
Основні здобутки 

Люботинського професійного ліцею залізничного транспорту в 2020/2021 навчальному році 

 

Подальше впровадження в освітній процес ліцею елементів дуальної форми здобуття освіти з 

професій «Слюсар з ремонту рухомого складу», «Провідник пасажирського вагона». 

В обласній виставці-огляді електронних освітніх ресурсів (ЕОР) викладачів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти Харківської області у 2020/2021 навчальному році за темою: «Формування 

ключових компетентностей – запорука конкурентоспроможності сучасного кваліфікованого робітника» 

старший викладач Говор К.В. стала переможцем зі STEM-уроком у формі веб-сайту на тему «Магнітне 

поле. Характеристики магнітного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца». Робота викладача розміщена на 

регіональній інтернет-платформі «Педагогічний олімп ЗП(ПТ)О Харківщини». 

В обласному огляді навчальних кабінетів ЗП(ПТ)О Харківської області з предмета «Іноземна мова» 

викладач Барамикова Є.О. посіла 4 рейтингове місце. 

У ІІ (обласному) етапі ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка серед учнів ЗП(ПТ)О Харківської області учениця 

Маринюк І. (гр. ППВ-13) посіла ІІІ місце. 

Методист Рожкова Т.Д., викладач-методист Коваленко С.І. – члени журі обласної виставки-огляду 

електронних освітніх ресурсів (ЕОР) викладачів ЗП(ПТ)О Харківської області. 

Педагогічні працівники ліцею є членами експертних груп при ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» з надання грифів Міністерства освіти і науки України навчальній літературі та навчальним 

програмам: методист Рожкова Т.Д. – член експертної групи з інформатики, викладач-методист Коваленко 

С.І. - член експертної групи з математики. 

У Міжрегіональному конкурсі творчих проєктів «Концепція розвитку транспортної галузі 

України», який проводив відокремлений структурний підрозділ «Маріупольський політехнічний фаховий 

коледж Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет»» 

здобувачі освіти Кагальняк Д. (гр. ПМТЕ-19) посів І місце за напрямом «Дослідження новітніх 

технологій» (проєкт на тему «Дослідження можливості використання водневого електролізера на 

залізничному транспорті України»), Кальніцький О. (гр. ПМЕП-4/9) - ІІ місце за напрямом 

«Актуальність проєкту» (проєкт на тему «Огляд нових технічних транспортних засобів та аналіз 

можливості їх використання в Україні»). 

Участь здобувачів освіти Маринюк І.(гр. ППВ-13), Гетти В. (ППВ_12), Шелкової В. (ОС-12) у 

Міжнародному Інтернет-флешмобі «Я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає…» 

(до 150 річчя від дня народження Лесі Українки). 

У ІІ (обласному) етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед здобувачів освіти 

ЗП(ПТ)О освіти з професії 8311 Машиніст тепловоза, кваліфікація: помічник машиніста тепловоза, 

який проходив на базі Люботинського професійного ліцею залізничного транспорту та виробничого 

підрозділу «Моторвагонне депо Люботин» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» 

здобувачі освіти Гриценко Є. (гр. ПМТЕ-19) – І місце, Кагальняк Д. (гр. ПМТЕ-19) – ІІ місце.  

У  ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії «Машиніст тепловоза», 

кваліфікація «Помічник машиніста тепловоза», який проводився онлайн, здобувач освіти Кагальняк 

Д. (гр.  ПМЕП-19)  посів 4 рейтингове місце, нагороджений дипломом третього ступеня (наказ МОНУ від 

02.06.2021 № 611). 

Досвідом роботи педагогічні працівники ліцею діляться на обласних заходах:  

- викладач Барамикова Є.О. ділилася досвідом роботи на обласному семінарі-практикумі для 

викладачів іноземної мови на тему: «Особистісний розвиток учнів ЗП(ПТ)О як наслідок запровадження 

компетентнісного підходу до навчання» (вересень 2020 року, онлайн).  

- класний керівник Барамикова Є.О. взяла участь в онлайн-вебінарі на тему: «Робота класного 

керівника в період карантину та дистанційного навчання щодо організації виховної роботи» (вересень 

2020 року). 

- викладач Каліненко С.Д. презентувала досвід роботи на обласній онлайн-школі педагогічного 

досвіду роботи для викладачів предмета «Охорона праці» на тему: «Формування професійних та 

здоров’язберігаючих компетентностей на уроках охорони праці» ( листопад 2020 року); 

- викладач Сидоренко С.О ділився досвідом роботи на обласній онлайн-школі кращого педагогічного 

досвіду для викладачів предмета «Захист України» на тему: «Практична спрямованість уроків предмета 

«Захист Вітчизни» в процесі здобуття життєвих компетенцій» (грудень 2020 року); 

- викладач-методист Коваленко С.І. виступила з доповіддю: «Педагогічно-психологічний супровід 

учасників освітнього процесу в період підготовки та проведення ЗНО» на обласному семінарі-практикумі 

для викладачів математики на тему: «Якісна підготовка учнів до ЗНО з математики» (грудень 2020 року). 



