Почесний знак «Відмінник освіти України»

2010 р. Почесний знак «Відмінник освіти України»

2014 р. Почесний знак «За вагомий внесок у розвиток 

професійної освіти»



Предмети викладання: Технології: спецтехнологія, технології:

металообробка металорізальні верстати та автоматичні лінії, технологія

машинобудування, технологічне оснащення, технологічні основи

програмування для верстатів з ЧПК, основи обробки матеріалів та

інструмент, системи ЧПК у механообробці, будова та правила керування

верстатами з ПК, технологічні основи обробки на верстатах з

програмним керуванням та ріжучий інструмент, програмування

обробки на верстатах з програмним керуванням, налагодження

верстатів з програмним керуванням

2020р. пройшла курси підвищення кваліфікації за програмою

викладачів професійної- теретичної підготовки ПТНЗ.

Національна Академія педнаук України ДВНЗ «Університет

менеджменту освіти». Інститут післядипломної освіти ІПП.





2020 р. .«Підвищення рівня 

цифрової грамотності 

педагогічних працівників.

Можливості платформи 

"Всеосвіта"      для 

дистанційного навчання» 

2020 р.«Онлайн-тести як 

інструмент перевірки знань

в умовах дистанційного та 

стаціонарного навчання. 

Як зробити свої тести 

надсучасними» 



Відкритий урок на тему: «Технологія зенкерування 

отворів в деталях»



Участь у Всеукраїнському семінарі м.Запоріжжя училище № 6

«Розвиток НПЦ галузевого спрямування» 



Виступ на обласній методичній секції верстатників  широкого 

профілю та директорів навчально-практичних центрів 

Дніпропетровської області НМЦ  П(ПТ)О



 Вся плануюча документація завжди представлена та затверджена

своєчасно. Були розроблені освітні програми з професій: «Верстатник

широкого профілю» та «Оператор верстатів з програмним керуванням»

за новими стандартами.

Наявність навчально –плануючої документації



Творча група по розробці освітніх програм НМЦ  П(ПТ)О  у Дніпропетровській області 

.



НМЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

133 Галузеве машинобудування



Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Навчально-методичне забезпечення відповідає ліцензійним умовам

провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти та Державним

вимогам до акредитації спеціальності (напряму підготовки), в наявності:

навчальні та робочі навчальні плани

графік освітнього процесу

програми навчальних дисциплін (навчальна, робоча)

навчально-методичні комплекси з дисциплін

критерії оцінювання рівня підготовки

пакети контрольних робіт

пакети екзаменаційних білетів

програми практичної підготовки

методичні вказівки до курсового проектування 

методичні матеріали до атестації здобувачів вищої освіти



Розробка комплексних контрольних робіт

1. Тестові завдання -40 шт

2. Відповіді тестових завдань

3.    Крітерії оцінювання тестових завдань

4.    Задачі- 15 варіантів

5.    Крітерії оцінювання практичної частини

6.    Відповіді рішення задач



Акредитація освітньо-професійної програми спеціальності

133 Галузеве машинобудування,



Творча група по розробці стандарту з професії «Верстатник широкого 

профілю» Галузевої ради при інноваційному аерокосмічному кластері 

«Мехатроніка» з розроблення та розвитку системи професійних 

кваліфікацій та професійних стандартів у аерокосмічній галузі 





Наявність друкованих робіт в педагогічних та методичних 

виданнях (технічний консультант)



Засідання секції педагогічних працівників 

професій машинобудування Дніпропетровської 

області НМЦ  П(ПТ)О



Підготовка призерів обласних (всеукраїнських) конкурсів

2010 рік Ситнік Антон

ІV місце на Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності з професії 

«Верстатник широкого профілю»
2015 рік Бараненко Дмитро

І місце на Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності з професії 

«Верстатник широкого профілю»

2021р. Гаркуша Данило 

І місце  на Всеукраїнському 

конкурсі професійної майстерності 

«WORLDSKILLS UKRAINE» за 

компетенцією «Токарні роботи»



Проведення тижнів верстатних професій 

машинобудівного напрямку

Рівень якості виховної роботи з добувачами освіти підлеглих груп





Виховна та позаурочна робота з учнями та 

батьками підлеглої групи





Дякую за увагу


