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Ювілей професійної освіти! 
 

2 жовтня 2020 року виповнюється 80 років з 

дня заснування системи  підготовки робітничих 

кадрів. Саме заклади професійної освіти 

забезпечують промислові підприємства нашого 

міста кваліфікованими працівниками і тим 

самим гарантують добробут кожного його 

мешканця. Не дивно, що система професійної 

(професійно-технічної) освіти виступає однією 

з рушійних сил вітчизняної економіки. 
Щороку клопітка та творча праця наших 

викладачів та майстрів виробничого навчання 

урочисто вшановується під час святкування 

Дня працівників освіти. Тому 30 вересня у 

Криворізькому професійному гірничо-

технологічному ліцеї була проведена онлайн-

нарада, під час якої директор закладу освіти 

В.Г. Сиротюк привітав педагогічний колектив з 

професійним святом та побажав їм творчого 

натхнення, професійної витримки, і звичайно ж 

– слухняних та здібних здобувачів освіти. 
Також слід зазначити, що найсумлінніші 

педагоги нашого ліцею з нагоди Дня 

працівників освіти були відзначені грамотами. 

Бажаємо міцного здоров’я, життєвої сили, 

енергії та наснаги для досягнення нових успіхів 

у професійній діяльності! Хай над Вами завжди 

сяє зірка людської вдячності всіх тих, кого Ви 

вивели в самостійне життя і кому дали 

найнеобхідніше – знання. 

Невичерпної наснаги й оптимізму у 

помислах і справах, добробуту, життєдайної 

сили та безхмарних, мирних, світлих днів! 
Продовження читайте на стор. 2 
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Ювілей професійної освіти! 

 
Від імені адміністрації та педагогічного 

колективу Криворізького професійного 
гірничо-технологічного ліцею висловлюємо 

подяку підприємствам-замовникам кадрів за 
високу довіру та надійну підтримку. Спо-
діваємося на подальшу взаємодію та 
співпрацю! 

Заступник головного  редактора газети 

О.Б. Грищенко 

Педагогічна рада 

 
31 серпня в онлайн-форматі відбулось 

засідання педагогічної ради ліцею, на якому 
були розглянуті наступні питання: 

- підсумки роботи педагогічного колективу 

у 2019-2020 навчальному році та завдання на 
2020-2021 навчальний рік; 

- затвердження організаційних документів; 
- організації освітнього процесу у закладі в 

2020-2021 навчальному році в умовах 
поширення гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2; 

- проведення першого уроку (проведення 
позапланових інструктажів для здобувачів 
освіти щодо запобігання поширенню хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2). 

 
Заслухавши та обговоривши питання по-

рядку денного, педагогічною радою прийня-
то відповідні рішення. 

Методист ліцею 

К.В. Мартиненко 

Наші наукові звершення 
Вже не один рік, пріоритетною діяльністю 

педагогічного колективу Криворізького 
професійного-гірничо-технологічного ліцею 
є наукова та науково-методична робота. Наші 
співробітники завжди раді взяти участь у 
конференціях, семінарах, форумах або поді-
литися своїм досвідом з широким колом 
читачів. Тому викладачі та майстри вироб-
ничого навчання регулярно публікують свої 

доробки у різноманітних журналах та збір-

никах наукового та науково-популярного 

профілю. 
Черговою сходинкою на шляху профе-

сійного самовдосконалення викладачів ліцею 
Т.Б. Веселової, О.Б. Грищенка, Є.П. Казакова 
та Н.В. Удовіченко стала публікація їх статей 
у збірнику наукових праць «Наукові записки 
Малої академії наук України. Серія «Педа-
гогічні науки» №16.  

 
Наші дослідники висвітлили актуальні 

питання, які нині є в полі зору вітчизняної 
педагогічної науки та запропонували власні, 
новаторські погляди для їх успішного 
вирішення. 

У підсумку хочеться побажати нашим коле-
гам наполегливості, креативності та подаль-
ших творчих звершень! 

Заступник директора з НВР 

Т.І. Стойчик 

Поетапна атестація 
14 вересня відбулася поетапна атестація у 

гр. №13 за професією «Оператор з обробки 
інформації та програмного забезпечення» під 
керівництвом викладача Ю.В. Шумило і 
майстра в/н М.О. Корчменої.  

 
Відповідь здобувачів освіти складалася з 

двох частин відповідно до завдань. Перша 
частина – теоретична, де учні виконували 
тестування, друга – практичні завдання.  

За підсумками здобувачі освіти показали 
достатній рівень підготовки. При цьому 
Дорошенко Вікторія та Політов Михайло 
продемонстрували найкращий результат.  

Викладач професійно-теоретичної підготовки 

Ю.В. Шумило 

Навчальна екскурсія 
21 вересня здобувачі освіти групи №19, за 

професією «Кухар. Кондитер», відвідали 
Комунальний заклад культури «Міський 
історико-краєзнавчий музей» Криворізької 
міської ради.  