- старший викладач Дякунчак Н.Я. на обласному семінарі-практикумі для викладачів зарубіжної 

літератури презентувала досвід роботи на тему: «Використання сучасних освітніх трендів на різних етапах 

уроку зарубіжної літератури з метою підвищення його ефективності» (березень 2021 року, онлайн). 

- викладач Яцина В.К. під час круглого столу школи кращих педагогічних практик для викладачів 

предметів природничої підготовки за темою: «Екологічне виховання: створюємо навчальний екологічний 

проєкт» презентувала реалізацію екологічного проєкту «Допоможемо зберегти легені планети» (березень 

2021 року). 

- викладач Каліненко С.Д. в рамках проведення обласного онлайн-хакатону для викладачів предмета 

«Охорона праці» на тему «Сучасний урок: у пошуках стратегії» прокоментувала ІV розділ паспорту 

комплексно-методичного забезпечення предмета «Охорона праці» з урахуванням вимог дистанційного 

навчання (квітень 2021 року). 

- викладач Говор К.В. на обласному вебінарі для викладачів фізики та астрономії на тему: 

«Електронні освітні ресурси в роботі викладача фізики (за результатами виставки-огляду)»  поділилася 

досвідом створення веб-сайту STEM-уроку «Магнітне поле. Характеристики магнітного поля. Сила 

Ампера. Сила Лоренца» (травень 2021 року). 

Президент учнівського самоврядування Гетта В. (гр. ППВ-12) виступила з доповіддю на тему: 

«Створення відеороликів на різну тематику» під час онлайн-форуму за темою: «Учнівське самоврядування 

– виклики сьогодення» (жовтень 2020 року).  

Педагогічний колектив ліцею є активним учасником Всеукраїнських інтернет-заходів, які 

організовують та проводять НМЦ ПТО різних областей: 

- Всеукраїнський вебінар на тему: «Дуальна форма навчання у ЗП(ПТ)О – підвищення якості 

освіти з урахуванням вимог роботодавців», спікер заступник директора з навчально-виробничої роботи 

Родченко О.Л. (листопад 2020 року, організатор - НМЦ ПТО у Запорізькій області). 

- Всеукраїнський вебінар на тему: «Всебічний погляд на роботу ЗП(ПТ)О в умовах карантину: 

нові можливості та виклики сьогодення», спікер заступник директора з навчально-виховної роботи 

Дякунчак Н.Я. (листопад 2020 року, організатор - НМЦ ПТО у Донецькій області). 

- Всеукраїнський інтернет-марафон на тему: «Ефективне використання новітніх технологій», 

спікер методист Рожкова Т.Д. (грудень 2020 року, організатор – НМЦ ПТО у Запорізькій області). 

- Всеукраїнський вебінар на тему: «Діджиталізація освітнього процесу в ЗП(ПТ)О», спікери 

методист Рожкова Т.Д., старший викладач Говор К.В. (грудень 2020 року, організатор – НМЦ ПТО у 

Харківській області). 

- Всеукраїнський вебінар на тему: «Дистанційна освіта як сьогоденна форма освіти: проблеми та 

перспективи», спікер викладач Тридуб Є.Г. (грудень 2020 року, організатор - НМЦ ПТО у Запорізькій 

області). 
Старший викладач Говор К.В. - фіналістка Всеукраїнського конкурсу «Кращий гендерно чутливий 

профорієнтаційний онлайн-урок у сфері енергетики». Представлено онлайн-урок на тему: «Аналіз 

енергоресурсів в галузі. Шляхи економії енергоресурсів» (червень 2021 року). 

На ХІІ Міжнародну виставку «Сучасні заклади освіти – 2021» (м. Київ). представлена колективна 

робота педагогічних працівників ліцею на тему: «Модель організації виробничого навчання майбутніх 

квиткових касирів із застосуванням освітнього сайту» у номінації «Використання цифрових інструментів 

для забезпечення ефективного дистанційного й змішаного навчання в кризових умовах». Робота 

відзначена золотою медаллю та Дипломом. 

У складі Асоціації державних закладів профтехосвіти України залізничного профілю представлена 

спільна робота закладів у номінації «Психологічний супровід освітніх реформ у діяльності психологічної 

служби», яка отримала високу оцінку та відзначена золотою медаллю і Дипломом. 

У межах Всеукраїнського конкурсу постерів серед закладів освіти України «Майбутнє роботи 2030» 

колектив ліцею представив постер про власне бачення майбутнього роботи для блоку виставки: «Галузі 

майбутнього»: «≠ШВИДКІСТЬ&КОМФОРТ&НАДІЙНІСТЬ» та отримав сертифікат за активну участь та 

авторське бачення теми конкурсу. 

ЛПЛЗТ став одним із переможців у відборі серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

України на участь у пілотному впроваджені навчальних курсів та навчальних матеріалів за 

компетентностями у сфері енергоефективності «Професійне навчання з питань енергоефективності в 

Україні» (німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ) за професійною програмою 

«Ізолювальник з термоізоляції». 

 

Директор Люботинського професійного 

 ліцею залізничного транспорту                                                 Ольга АГЄЄВА 


