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I.  Загальні відомості про 

майстра



Холодняк Оксана Григорівна
Загальний стаж роботи: 16 років 7 місяців

Стаж роботи на займаній посаді: 13 років 5 місяців

2011 рік – ПНПУ імені В.Г. Короленка за спеціальністю 

“Психологія. Соціальна педагогіка”

Педагогічне звання – “майстер виробничого навчання

І категорії ” 

Автор портфоліо:



Освіта:
Київське вище професійне училище технологій та дизайну одягу підвищувала 

робітничу кваліфікацію за професією: «Перукар (перукар-модельєр)», 
кваліфікація «Перукар першого класу»



Здобуття вищої освіти

2011 році закінчила Полтавський 

національний педагогічний 

університет імені В.Г. Короленка та 

отрималаповну вищу освіту за 

спеціальністю «Психологія. 

Соціальна педагогіка»

Кваліфікація за 

дипломом:
практичний психолог, 

соціальний педагог, соціально-

педагогічний працівник з 

дітьми з девіантною 

поведінкою



ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО:

«Навчаючи інших, вчитись самій. В житті все робити з любов`ю. За кожний

мій вчинок, щоб діти могли згадати мене добрим словом»



У 2019 році підвищила кваліфікацію на базі Білоцерківського інституту неперервної

педагогічної освіти ДВНЗ «УМО» за програмою «викладачі професійно-

теоретичної підготовки ЗП(ПТ)О».

Підвищення кваліфікації







«Навчання викладачів» на базі  ESTEL Kiev Studio

Присвоєна кваліфікація майстер-колорист ESTEL Profesional.

Участь у семінарах професійного 

спрямування



На  базі

ПП Дроздов В.І., студія «Карамель»



ІІ. Навчально-методична 

діяльність



Участь у роботі над єдиною 

науково-методичною проблемою
“Підвищення ефективності навчально-виховного процесу

шляхом використання міжпредметних зв’язків” (2015-2018 рр.)



Участь у роботі над єдиною 

науково-методичною проблемою
“Підвищення рівня професійної компетентності педагогів ліцею як 

важлива складова якісної освіти” (2018-2022 рр.)



Проблема, над якою працюю:

«Впровадження інноваційних перукарських технологій на 

уроках виробничого навчання»



Вивчення та впровадження досвіду 

роботи колег:

- викладача спеціального малювання

Олещенко В.І. з проблеми «Формування

всебічного розвитку учнів шляхом

використання міжпредметних зв'язків»

- викладача німецької мови

Галицької І.М. з проблеми «Онлайн-освіта 

як сучасний інструмент професійного 

зростання педагогів»



Участь у роботі методичної комісії



Виступи:

- на засіданні 

педагогічної ради

- на педагогічних 

читаннях



№

з/п
Назва теми Місце проведення Навчальний рік

1. «Сучасний урок в контексті компетентністного

підходу до освітнього процесу»

Засідання методичної комісії 2017-2018

навчальний рік 

2. «Професійна компетентність педагога як одна з 

умов його успішної діяльності»

Засідання методичної комісії 2017-2018

навчальний рік 

3. «Використання ІКТ у процесі самоосвіти педагогів як 

засіб підвищення професійної компетентності»

Засідання методичної комісії 2018-2019

навчальний рік 

4. «Самоосвіта – складова удосконалення 

професійної компетентності педагога»

Засідання методичної комісії 2018-2019

навчальний рік 



№

з/п
Назва теми Місце проведення Місце проведення

1. «Педагогічна компетентність учителя – запорука 

успішного учня»

Засідання методичної комісії 2019-2020

навчальний рік 

2. «Сучасні методи та технології навчання при 

підготовці кваліфікованих робітників з професії 

«Перукар (перукар-модельєр)» і «Візажист»

Засідання методичної комісії 2019-2020

навчальний рік 

3. «Формування компетентностей саморозвитку і 

самоосвіти в умовах реалізації освітньої роботи 

ліцею»

Засідання методичної комісії 2019-2020

навчальний рік 

4. «Впровадження активних та інтерактивних 

методів навчання при підготовці кваліфікованих 

робітників з професії «Перукар (перукар-

модельєр)» і «Візажист»

Засідання методичної комісії 2019-2020

навчальний рік 



№

з/п Назва теми Місце проведення Навчальний рік

1. «Використання сучасних освітніх 

технологій при підготовці кваліфікованих 

робітників за професією «Перукар 

(перукар-модельєр). Візажист»

Засідання методичної комісії 2021-2022

навчальний рік 

2. Дидактична майстерня «Огляд 

дидактичного матеріалу, який 

використовується на уроках теоретичного 

та виробничого навчання»

Засідання методичної комісії 2021-2022

навчальний рік 

3. Круглий стіл «Підвищення рівня 

професійної компетентності педагогів 

ліцею як важлива складова якісної остіви»

Засідання методичної комісії 2021-2022

навчальний рік 

4. Методична розробка: «Розвиток творчих 

здібностей учнів як умова розкриття їх 

особистісного потенціалу»

Засідання методичної комісії 2021-2022

навчальний рік 



Відкриті  уроки
«Тонування волосся. Виконання часткового фарбування

волосся»



«Укладання волосся феном способом “бомбаж”, “брашинг”, за 

допомогою дифузора»   



«Виконання класичних дитячих стрижок для хлопчиків»



У грудні 2020 року навчально-методичною радою НМЦ ПТО у Полтавській

області було ухвалене рішення щодо вивчення на рівні області

перспективного педагогічного досвіду на тему „Розвиток творчих

здібностей учнів як умова розкриття їх особистісного потенціалу”.



З 2019 року голова обласної методичної секції викладачів та майстрів 

виробничого навчання професій сфери послуг



2019 рік - учасник Всеукраїнської та обласної робочої групи з розробки 

теоретичного та практичного завдань Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед здобувачів професійної освіти з професії «Перукар».



Член організаційного комітету квесту з 

предмета «Перукарська справа»  серед

здобувачів професійної освіти ЗП(ПТ)О  

Полтавської області



Видавнича діяльність





ІІІ. Позаурочна діяльність 



Участь у щорічних тижнях з виробничого 

навчання





Екскурсія до обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара



Знайомство з відомим перукарем міста Полтави на  базі Полтавської 

обласної бібліотеки імені  І.П. Котляревського  - Анною Бойко

«Відчути Красу»



Участь учнів  у семінарах професійного спрямування



Робота з обдарованими учнями щодо формування в них високого

професіоналізму та творчості



Конкурси професійної майстерності  



Навчально-матеріальна база 



Комплексне забезпечення кожної теми програми 

дидактичними засобами навчання дозволяє учням досконало 

вивчити їх



Професійні посібники



Фахові періодичні видання 



Відеотека 



Дидактичні матеріали



Унаочнення


