Жовтень 2020 (№4 – (164))
Крокуємо в ногу з часом!
Вже не перший рік в Криворізькому професійному гірничо-технологічному ліцею здійснюється широкомасштабне оновлення навчально-матеріальної бази. Останнім часом все
більшої актуальності набувала необхідність
модернізації навчальних майстерень ліцею.
Саме з метою візуалізації отриманих на
уроках теоретичного навчання знань, розпочалась комплексна реконструкція майстерень
ліцею. Значну допомогу наш заклад отримав від
соціального партнера та замовника кадрів –
ПАТ «Центральний ГЗК». Результатом цієї
плідної взаємодії стало урочисте відкриття 21
жовтня 2020 року кабінету «Професійнотеоретичної
підготовки
з
професій
електротехнічного профілю» та лабораторії
«Електротехніки». У зв’язку з існуючими
карантинними обмеженнями, спричиненими
розповсюдженням пандемії Covid-19, більшість педагогічного колективу та здобувачів
освіти, не змогли безпосередньо взяти участь у
даному заході, проте завдяки сучасним
інформаційно-комунікаційним технологіям отримали можливість переглянути урочисте
відкриття в онлайн-режимі.
На заході були присутні гості та партнери
нашого ліцею: генеральний директор ПАТ
«ЦГЗК» Д. Шевчик та директор Криворізької
фундації майбутнього О. Лещенко.
Продовження читайте на стор. 2

«Тиждень історії»
(стор. 2)

«Поетапна атестація»
(стор. 3)

«Форум Східного
партнерства»
(стор. 3)

«Легкоатлетична
естафета»
(стор. 2)
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Крокуємо в ногу з часом!
До комплекту новітнього обладнання
ввійшли:
- стенд «Електричні вимірювання та
основи метрології»;

підготовку конкурентоздатних фахівців та
допомогу у створенні комфортних умов
для навчання здобувачів освіти!

освіти ДВНЗ «Університет менеджменту
освіти» НАПН України, доктора пед. наук,
проф. Л.М. Сергеєвою.

Заступник директора з НВР
Т.І. Стойчик

Тиждень історії України
14 жовтня наша країна відзначає одне з
найважливіших державних свят – День
Захисника України. Тому з метою активізації пізнавального інтересу до історії
нашої країни з 12 по 16 жовтня в ліцеї був
проведений тематичний тиждень історії
України.
Результати цієї роботи були висвітлені
в таких статтях: «Balanced development of
quality management trainingcompetitive professionals in vocational education institutions» та «Modeling quality management of
future training competitive specialists in
vocational educational institutions».

- стенд «Електробезпека в системах
електрозабезпечення»;

Заступник директора з НВР
Т.І. Стойчик

- стенд «Електричні машини, електричні апарати та електричні перетворювачі»;

Протягом тижня були проведені наступні заходи: патріотична година на тему:
«Іловайськ. Спогади про серпень 2014 року», викладачем історії Л.А. Осадчою у
групах №5 та №19; урок-реквієм з теми:
«Вони воювали між двох вогнів», викладачем історії О.Б. Грищенком зі здобувачами освіти гр. №7; відкрита виховна
година: «Козацькому роду нема переводу!», викладачем історії О.О. Данилюк
для здобувачів освіти гр. №4.

Поетапна атестація кухарів
19 жовтня відбулась поетапна атестація
у групі №9 за професією «Кухар. Офіціант.
Бармен» (майстер виробничого навчання
М.О. Корчмена) та у групі №22 за професією «Кухар. Кондитер» (майстер виробничого навчання Л.В. Жерновенкова). Даний
захід проводився в режимі відеоконференції, з використанням програми Zoom.
Не зважаючи на такий формат взаємодії,
здобувачі освіти змогли ефективно продемонструвати комплекс отриманих умінь та
навичок, необхідних для подальшої професійної діяльності.

- стенд «Монтаж, налагодження та випробування електричних ланцюгів електроніки, автоматики та електромоторів»;
Пам’ятаймо, що в жилах кожного
українця тече хоча б краплина козацької
крові.
Викладач історії
О.Б. Грищенко

ICHTML / ICon-MaSTEd 2020

- універсальний базовий стенд для вивчення гідравліки.

