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Виховна година 

«Гендерна рівність  

у сімейному житті» 

            (стор. 2) 

Флешмоб 

«КПГТЛ_читає» 

(стор. 4) 

«День студента» 

                    (стор. 3) 

 

«Тиждень української 

писемності та мови»               

(стор. 2) 

 

Школа впровадження нових виробничих 

технологій 
24 листопада відбулося спільне заняття Шко-

ли впровадження нових виробничих технологій та 

секції педагогічних працівників гірничих професій 

закладів П(ПТ)О Криворіжжя.  

У рамках співпраці з Криворізьким національ-

ним університетом, до заходу долучились студен-

ти кафедри інженерної педагогіки та мовної 

підготовки за спеціальністю 015 «Професійна 

освіта (за спеціалізаціями)».  

У ході проведення спільного заходу обговорюва-

лись питання: методичного супроводу професійної 

діяльності педагогів в умовах модернізації змісту 

П(ПТ)О та запровадженні дистанційної освіти – 

Т.С. Грищук, методист кабінету НМЦ ПТО; 

пріоритетних напрямів роботи закладу профе-

сійної (професійно-технічної) освіти по створен-

ню сучасного освітнього середовища (на прикладі 

КПГТЛ) – Т.І. Стойчик, заступник директора 

закладу, кандидат педагогічних наук; методики 

формування ключових професійних компе-

тентностей здобувачів освіти з професії «Ма-

шиніст тепловоза» з використанням онлайн-

сервісу MOODLE – Є.П. Казаков, викладач вищої 

категорії  нашого ліцею; досвіду впровадження 

елементів дуальної форми здобуття освіти ліцею з 

підприємствами-замовниками кадрів – заступник 

директора закладу, кандидат педагогічних наук,  

Стойчик Т.І. 

Під час заходу було презентовано кращі 

здобутки слухачів Школи впровадження нових 

виробничих технологій. 
Заступник директора з НВР 

Т.І. Стойчик 
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Навчаючись, навчаємось! 

Відповідно до робочих навчальних планів 
на базі нашого ліцею в режимі онлайн відбу-
лося засідання кваліфікаційної комісії на 
присвоєння кваліфікаційного розряду офі-
ціант 3-4 розряду здобувачам освіти гр.  №2 з 
професії «Кухар. Офіціант. Бармен».  

 
Вітаємо майстра в/н  А.В. Коростенську і 

викладача професійно-теоретичної підготов-
ки, К.К. Афанасьєву з успішним завершен-
ням вивчення курсу з професії «Офіціант» та 

високими показниками якості підготовки. 

 
Разом з тим, в рамках співпраці з КНУ у 

підготовці конкурентоздатних фахівців для 
закладів П(ПТ)О студенти спеціальності 015 
«Професійна освіта (за спеціалізаціями)» ма-
ли можливість практично ознайомитись з 
методикою проведення поетапної атестації у 
закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти відповідно до стандартів на модульно-
компетентнісній основі, тим самим закріпити 
свої теоретичні знання.  

Викладач професійно-теоретичної підготовки 
К.К. Афанасьєва 

Педагогічна рада у онлайн-форматі 

4 листопада на базі нашого навчального 
закладу в онлайн-форматі відбулось засідан-
ня педагогічної ради, на якому було заслу-
хано та розглянуто наступні питання:  

 
1. Методи та технології забезпечення про-

фесійного самовизначення здобувачів освіти 
в умовах запровадження протиепідемічних 
заходів пов’язаних із поширенням гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричи-
неної коронавірусом (заступник директора    
з НВР – В.А. Тютюнник та практичний 
психолог – Г.А. Чайка,). 

 

2. Дистанційне навчання в умовах компе-

тентнісного підходу: практичний аспект. 
(голова фізико-хіміко-математичних дисцип-
лін – Ю.В. Шумило та викладачі загально-
освітньої підготовки, Л.Я. Галактіонова, 
О.Л. Музика). 

