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 «Школи нових виробничих 

технологій» 

   (стор. 2) 

Тиждень 

 «Фізики і астрономії та 

математики» 

              (стор. 3) 

Поетапна атестація 

 (стор. 2) 

 

Проєкт STEM-CAMP 

   (стор. 2) 

 

Бінарний онлайн-урок 

16 грудня за спільної взаємодії кафедри 

інженерної педагогіки та мовної підготовки 

Криворізького національного університету,  

Криворізького професійного гірничо-техно-

логічного ліцею та Криворізької загально-

освітньої школи №110 відбувся онлайн-

бінарний урок за темою «Дугогасильні 

пристрої електричних апаратів тепловоза» 

(викладач професійно-теоретичної підготов-

ки, Є.П. Казаков та викладач загальноосвіт-

ньої підготовки (фізика), Л.Я. Галактіонова). 

В рамках заходу студенти університету 

здобули практичний досвід в опанування 

форм і методів проведення бінарних уроків. 

Здобувачі освіти ліцею опанували компетен-

тності з професії «Помічник машиніста 

тепловоза». Учні школи відпрацювали прак-

тичні навички в опануванні інформаційно-

комунікаційними технологіями, а саме робо-

ти на різних онлай-платформах. 

Студенти університету змогли зробити 

аналіз уроку та отримли практичні кон-

сультації від кандидата педагогічних наук, 

доцента кафедри інженерної педагогіки та 

мовної підготовки, Т.С. Суліми, заступників 

директора  з  навчально-виробничої     роботи  

Т.І. Стойчик, навчальної роботи М.В. Бахма-

цької та голови методичної комісії фізико-

хіміко-математичних дисциплін, Ю.В. Шу-

мило, яка поділилась досвідом роботи комісії 

щодо впровадження бінарного уроку серед 

предметів природничо-математичних дис-

циплін. 
Заступник директора з НВР 

Т.І. Стойчик 
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Вітаємо переможця у конкурсі з 

української мови імені П. Яцика 

 
Переможцем І етапу ХХІ Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра 

Яцика на районному рівні стала здобувач 

освіти ІІІ-го курсу гр. №13 В. Дорошенко, що 

навчається за професією «Оператор з 

обробки інформації та програмного забезпе-

чення» (керівник Н.В. Удовіченко). Бажаємо 

перемог та успіхів і в подальшому! 
Викладач української мови та літератури 

Н.В. Удовіченко 

Вітаємо авторський колектив! 

 
Навчальний посібник «Комплекс навча-

льних модулів з оволодіння професійними 

компетентностями з професії «Прохідник»» 

пройшов експертизу та отримав висновок 

ДНУ «Інститут модернізації освіти» «Схва-

лено для використання у закладах профе-

сійної (професійно-технічної) освіти» (укла-

дачі: В.Г. Сиротюк, Т.І. Стойчик, Д.Д. Не-

помнящий, Ю.І. Куліченко, Ю.С. Пархомець, 

А.Г. Ромах, К.К. Афанасьєва, Т.Б. Веселова, 

К.В. Мартиненко). Вітаємо наших майбутніх 

науковців! 
Методист ліцею 

К.В. Мартиненко 

Поетапна атестація 

4 грудня відбулась поетапна атестація се-

ред здобувачів освіти ІІІ курсу за професією 

«Кухар. Кондитер». Комісія, у складі 

заступника директора з НВР Т.І. Стойчик, 

викладача професійно-теоретичної підготов-

ки К.К. Афанасьєвої, майстра в/н М.О. Корч-

мено, залишилася задоволеною відповідями.  

 
Під час проведення поетапної атестації 

здобувачі освіти показали достатній рівень 

знань, вмінь та навичок. Вітаємо здобувачів 

освіти із присвоєнням кваліфікації «Кухар» 

4-го розряду!!  
Викладач професійно-теоретичної підготовки   

К.К. Афанасьєва 

«Школи нових виробничих технологій» 

7 грудня майстер в/н Л.В. Жерновенкова 

взяла участь  у засіданні Школи нових вироб-

ничих технологій з теми «Формування 

професійної компетентності кваліфікованих 

робітників сфери харчування».  

 
Під час засідання було проведено майстер-

клас з виготовлення французького десерту 

Крокембуш. Захід був цікавий та пізна-

вальний.  
Майстер в/н  

Л.В. Жерновенкова 

Тиждень правових знань 

В рамках проведення тематичного тижня 

правових дисциплін, 7 грудня відбувся 

виховний захід на платформі Zoom на тему 

«Я - громадянин правової держави». Провела 

викладач історії Л.А. Осадча. 

 
8 грудня було проведено відкриту виховну 

годину з теми «Що я знаю про свої права?»  

