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Тиждень професій в ліцеї проводиться з метою активізації роботи
педагогічних працівників, удосконалення форм і методів їх роботи, спрямованих на підвищення
якості підготовки конкурентоспроможних кваліфікованих
робітників, всебічного розвитку
учнів та підвищення їх інтересів
до вивчення предметів
професійно-теоретичної та
професійно-практичної підготовок
професій.

Учнівське самоврядування висловило подяку
організаторам Тижня
професій. Заступник голови учнівського самоврядування Денис
Лісной вручив Подяки
головам методичних
комісій Свистун В.В.,
Тридуб Є.Г.та Швецовій
В.В..
Учні групи ОС-6
підготували та презентували відеофільм про усі
події, які відбулися протягом Тижня професій.
Підведення підсумків
супроводжувалося вокальними номерами.

1 грудня відбулося урочисте
підведення підсумків Тижня професій.
Переможців конкурсів фахової
майстерності, олімпіади, знавців предметів
професійно-теоретичної підготовки були
нагородженні Грамотами та подарунками.
Учні, які зайняли ІІ та ІІІ місця отримали Подяки за участь у заходах.
Нагородження проводили В.О. директора ліцею Агєєва О.О..

У відкритті Тижня професій брали
участь учні усіх навчальних груп
професій ПМТ, ПМЕ, ПМЕП, ППВ, ОС.
Відповідальними за організацію були голови методичних комісій професійного
напрямку: Свистун В.В., Тридуб Є.Г.,
Швецова В.В.. Учні і серьозно, і жартома презентували свої професії.

Викладач вищої категорії Каліненко С.Д. провела
урок з предмета "Охорона праці" за темою
"Поняття про виробничу санітарію. Шкідливі
виробничі фактори" з групою ППВ-6. Учні групи на
2 курсі та навчаються за професією "Касир товарний". До уроку учні виконали творчі завдання, представили виробничу ситуацію, відповідали на завдання професійного спрямування. Урок пройшов на високому методичному рівні.

Майстрами виробничого навчання
Сопітько О.О., Саприкіним О.О., Яловенко
Ю.К., Мельник Т.В., Оловаренко Л.б були
організовані та проведені конкурси фахової
майстерності «Кращий слюсар» серед учнів
груп ПМТ-1, ПМЕП-1/9 на базі базової
загальної середньої освіти та ПМТ-34,
ПМЕП-1/11 на базі повної середньої освіти.
Початок конкурсу ознаменувався виступом старшого майстра Чаговець З.М., яка
побажала учням наснаги та професійної
кмітливості. Після проведення цільового
інструктажу з техніки безпеки, учні приступили до виконання конкурсного завдання,
яке складалося з теоретичної та практичної
частин. Усіма учасниками конкурсу були
виготовлені якісні вироби деталі для
кріплення, яка потім знайде своє практичне застосування під час ремонтних робіт у
ліцеї.
Переможцями конкурсу стали учні
груп ПМЕП-1/9 Левченко Дмитро та учень
групи ПМЕП-1/11 Авдієнко Андрій.

Серед команд учнів, які навчаються за професіями
"Касир квитковий", "Касир
товарний", "Провідник пасажирського вагона" проведена "Своя гра".
У грі брали участь команди груп ППВ-5, ППВ-6, ППВ104, ППВ-105. Командам
необхідно було відповісти на
питання з основних
предметів, які вивчають,
розіграти ситуацію з
професії.
Переможцем стала команда групи ППВ-6.
Гру організували та провели викладачі: Свистун В.В.
(вища категорія), Воліченко
К.В.; майстри виробничого
навчання: Рибчинська Т.А.,
Разінькова І.В., Саакян Л.Є.,
Кононенко В.С.

Виставки навчальної
літератури з професій дають
змогу всім бажаючим ознайомитися з цікавими новинками.
На виставках були
представлені книги та сучасні
періодичні видання, які можна
використовувати для навчання
професій, а також для
підвищення професійної
майстерності.
Виставка методичних
матеріалів та творчих робіт
педагогічних працівників ознайомить всіх бажаючих колег
та учнів з творчим надбанням
викладачів та майстрів виробничого навчання.