Заслухавши та обговоривши питання по-
рядку денного, педагогічною радою прийня-
то відповідні рішення. 

Методист ліцею 

К.В. Мартиненко 

«Гендерна рівність у сімейному житті» 
10 листопада  у гр. №18 класним керівни-

ком О.Л. Музикою було проведено виховну 
годину на тему «Гендерна рівність у сімей-
ному житті». Здобувачі освіти мали змогу 

переконатися, що не існує «чисто» чоловічої і 
«чисто» жіночої особистості.  

 
Важливо зрозуміти істинний сенс поняття 

рівності для того, щоб знайти правильне 
вирішення гендерної проблеми. Адже взаєм-
на любов та повага веде до створення роди-
ни, яка відіграє виняткову роль у житті суспі-

льства та держави. 
Класний керівник групи №18 

О.Л. Музика 

Тиждень української писемності та мови 
В рамках проведення тижня української 

мови та писемності, який проходив у нашому 

ліцеї  з 9 по 13 листопада, було проведено: 
- написання Всеукраїнського радіодиктанту 

національної єдності; 

    - вікторину «Мова – душа народу» у групі 

№6 (викладач В.С. Галайда); 
-  І етап ХХІ Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика. Пере-
можці –  І. Єфімчук, гр. №6 (керівник 
В.С. Галайда) та В. Дорошенко, гр. №13 
(керівник Н.В. Удовіченко); 

 
- конкурс кращого читця віршів «Це моя 

мова, це мова моєї країни». Кращі – Д. Кора-
бльов та К. Третяк, гр. №4. А також виклада-
чі гуманітарних дисциплін, а саме: О.О. Да-
нилюк,   В.С. Галайда,   Н.В. Удовіченко    та  

О.Б. Грищенко. 

 
Метою тижня  було збагатити словниковий 

запас здобувачів освіти, розвити логічне та 
образне мислення, сформувати розуміння 
того, що українська мова – наш скарб. 

Викладач української мови та літератури 
Н.В. Удовіченко 

Міжнародна науково-практична 

конференція 
11 листопада викладач Ю.В. Шумило взяла 

участь у Міжнародній науково-практичній 
конференції «Інформаційно-ресурсне забез-
печення освітнього процесу в умовах діджи-
талізації суспільства», організованої ДУ 
«Науково-методичним центром вищої та 
фахової передвищої освіти». 

 
Учасники заходу обговорили багато різних 

питань, наприклад: механізми підготовки у 
закладах фахової освіти України за змішаною 
та дистанційною формами навчання; якість 
підготовки фахівців в умовах пандемії; 
проєкти для випускників за участю 
роботодавців; проєктування та створення 
якісного електронного освітнього контенту, 

цифрову безпеку та комунікацію онлайн. 
Також в рамках конференції був надруко-

ваний збірник матеріалів. Від нашого ліцею 
наукову статтю у збірник надала викладач 
Ю.В. Шумило на тему «Впровадження дис-
танційної форми навчання для учнів закладів 
професійної освіти». 

 
Учасники конференції не вирішили усіх 

проблем, але визначили кроки та напрямки 
подальшої роботи з цифровізації освіти. За 
результатами заходу вони отримали серти-

фікати і збірник матеріалів.  
Викладач професійно-теоретичної підготовки 

Ю.В. Шумило 

Тиждень енергозбереження 
В рамках проведення «Тижня енерго-

збереження», який цього року проходив у 

дистанційному форматі, у ліцеї проводилися 
такі заходи як: 
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- конкурс презентацій, до якого долучилися 

всі небайдужі здобувачі освіти, що підтри-
мують  збереження довкілля та ощадного 
використання ресурсів;  

- засідання круглого столу, де здобувачі 
освіти ділилися власними думками  стосовно 
збереження довкілля та ощадливого вико-
ристання природних ресурсів. 

