
Основні здобутки 

Люботинського професійного ліцею залізничного транспорту  

в 2021/2022 навчальному році 
 

Ліцей став учасником проєкту «FUTURE PROFI» з  упровадження навчальних програм 

із енергоефективності «Професійне навчання з питань енергоефективності в Україні» у 

закладах П(ПТ)О України. Відповідно до підписаного Меморандуму між ЛПЛЗТ та 

німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ у робочий навчальний 

план з підготовки кваліфікованих робітників на основі повної загальної середньої освіти з 

професії «Слюсар з ремонту рухомого складу» впроваджено додаткову кваліфікацію 

«Ізолювальник з термоізоляції» (грудень 2021). Директор Агєєва О.О., майстер виробничого 

навчання Яловенко Ю.К. в рамках інформаційного вебінару «Досвід та перспектива 

впровадження короткотривалих навчальних курсів у сфері енергоефективності у закладах 

П(ПТ)О», організованого німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ, 

розповіли про впровадження короткострокових навчальних програм «Ізолювальник 

термоізоляції» в освітній процес ліцею (червень 2022 р.). 

Продовження впровадження в освітній процес навчання кваліфікованих робітників за 

дуальною формою здобуття освіти (професія «Провідник пасажирського вагона», випуск 

червень 2022). 

Участь здобувачів освіти у заходах, організованих на базі відокремленого структурного 

підрозділу «Маріупольський політехнічний фаховий коледж Державного вищого навчального 

закладу «Приазовський державний технічний університет» (вересень 2021), а саме: 

- у Всеукраїнській науково-практичній конференції  «Транспортні технології з погляду 

сучасної молоді»  Кальницький О. (гр. ПМЕП-4/9), Суслов О. (гр. ПМЕП-7/11), підготувала 

старший викладач Говор К.В. 

- у міжрегіональному конкурсі «Кращий залізничник – 2021» Самарін С. (гр. ПМЕП-

5/9),  Кальницький О. (гр. ПМЕП-4/9), Суслов О. (гр. ПМЕП-7/11), Гопцій Д. (гр. ПМЕП-5/9) 

посіли перше місце.  

Маринюк І. (ІІІ курс, гр. ППВ-13) посіла 3 місце в обласному етапі ХІІ Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед 

учнів ЗП(ПТ)О Харківської області.                                         

Колісник А. (ІІ курс, гр. ППВ-14) посіла 1 місце в обласному етапі ХХІІ Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика. 

Робота директора Агєєвої О.О. у номінації «Упровадження в освітню діяльність моделі 

моніторингу якості професійної підготовки кваліфікованих робітників залізничного профілю» 

на ХІІІ Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті»  (Київ, жовтень 2021 р.) 

нагороджена золотою медаллю.  

Заступник директора з навчально-виховної роботи Дякунчак Н.Я., майстер виробничого 

навчання Яловенко Ю.К. пройшли тренінг для викладачів курсу «Навички для успішної 

кар'єри», організований Career Hub ГО «Центр Розвиток КСВ» та отримали сертифікати 

(жовтень 2021 р.). 

Майстер виробничого навчання Кабушко А.С. бере участь у проєкті  «Бізнес-освіта для 

ПТО» за методиками Міжнародної організації праці  (BIZ-UP та SIYB) та є організатором 

створення «Бізнес-школи» для здобувачів освіти ліцею. 

Педагогічні працівники ліцею продовжують працювати у складі 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. 

Методична розробка позаурочного заходу з охорони праці «Умови та безпека праці – 

запорука здоров’я» викладача Каліненко С.Д., надрукована за рішенням науково-методичної 

ради НМЦ ПТО у Харківській області від 20.12.2021р., протокол № 4 у формі буклету, 

рубрика «З досвіду роботи». 



Опис досвіду роботи викладача-методиста Коваленко С.І. за темою «Професійне 

спрямування на уроках математики як засіб розвитку ключових компетентностей та 

зацікавленості здобувачів освіти закладу професійної (професійно-технічної) освіти у 

вивченні предмета» надруковано в науково-методичному журналі «Професійна освіта: теорія і 

практика» №1-2 (53-54), 2021. 

Стаття «Управління освітнім процесом і діяльністю педагогічних працівників в умовах 

воєнного стану» заступника директора з навчально-виробничої роботи Родченко О.Л. 

надрукована в газеті «Вісник профосвіти», № 5-6-7-8 2022 року, яку видає НМЦ ПТО у 

Харківській області. 

Стаття «Управління виховним процесом у період воєнного стану» заступника 

директора з навчально-виховної роботи Дякунчак Н.Я. надрукована в газеті «Вісник 

профосвіти», № 5-6-7-8 2022 року, яку видає НМЦ ПТО у Харківській області. 

Публікація  викладача-методиста Коваленко С.І. на тему «Шляхи реалізації 

гуманістичного напряму формування ключових компетентностей здобувачів освіти засобами 

впровадження особистісно-орієнтованого підходу в освітній процес» надрукована в 

електронному збірнику Міжнародній науково-практичній конференції, конференції, яку 

проводить «European Academy of Sciences&Recearch». 
 

 

Директор Люботинського професійного 
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