 

Разом зі здобувачами освіти були присутні 

майстер в/н Жерновенкова Л.В. та класний 
керівник Осадча Л.А.  

Дана екскурсія була присвячена історії 
рідного краю. Тому юнаки та дівчата 
дізналися багато цікавих фактів з минулого 
Криворіжжя. 

Майстер в/н 

Л.В. Жерновенкова 
Час переходити до практики 

23 вересня в гр. №5, за професією «Кухар. 

Офіціант. Бармен», пройшов перший урок 
виробничого навчання з професії «Кухар» за 
темою: «Інструктаж з безпеки праці та 
пожежної безпеки на виробництві» (кухні, 
лабораторії). Здобувачі освіти засвоїли 
корисні компетентності, які допоможуть їм 
зберегти своє життя та здоров’я в ході 
трудової діяльності. 

 
Наступною була гр. №19 за професією 

«Кухар. Кондитер», здобувачі освіти якої з 24 
вересня почали проходити виробниче нав-
чання.  

 
Майбутні кваліфіковані робітники пройшли 

інструктаж з безпеки праці та пожежної 
безпеки, ознайомились з цехами, техно-

логічним обладнанням їдальні та устатку-
ванням кухні-лабораторії ліцею!  

Майстер в/н 

О.О. Середа 

Самоосвіта 
24 вересні викладач української мови та 

літератури Н.В. Удовіченко взяла участь у 
вебінарі «Використання елементів проєктної 
діяльності в умовах змішаного навчання» за 
напрямами «Проєктне навчання», «ІКТ», 

«Інтегроване навчання», під час якого набула 
компетентностей, передбачених стандартами 
освіти: професійні, інформаційно-комуніка-
ційна, навчання впродовж життя.  

 
По завершенню вебінара Наталія Василівна 

отримала свідоцтво учасника. 
Викладач української мови 

Н.В. Удовіченко 
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Співробітництво з університетом 

Вже не перший рік наш заклад освіти 
співпрацює з Криворізьким національним 
університетом стосовно підготовки конку-
рентоздатних фахівців для закладів профе-
сійної (професійно-технічної) освіти.  

 
За ініціативи кафедри інженерної педаго-

гіки та мовної підготовки викладання прак-
тичних занять з дисципліни «Методика 
професійного навчання» студентам спеціа-
льності 015 «Професійна освіта (за спеціа-
лізаціями)» здійснюється з використанням 

кращих надбань педагогічного колективу 
Криворізького професійного гірничо-техно-
логічного ліцею, котрі були напрацьовані у 
рамках проведення експериментальної робо-
ти всеукраїнського рівня.  

 
Під час практичних занять студенти мали 

можливість узагальнити знання про Стан-
дарти професійної (професійно-технічної) 
освіти на модульно-компетентнісній основі з 
конкретних робітничих професій та особ-
ливості їх запровадження у закладах про-
фесійної (професійно-технічної) освіти неза-
лежно від форм власності та підпорядку-

вання, на підприємствах, в установах, орга-
нізаціях, що здійснюють або забезпечують 
підготовку кваліфікованих робітників. 

Велику увагу на занятті було приділено 
методичним рекомендаціям щодо ефективної 
роботи педагогів професійного навчання з 
цим документом. 

 
На завершення було презентовано наукову 

монографію «Конкурентоздатність як умова 

професійного зростання фахівців», підготов-
товлену у співавторстві з доктором педа-
гогічних наук, професором, завідувачем 
кафедри професійної та вищої освіти Універ-
ситету менеджменту освіти НАПН України 
Л.М. Сергеєвою. Окреслено нові вектори й 
інноваційні формати співпраці! 

Заступник директора з НВР 

Т.І. Стойчик 

Співпраця у рамках соціального 

партнерства 
30 вересня на базі Криворізького профе-

сійного гірничо-технологічного ліцею сту-
денти кафедри інженерної педагогіки та 
мовної підготовки Криворізького націона-
льного університету мали можливість 
удосконалити практичні навички та вміння у 
рамках проведення навчальних занять з 

предметів теоретичної підготовки з професій-
ним спрямуванням (викладачі вищої катего-
рії О. Л. Музика та Н.М. Єгорова), проана-
лізувати, методично обґрунтувати і сформу-
вати власне бачення щодо виконання основ-
них завдань поставлених викладачем під час 
проведення уроку. 

 
Дякуємо керівництву Криворізького націо-

нального університету за можливість спів-
праці у рамках соціального партнерства, 
щодо підготовки молодих спеціалістів для 

закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти. 

Викладач ліцею  

Н.М. Єгорова 

Міжкафедральний фаховий семінар 
29 вересня на базі кафедри педагогіки 

Криворізького державного педагогічного 
університету (завідувач кафедри − доктор 
педагогічних наук, професор Т.О. Дороніна) 

відбувся міжкафедральний фаховий семінар 
для проведення попередньої експертизи 
дисертації на тему: «Формування культури 
розумової праці студентів у процесі навчання 
математичних дисциплін» (науковий керів-
ник – доктор педагогічних наук, професор, 
Лаврентьєва О.О.) 