Конкурс проводився серед учнів навчальних груп ІІ
та ІІІ курсу професії "Провідник пасажирського вагона", які навчаються на базі базової загальної середньої
та загальної середньої освіти. Метою проведення конкурсу фахової майстерності серед учнів груп ППВ «Володар
вагону» є виявлення та подальший розвиток здібностей
обдарованих учнів, набуття в учнів професійної
майстерності та навиків засвоєння ними первинних
умінь, навиків та методів праці з професії, розвиток
творчості учнів, поглиблення та поширення їх знань з
професійної підготовки, підвищення престижу
майбутньої професії.
Переможцями конкурсу стали:
І місце - Главацькая Марина гр. ППВ - 5
ІІ місце - Дубейко Наталія гр. ППВ-104
ІІІ місце – Пахар Галина гр. ППВ – 104 та Пушкова
Наталія гр. ППВ – 5
Організували та провели конкурс майстерності "Володар
вогона" викладач Воліченко К.В.; майстри виробничого
навчання: Разінькова І.В., Саакян Л.Є.

Позаурочний захід провела викладач предмета "Електротехніка" Воліченко К.В. з учнями групами ППВ-5 та ППВ-6. Основною метою проведення стало формування уявлень учнів о проблемах використання і економії енергоресурсів,
охороні навколишнього середовища. Учні використовуючи можливості мережі інтернет, свід
життєвий досвід підготували та презентували свої
доповіді.

Олімпіаду з предмета «Охорона праці» проводила викладач Каліненко С.Д. серед учнів
усіх навчальних груп. Мета ії проведення – виявлення обдарованих учнів, спонукання їх до
творчої пошукової діяльності, а також отримання додаткових знань та навичок з питань охорони праці та безпечного ведення робіт, набуття
досвіду із запобігання аварійним ситуаціям.
В олімпіаді прийняло участь 35 учнів.
Переможцем стала учениця групи
ППВ-6 Бондаренко Катерина.

Викладач Тридуб Є.Г. (вища категорія) організував та
провів конкурс "Кращий знавець" серед учнів навчальних груп ІІ курсу ПМТЕ-13, ПМТЕ-14, які навчаються на базі базової загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти з предмета
"Будова та ремонт рухомого складу", з метою виявлення та розвитку обдарованих учнів, підвищення
мотивації навчання.
Переможці конкурсу:
І місце - Тридуб Роман , Вікулов Сергій;
ІІ місце - Полуденко Олексій;
ІІІ місце - Лишній Сергій.
Конкурс "Кращий знавець предмета "Будова та ремонт тепловоза" серед учнів навчальних груп ПМЕ-1,
ПМТ-34, які отримали спеціальність «Слюсар з ремонту рухомого складу 3 розряду».
Переможці конкурсу:
І місце - Шпаченко Олексендр,
Нечпай Ігор;
ІІ місце - Самофал Олександр;
ІІІ місце - Клюшниченко Сергій.

Викладач предметів професійнотеоретичної підготовки професії
"Помічник машиніста електровоза"
Сватовський І.П. провів позаурочний захід з предмета "Будова та
ремонт електровоза" з учнями
групи ПМЕ-1 за темою "Історія
розвитку електровозобудування".
Учні ознайомилися з розвитком
електровозобудуванням, сучасними локомотивами. На уроці було
використано презентаційний
матеріал та відеофільм.

Конкурс фахової майстерності з професії «Оператор
комп’ютерного набору»
Проводився конкурс фахової майстерності серед учнів
ЛПЛЗТ з професії «Оператор комп`ютерного набору» з
метою виявлення обдарованих учнів, підвищення
майстерності та розвитку творчих здібностей, освоєння
учнями високо високопродуктивних методів праці.
Організували та провели конкурс майстри виробничого навчання - Швецова В.В. та Рожкова Т.Д.
Всі учасники справилися з поставленим завданням.
Переможцем конкурсу став учень гр. ОС-7
Куприк Дмитро.

Майстер виробничого навчання Гребенюк
В.О. провів позаурочний захід професійного
спрямування «Моя професія - Оператор
комп'ютерного набору» з учнями групи ОС-8 у
формі брейн–рингу. Учні виявили високий
рівень теоретичних знань та професійних умінь
та навичок.

У групі ОС-6 пройшла ділова гра на тему «Ділове
листування», яку провели викладачі Колісник В.О. та
Підченко Л.М. Дві команди учнів успішно справилися із
поставленими завданнями, серед яких були суто
професійні: знайти відповідні назви листів українською
та англійською мовами; правильно оформити конверт
(запис обома мовами); скласти лист-запит українською
мовою, потім його записати англійською. Учні працювали за комп’ютерами. Підсумовуючи, учні навели аргументи, для чого необхідно вивчати ділову українську та
англійську мови.