 
Серед кращих робіт можна відзначити пре-

зентацію М. Мусієнка (гр. №11) та В. Оря-
бинської (гр. №19). Дякуємо всім за участь у 
цьому екологічному заході! 

Викладач професійно-теоретичної підготовки 

Є.П. Казаков 

«Сучасні педагогічні технології: шляхи 

оптимального застосування». 
Згідно з планом роботи Кабінетом НМЦ 

ПТО у Дніпропетровській області був прове-

дений онлайн семінар для викладачів природ-
ничих дисциплін «Сучасні педагогічні техно-
логії: шляхи оптимального застосування». В 
ході вебінару були розглянуті питання візуа-
лізації освітнього процесу.  

 
Від нашого ліцею у заході брала участь 

викладач хімії Т.Б. Веселова, яка представила 
колегам практичне застосування Agile - 
технології на уроках природничих дисциплін.  

Викладач хімії 

Т..Б. Веселова 

Дистанційний та змішаний формати 

навчання 
Педагогічні працівники нашого ліцею не 

залишаються осторонь навчання під час 
карантину. А саме, члени комісії природни-
чо-математичних дисциплін (Ю.В. Шумило, 
О.Л. Музика, Л.Я. Галактіонова, О.В. Попо-
вич, А.А. Чайка, Ю.К. Чернокун, В.А. Тю-
тюнник) пройшли онлайн-курс «Про дистан-

ційний та змішаний формати навчання» для 
педагогів та керівників закладів ПТО на 
платформі EdEra (студія онлайн-освіти).  

 
Після успішного завершення курсу учас-

ники отримали матеріали та сертифікати. 
Викладач фізики та інформатики 

Ю.В. Шумило 

День студента 

Здобувач освіти  нашого ліцею  Д. Дриш-
люк, який навчається у гр. №13 за спеціаль-
ністю «Оператор з обробки інформації та 
програмного забезпечення» отримав сти-
пендію ім. Григорія Гутовського.  

 
Дмитро зайняв ІІ місце в обласному 

конкурсі з Web-дизайну. Здобуті теоретичні 

знання інтенсивно вдосконалює на практиці. 
Ми вітаємо Дмитра з почесною нагородою! 

Класний керівник 
Т.Б. Веселова 

Обласна секція викладачів іноземної мови 
В рамках роботи Навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти у 
Дніпропетровській області 20 листопада для 
викладачів іноземних мов проводився у ре-
жимі online вебінар «Про особливості мето-
дичних підходів у викладанні іноземних мов 
у 2020-2021 навчальному році».  

 
Від нашого навчального закладу виступала 

Г.В. Лебедська з доповіддю на тему 
«Онлайн-тестування: нові можливості 
сучасного викладача», яка поділилася 
власним досвідом роботи зі здобувачами 
освіти під час дистанційного навчання.  

Викладач іноземної мови 

Г.В. Лебедська 

Багато чого не зробиш, поки не вивчишся 
Викладач математики О.Л. Музика взяла 

участь у всеукраїнській науковій онлайн 
конференції «Змішаний та дистанційний фор-
мати навчання. Онлайн безпека», яка про-

ходила 20-21 листопада 2020 р. Окрім цього, 
в рамках конференції, пройшла тренінг 
«Онлайн-тестування та форми застосування 
платформи Classtime» 

 
Адже, саме отримання нових знань і нави-

чок, практично корисних і застосовуваних у 
роботі в епоху інформаційного суспільства 
значно розширює можливості самореалізації і 
сприяє кар’єрному росту. 

Викладач математики 

О..Л. Музика 

Онлайн-олімпіада «На урок» 

Протягом трьох місяців з 1 вересня по 22 
листопада 2020 року проходила VII Всеук-
раїнська онлайн-олімпіада «На урок». Від 
нашого ліцею взяли участь здобувачі освіти 
І-ІІІ курсів: гр. №6 та гр. №4 з фізики, гр. №7 
з інформатики та гр. №6, №11 та №18 з мате-
матики. Вони мали змогу продемонструвати 
свій рівень знань, виконуючи цікаві завдання 

з даних предметів.  