та 9 грудня зі здобувачами освіти гр. №7 у 

форматі відеоконференції Zoom було 

проведено урок правової освіти з теми: 

«Корупція – порушення прав кожної 

людини» - викладач історії О.Б. Грищенко 

 
10 грудня було проведено вікторину «Як я 

можу захистити свої права на практиці?». 

Захід здійснений з використанням технології 

Google Forms. Юнакам та дівчатам І-ІІ курсів 

було запропоновано анонімно надати 

відповіді на тестові запитання на актуальні 

для кожного теми. 
Викладач історії  

О.Б. Грищенко 

Конкурс фахової майстерності 

11 грудня відбувся ІІ етап конкурсу фахової 

майстерності з професії «Машиніст тепло-

воза» серед закладів професійної освіти 

Дніпровського регіону.  

Наш навчальний заклад гідно представив 

здобувач освіти гр. №1 С. Цушко (керівник 

Казаков Є.П.), який зайняв І місце і став 

фаворитом конкурсу. Вітаємо переможця! 

 
Удосконалення рівня професійної компе-

тентності – один із основних напрямків 

реформування освіти. 
Викладач професійно-теоретичної підготовки   

Є.П. Казаков 

Проєкт STEM-CAMP 

11 грудня на базі УКЦ ПРАТ «ЦГЗК» було 

представлено проєкт STEM-CAMP для 

розвитку лідерських якостей, критичного 

мислення вчителів.  

Присутні були: Є. Матейчук (керівник де-

партаменту особистісного розвитку «Україн-

ська академія лідерства»), Т. Кріпак (дирек-

торка Департаменту освіти і науки викон-

кому Криворізької міської ради), представ-

ники шкіл Кривого Рогу. Представником 

нашого ліцею були — Л. Галактіонова 

(викладач фізики), О. Музика (викладач мате-

матики). 

 
Освітян чекає 5 тематичних модулів у 

різних формах навчання для розвитку 

softskills, стратегічного та критичного 

мислення, лідерських якостей за участю 

найкращих експертів у галузях: лідерство у 

навчанні, сучасні технології у навчанні, 

діджиталізація у школі, мислення та робота з 

інформацією, ефективна комунікація для 

вчителя-лідера. 
Викладач фізики і астрономії 

Л.Я. Галактіонова 

Булінг– тривожна тенденція 

Булінг (цькування) – тривожна тенденція, 

особливо для сучасного освітнього сере-

довища. За результатами дослідження, прове-

деного UNICEF у 2017 році, 67% дітей в 

Україні у віці від 11 до 17 років стикалися з 

проблемою булінгу (цькування) впродовж 

останніх трьох місяців, а 24% дітей стали 

жертвами цього явища.  

 
З цієї метою14 грудня  викладач сторії та 

суспільних дисциплін Л.А. Осадча пройшла 
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дистанційне навчання за темою «Протидія та 

попередження булінгу в закладах освіти». 
Викладач історії  

Л.А. Осадча 

Профорієнтаційна робота 

17 грудня працівниками центру кар'єри 

О.О. Середою та Д.М. Снагощенко, була 

проведена   профорієнтаційна онлайн-робота 

з учнями 9-х класів  КЗШ №21 І-ІІІ ступенів. 

 
В ході роботи було надано змістовну 

інформацію про перспективи  вступу до 

нашого навчального закладу.  Керівники 

школи та учні були зацікавлені професіями, 

які можна отримати в нашому ліцеї. чекаємо 

нових абітурієнтів! 
Майстер в/н  

О.О. Середа 

Тиждень «Фізики і астрономії та 

математики» 

14 грудня в нашому ліцеї розпочався 

тиждень «Фізики і астрономії та математи-

ки». В перший день був проведений конкурс 

«Дослід фізики в домашній умовах», викла-

дачі фізики Л. Я. Галактіонова, Ю.В. Шу-

мило. 

 
15 грудня в навчальному закладі була 

проведена єдина виховна година на тему 

«Україна – космічна держава», а також 

челендж «#МиразомКосмос». 

 
17 грудня проведений онлайн-урок з 

математики на тему «Топологічні досліди на 

уроках математики» у гр. №4, викладач О.Л. 

Музика.  

 

18 грудня був проведений онлайн-конкурс 

малюнків на тему: «Завдання у картинках». 

 
Підводячи підсумки тижня, хочеться 

подякувати всім здобувачам освіти за участь 

та побажати успіхів у своїй професійній 

діяльності і не забувати, що фізика з 

математикою крокує з вами по життю.  
Голова фізико-хіміко-математичних дисциплін 

Ю.В. Шумило 

Засідання педагогічної ради 

 
16 грудня відбулося засідання педагогічної 

ради КПГТЛ, на якому розглядалося питання 

організації навчально-виховного процесу в 

ліцеї в умовах карантинних обмежень 

внаслідок поширення гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої корона-

вірусомSARS-CoV-2. 