У підсумку, хочемо висловити слова
подяки нашому партнеру – генеральному
директору Приватного
акціонерного
товариства
«Центрального
гірничозбагачувального комбінату» Д. Шевчику та
директорці Криворізької фундації майбутнього О. Лещенко, за проявлені увагу
та небайдужість до розвитку професійної
освіти, а також за вагомий внесок у

З 15 по 17 жовтня на базі Криворізького державного педагогічного університету відбулася Міжнародна конференція
ICHTML/ ICon-MaSTEd 2020.

Представником нашого ліцею була
заступник директора з НВР, кандидат
педагогічних наук Т.І. Стойчик, яка
висвітила результат експериментальної
роботи Всеукраїнського рівня «Педагогічні
умови формування конкурентоздатності
фахівців гірничого профілю в професійних
навчальних закладах», що проводилася під
науковим керівництвом зав. кафедри
професійної та вищої освіти Центрального
інституту післядипломної педагогічної

У підсумку юнаки та дівчата успішно
пройшли всі випробування та отримали
кваліфікацію «Кухар 3-го розряду».
Викладач професійно-теоретичної підготовки
К.К. Афанасьєва

Самоосвіта – фаховий зріст педагога
20 жовтня педагогічні працівники нашого ліцею мали чергову можливість для
фахового саморозвитку, будучи учасниками онлайн семінару-практикуму «Управління інноваційними освітніми процесами
як передовий досвід закладів професійної
освіти Чернівецької області», який був
організований завідувачкою кафедри професійної та вищої освіти ЦІПО ДЗВО
«Університет менеджменту освіти доктором педагогічних наук, професором
Л.М. Сергеєвою.

У заході взяло участь понад сто представників з 14 регіонів України, в т.ч. з
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нашого ліцею – Т.І. Стойчик, Л.Я. Галактіонова, О.Б. Грищенко, О.В. Волохова,
М.В. Бахмацька, Ю.В. Шумило та Є.П. Казаков. Педагогічні та науково-педагогічні
працівники
різних
закладів
освіти
обмінялися думками з найбільш актуальних питань у сфері професійної освіти.
Викладач історії
О.Б. Грищенко

«Форум Східного партнерства»
21 жовтня в онлайн-режимі відбулось
перше засідання учасників «Форуму Східного партнерства з навчання на робочому
місці». У рамках програми форуму було
представлено досвід організації навчання
на робочому місці у Вірменії, Азербайджані, Білорусії, Грузії, Казахстані, Молдові та Україні.

Заступник директора з навчальновиробничої роботи Т.І. Стойчик винесла на
розгляд низку пропозицій щодо поліпшення взаємодії між учасниками освітнього процесу під час дистанційного навчання. Також було запропонована методика посилення контролю відвідування
занять здобувачами освіти у віртуальному
просторі. Дані ініціативи були одностайно
підтримані педагогічним колективом ліцею.
Заступник директора з НР
М.В. Бахмацька

І знову «Форум Східного партнерства»
28 жовтня відбулась друга онлайн-сесія щорічного засідання учасників «Форуму Східного партнерства з навчання на робочому місці». У роботі форуму брали

участь: керівник департаменту з питань політики ЄФОК. М. де Кортадо; фахівець ЄФО у
сфері залучення приватного сектору у

професійно-технічне навчання Ж. Дідьє.

Цьогорічне обговорення у робочих
групах було сфокусоване на вирішенні
питань навчання на робочому місці в
умовах кризи Covid-19.
Наш навчальний заклад представляла
заступник директора з НВР, кандидат
педагогічних наук Т.І. Стойчик, яка
висвітлила досвід нашого навчального
закладу та надала практичні поради із
організації підготовки фахівців в умовах
дистанційної форми освіти Covid-19.

За підсумками заходу було визначено
напрями, які можуть бути реалізовані для
вдосконалення підготовки фахівців в
період пандемії та по її завершенню.
Заступник директора з НВР
Т.І. Стойчик

Новий формат!
28 жовтня у форматі відеоконференції
відбулась інструктивно-методична нарада.
Основним питанням черги денної став
аналіз особливостей впровадження змішаної форми навчання в освітній процес, а
саме стан виконання завдань здобувачами
освіти під час дистанційного навчання.

Серед них особливого поширення набули
Інтернет-конференції та онлайн-курси.
Цим скористалися педагогічні працівники
нашого ліцею, які прагнуть оволодіти
необхідними для подальшого фахового
вдосконалення компетентностями.
Так, викладач української мови та літератури Н.В. Удовіченко взяла участь в
Інтернет-конференції «STEM, STEAM,
STREAM: від концепції до втілення».