 
Вітаємо переможців: за зайняте ІІ місце з 

інформатики – М. Даниленко (гр. №7, керів-
ник Ю.В. Шумило) та за ІІІ місце з фізики – 

М. Семенчук (гр. №6, керівник Ю.В. Шуми-
ло). Сподіваємось, що це надасть їм віри та 
впевненості у власних силах. 

Викладач фізики та інформатики 
Ю.В. Шумило 

Онлайн-курси  «GoIT» 

З кожним днем онлайн-навчання стає все 
більше популярним не лише у світі, але й в 
Україні.  

 
Так, майстер в/н Ю.К. Чернокун,  27 лис-

топада взяла участь у онлайн-курсі  «GoIT», 

тема якого була  «Мова програмування 
HTML. Тегі HTML». По завершенню вона 
отримали  сертифікат учасника. 

Майстер в/н 
Ю.К. Чернокун 

Олімпіс 2020 
З 1 по 30 листопада проходив освітній 

конкурс «Олімпіс 2020 - Осіння сесія». Від 
нашого ліцею пройшов тестування з 
математики здобувач освіти групи №6, 
Яськов Богдан.  

 
Остаточні результати конкурсу і 

переможці будуть оголошені 7 грудня. 
Чекаємо на гарні результати! 

Викладач математики 

О..Л. Музика 
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                                           Челендж  «З любов’ю до всіх людей!» 
16 листопада 1995 року держави-члени ЮНЕСКО ухвалили 

Декларацію принципів терпимості. В 1996 році Генеральна Асамблея 

запропонувала державам-членам щорічно в цей день відзначати 

Міжнародний день толерантності. 

Кожен з нас прагне підтримувати принципи терпимості, взаємної 

поваги та мирного співіснування. Сучасна Україна вимагає змін, а 

зміни починаються з молоді! Саме, тому в нашому навчальному 

закладі був проведений онлайн-челендж, який присвячений 

міжнародному дню толерантності серед здобувачів освіти в 

популярній соціальній мережі «Tik Tok. 
Викладач історії  

Л.А. Осадча

                      Флешмоб  «Мої права» 
11 листопада відбувся захід для здобувачів освіти «Що я 

знаю про свої права та обов’язки?». Метою онлайн флешмобу 

з предмету Громадянська освіта було ознайомлення ліцеїстів 

з правами, що гарантуються законом, сприяння формуванню 

правового світогляду, системи теоретичних поглядів на права 

дитини, формування активної позиції щодо реалізації себе та 

своїх прав у житті, правової свідомість. Активну участь у 

флешмобі взяли здобувачі освіти І курсу.  
 

Викладач історії  

Л.А. Осадча

                                                                                Флешмоб  «КПГТЛ _читає» 
В середньому доросла людина за рік встигає 

прочитати 17 книжнок. А скільки книг вже встиг 

прочитати ТИ? До тижня української писемності та 

мови був огранізований онлайн флешмоб. До заходу 

долучились здобувачі освіти групи №5 за професією 

«Кухар. Офиціант. Бармент», груп №6 та 10 за 

професією «Слюсар з ремонту рухомого складу. Машиніст 

тепловоза. Машиніст електровоза» та групи №11 за 

професією «Електрогазозварник. Електрослюсар. Слюсар 

черговий та з ремонту устаткування. Машиніст 

екскаватора». 
Викладач української мови та літератури 

О.О. Данилюк

                                                                        Вітаємо 

 іменинників серед працівників ліцею! 
 

                            06.12. – Сурніну Галину Миколаївну, майстра в/н 

                            10.12. – Будько Ольгу Федірівну, головного бухгалтера 

                                 10.12. – Розлача Анатолія Васильовича, викладача 

                            25.12. – Куліченко Юлію Ігорівну, викладача 
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