 
Педагогічною радою було ухвалено 

рішення продовжити змішане навчання з 17 

по 28 грудня (до закінчення першого 

семестру), використовуючи при виконанні 

теоретичної частини дистанційні форми і 

методи навчання (платформи Google 

Classroom, MOODLE, програми Zoom, Skype 

тощо); при виконанні практичної частини 

використовувати очно-дистанційний формат 

з дотриманням вимог епідемічної безпеки. 
Заступник директора з НР 

М.В. Бахмацька 

Формування конкурентоздатності 

фахівців 

 
17 грудня відбулося чергове засідання 

Президії НАПН України, де заступник 

директора з НВР ліцею, кандидат пед. наук 

Т.І. Стойчик представляла досвід співпраці 

навчального закладу з ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», Національною 

академією педагогічних наук України щодо 

проведення експериментальної роботи за 

темою: «Педагогічні умови формування 

конкурентоздатності фахівців гірничого 

профілю у професійних навчальних 

закладах» (науковий керівник − доктор 

педагогічних наук, професор Л.М. Сергеєва, 

науковий консультант − доктор педагогічних 

наук, професор, дійсний член академії 

педагогічних наук Н.Г. Ничкало). 
Заступник директора з НВР 

Т.І. Стойчик 

Захист магістерських робіт 

 
23 грудня відбувся захист магістерських 

робіт студентами КНУ за спеціальністю 015 

«Професійна освіта. Комп’ютерні технології» 

ОС «Магістр», де здобувачі освіти виявили 

високий науковий, організаційний та 

практичний рівень.  

 
Усі магістерські роботи були виконані на 

актуальні та перспективні теми, на 

поставлені запитання магістри давали 

аргументовані та чіткі відповіді.  
Заступник директора з НВР 

Т.І. Стойчик 

Попередній захист результатів 

дисертаційного дослідження 

 
24 грудня на кафедрі професійної та вищої 

освіти УМО відбувся попередній захист 

результатів дисертаційного дослідження 

к.п.н. Т.І. Стойчик «Система управління якіс-

тю підготовки конкурентоздатних фахівців у 

професійних навчальних закладах», поданої 

на здобуття наукового ступеня доктора 

педагогічних наук зі спеціальності 13.00.06 ‒ 

теорія та методика управління освітою (01 ‒ 

Освіта / Педагогіка)». Науковий консультант 

д.п.н., професор Л.М. Сергеєва. 
Заступник директора з НВР 

Т.І. Стойчик 

https://www.facebook.com/groups/1482958818677560/?__cft__%5b0%5d=AZXbfHqGFlwvaXIuVbFGmaz-BgtyXRjrhVEnmIPP-nHfBICKQBqM_NRFNrKhnETHrTWvIPVLwyC-4MZW-a2iKJl6b53RHblNBMzjM86AKixRg2SBoQBEpQN_-JILCUKK7i0&__tn__=-UK-R
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ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ ТА КОЛЕГИ! 

Хочу привітати всіх присутніх з наступаючим  

Новим 2021 роком та Різдвом Христовим!  

Ми прожили непростий, але багатий на здобутки й події рік. 

Маємо бути впевненими, що будь-які труднощі є плинними. 

У нас – сильний, талановитий і працьовитий колектив, 

який, об'єднавшись навколо єдиних цілей, 

забезпечить належний рівень розвитку професійної 

 (професійно-технічної)  освіти.  

Нехай ці світлі свята сповнять наші серця радістю  

й новою надією, принесуть у кожну родину  

мир і злагоду, добробут і затишок. 

Зичу всім міцного здоров'я, щастя, оптимізму,  

успіхів, здійснення мрій і сподівань. 

 

З повагою заслужений працівник освіти, директор ліцею  

В. Г. Сиротюк

                             Вітаємо 

іменинників серед працівників ліцею! 

 

08.01. – Горчинську Ольгу Іванівну, майстра в/н 

08.01. – Кравченко Сергія Миколайовича, майстра в/н 

10.01. – Данилюк Ольгу Олександрівну, викладача 

13.01. – Волинець Ганну Петрівну, інженер-електроніка 

17.01. – Сиротюка Вячеслава Григоровича, директора ліцею 

22.01. – Консевич Лідію Юхимівну, прибиральницю 

24.01. – Рязанову Олену Володимирівну, майстра в/н 

26.01. – Середой Інну  Анатоліївну, секретаря

29.01. – Лиман Віктора Івановича, сторожа 
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