Також координатори проектів ЄФО
Мара Арно та І. Дергунова; представник
Державного агентства ПОО при Міністерстві освіти Азербайджану Н. ІсмаілзадаАсгарова; працівник Республіканського
інституту професійної освіти Н. Голубовська; представник Міністерства освіти,
культури та досліджень Республіки Молдова В. Мереакре; представник Грузинської організація фермерів Н. Мескішвілі
та інші.

Наш ліцей традиційно представляла
заступник директора з НВР, кандидат
педагогічних наук Т.І. Стойчик. Згідно
програми форуму було розглянуто питання: «Пріоритети країн у розвитку навчання
на робочому місці на наступний рік –
Азербайджан, Білорусі, Молдові, Грузії,
Вірменії, Україні Казахстані», «Погляд у
майбутнє навчання на робочому місці і
дуальної освіти в Європі».
За підсумками заходу було визначено
пріоритетні плани роботи на засідання,
проведення якого заплановано на 2021 р.

Викладачі К.К. Афанасьєва, І.В. Євницька, Г.В. Лебедська та К.В. Мартиненко
успішно пройшли онлайн-курси «Про дистанційний та змішаний формати навчання».

Г.В. Лебедська та К.В. Мартиненко
додатково прослухали онлайн-курси на
теми: «Формування іншомовної компетентності в аудіюванні з іноземної мови за
професійним спрямуванням здобувача
освіти» та «Технології відстеження трудової успішності випускників закладів
професійної освіти» відповідно.

Викладач біології А.В. Розлач також
пройшов онлайн-курси з теми «Критичне
мислення для освітян» та отримав
відповідний сертифікат.

Заступник директора з НВР
Т.І. Стойчик

Підвищення кваліфікації в умовах
карантину
Дистанційна форма освіти, яка набула
особливого поширення в умовах пандемії
коронавірусу Covid-19, надала суттєвий
поштовх впровадженню нових форм та
методів підвищення рівня професійної
майстерності педагогічними працівниками.

У підсумку, бажаємо іншим педагогічним працівникам ліцею поповнити свою
скарбничку напрацювань новими навичками та компетентностями.
Методист ліцею
К.В. Мартиненко
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Конкурс «Відеоролик»
Не зважаючи на існуючі карантинні обмеження, наші
педагогічні працівники й здобувачі освіти знаходять можливість
продемонструвати власні досягнення. Серед них – Роман Алфімов
(група №8), який під керівництвом І.В. Євницької, взяв участь у
Всеукраїнському дитячому конкурсі відеороликів «2020 –
Міжнародний рік охорони здоров’я рослин». У підсумку, їх плідна
робота була відзначена нагородним сертифікатом. Побажаємо
даному творчому тандему подальшої співпраці та креативних
задумів!
Викладач ліцею
І.В. Євницька

Легкоатлетична естафета
Спорт має дивовижні властивості. Він об’єднує людей, знайомить їх між собою, спорт зміцнює здоров’я,
характер і навіть розумові здібності людей, які ним займаються, розвиває в них такі навички як швидкість,
спритність, реакція, координація, витривалість, терпіння і сила. Спорт робить людей більш стійкими до
негативних факторів зовнішнього середовища. Він часто приносить людям масу позитивних емоцій.
Тому, 08 жовтня у Криворізькому професійному гірничо-технологічному ліцею була проведена
легкоатлетична естафета ( 8×100 м). До складу команди увійшли: серед юнаків – М. Лебедь, К. Литвинчук, Д.
Стороженко, С. Устiк (група №20), серед дiвчат – О. Губа, О. Хомич (група №4), А. Балуєва та В. Iльїна (група
№5). Наша команда продемонструвала найкращі результати серед закладів професiйної освіти Покровського
району. За результатами естафети зайняла І місце та була нагороджена почесним кубком!

Викладач фізичної підготовки
Л.С. Москаленко

Конкурс (30.10 - 02.11)
Умови:
- запостити сторіс про Хеллоуін
- відмітити акаунт КПГТЛ
- поставити хештег #darkKPGTL
Призи:
1 місце - МакМеню
2 місце - Хэппі Міл
3 місце - мішечок цукерок
Всі учасники за участь отримають
заохочувальні подарунки

Вітаємо
іменинників серед працівників ліцею!
03.11. – Попович Олесю Василівну, майстра в/н
07.11. – Волохову Олену Вікторівну, секретаря навчальної
частини
08.11. – Філіпчук Галину Петрівну, майстра в/н
25.11. – Соломатіну Євгенію Петрівну, майстра в/н
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