 
У рамках семінару також було презен-

товано монографію доктора педагогічних 
наук, професора Л.М. Сергеєвої та кандидата 
педагогічних наук Т.І. Стойчик «Конку-
рентоздатність як умова професійного ста-

новлення фахівців».  

 

Побажаємо їм подальшого наукового 

поступу! 
Заступник директора з НВР 

Т.І. Стойчик 

Зі святом Вас, освітяни! 
У день початку золотої осені прийміть щирі 

вітання зі святом – Днем працівників освіти! 
Саме від освітян залежить майбутнє молоді,  
суспільства та держави в цілому.  

 
Тому, з нагоди даного свята, адміністрацію 

та педагогів Криворізького професійного 
гірничо-технологічного ліцею напередодні 
свята було запрошено на урочисту міську 
громадську конференцію з теми: «Кривий Ріг 

– рідне місто! Профтехосвіті 80 років». 

 
Даний захід проводився у великій залі 

Театру «Академія руху». З привітальними 
словами до працівників закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти виступили 
міський голова Ю.Г. Вілкул, керівники 
найбільших підприємств міста, голови 
галузевих профспілок, працівники міського 

центру зайнятості та науковці. 

 
Під час святкування найкращі працівники 

нашого закладу освіти були нагороджені 
ювілейними медалями – Т.Б. Веселова, М.Л. 
Кириченко та грамотами – Ю.В. Шумило,  
А.Г. Ромах, Л.С. Шанда.  

 
Окрім цього, враховуючи вагомий внесок у 

підготовку робітничих кадрів, ліцей отримав 
від ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 

подарунковий сертифікат.  
Головний редактор газети 

Н.В. Удовіченко 
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Відпочинок з користю 
З 14 червня по 28 серпня 2020р. здобувачі освіти з фаху «Кухар. Офіціант. Бармен» та 

«Кухар. Кондитер», проходили виробничу практику в оздоровчому комплексi «Арт-Фест» i 

базi вiдпочинку «Каса-Бланка», що розташовані на узбережжі Чорного моря. Майбутні 

кваліфіковані робітники, під керівництвом майстрів в/н Л.І. Івашко та Л.С. Москаленко, 

отримали змогу відпрацювати стадії технологічного процесу приготування страв, напоїв 

та їх реалізацію, а також набули досвід з обслуговування клієнтів. Така практика не 

тільки надала можливість відчути себе повноцінним спеціалістом, а й дозволяла 

вирішувати різноманітні виробничі ситуації.  

Свою працю юнаки та дівчата гармонійно поєднували з активним відпочинком, брали 

участь у змаганнях з волейболу, пляжного футболу. Яскраве сонце, чисте небо, свіжий 

бриз, тепле море значно сприяли їх оздоровленню. 

В результаті такої насиченої практики, наші ліцеїсти закріпили свої теоретичні 

знання та набули необхідні їм професійні навички. За якісне приготування їжі та високу 

культуру обслуговування їм було висловлено подяку від імені адміністрації оздоровчого 

комплексу та бази відпочинку.  
Редактор газети  

Н.В. Удовіченко

Тиждень спорту 
З 7 по 12 вересня у нашому ліцеї був проведений Олімпійський тиждень, присвячений Всеукраїнському дню фізичної 

культури і спорту. Здобувачі освіти отримали змогу взяти участь у наступних заходах: презентації плакатів на тему 

«Я обираю здоров’я!», виховній годині «Здоровий спосіб життя – запорука здорової нації», товариській зустрічі з 

волейболу між здобувачами освіти І та ІІ курсів, міні-турнірі з футболу, змаганнях у групах «Найспритніший», 

«Найсильніший», «Найстрибучиший», а також у олімпійському уроці, що проводився у режимі онлайн на платформі 

GoogleClassroom. Під час останнього, здобувачі освіти ІІ та ІІІ курсів ознайомилися з надзвичайно пізнавальним 

відеофільмом «Перші олімпійські успіхи України». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Викладач фізичної підготовки 

Л.С. Москаленко

                                              Вітаємо 

                                   іменинників серед працівників 

Криворізького професійного гірничо-технологічного 

ліцею! 
            10.10. – Удовіченко Наталію Василівну, викладача 

                                            17.10. – Спіріна Віктора Івановича, сторожа 

                                            18.10. – Сиротюка Миколу Андрійовича, водія 

                                            19.10. – Павлиша Миколу Івановича, слюсара-сантехніка 

            21.10. – Середу Олену Олександрівну, майстра в/н 

                               25.10. – Пархомець Юлію Сергіївну, інспектора відділу кадрів 

                                            29.10. – Лебедську Галину Володимирівну, викладача 
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