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Готуємось до ЗНО 
 

З метою перевірки знань та для надання учням можливості перевірити власні сили в 
училищі було організовано та проведено пробне 
ЗНО з трьох основних предметів: українська мова та 
література, історія України і математика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тижень професії.  
Інтелектуальна гра "Еврика" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 лютого 2020 року, з проведення інтелектуальної гри "Еврика" розпочався тиждень 
професії "Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення". 
Збірні команди учнів 1, 2 та 3 курсів "Укроп" та "Адриналін" показали свої знання з 
професії. 

 
 
 
 
За результами п'яти конкурсів, з 
перевагою в один бал перемогла 
команда "Адреналін". 

 

 

 



Брейн-ринг 
 

4 лютого 2020 року збірні команди учнів 1, 2 та 3 курсів 
зустрілись на Брейн-рингу. Протягом гри учні мали змогу 

показати свої знання, вчились працювати в команді. 

 

Виховна година "Безпечний Інтернет" 
 
Як ніколи важливо говорити з учнями про приховану небезпеку в 
мережі Інтернет. Важливо навчити захищатися від небезпек, 
слідувати правилам спілкування та поведінки в мережі. 
В рамках тижня професії "Оператор з обробки інформації та 
програмного забезпечення", 5 лютого 2020 року проведена 
виховна година, яка була присвячена Всесвітньому Дню 
безпечного Інтернету. Під час виховної години привернуто увагу 
до проблем порушення прав і свобод людини в Інтернеті та 
шляхів їх подолання. 
Учні переглянули фільм та обговорили основні небезпеки, які їх 
чекають під час користування Інтернетом. 

 

 

 

 

 



Завершення тижня професії 
 

 
 
Протягом тижня 
професії діяла виставка 
учнівських робіт. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Учні 1, 2, та 3 курсів взяли участь у 
Всеукраїнському конкурсі "Безпечний 
Інтернет", за ітогами якого отримали 
дипломи І, ІІ, ІІІ ступеня та сертифікати 
учасників. 
 
 
 
 
 

Також взяли участь у Всеукраїнській інтернет-олімпіаді з 
інформатики "Зима 2020", результати якої будуть після 2 
березня 2020 року. 
 

 
  

ВІТАЄМО!  
Учня групи № 232 Новіцького Владислава з ІІ-м місцем у 
Чемпіонаті України з кікбоксингу серед дітей, юнаків та юніорів. 

 

 

 

 

 

 

 
Бажаємо подальших успіхів! 

  



Евакуація 
В училищі проведено тренувальну евакуацію учнів під час 
виникнення пожежі. Працівники та учні, почувши сигнал 
«Тривога», діяли швидко, рішуче, без зайвих відволікань 
покинули заклад освіти відповідно до розробленого раніше 
плану евакуації та практичних відпрацювань на випадок 
пожежі. 
Такі заняття дуже важливі, адже 
тренування загартовують від невмілих 
дій, від паніки при виникненні 
справжньої надзвичайної 
ситуації та допоможуть врятувати життя 
в різних екстремальних ситуаціях. 

Покинувши місце виникнення умовної пожежі, учасники тренування 
зібралися на стадіоні училища для підведення підсумків. 
 
 

ОБЛАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ 2020 
25 лютого 2020 року Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Миколаївській 

області на базі машинобудівного ліцею проведено обласні педагогічні читання з науковим супроводом 

«Упровадження сучасних форм і методів підготовки кваліфікованих робітників – шлях до забезпечення 

якості освіти». 

 Мета заходу – удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників, оновлення 

змісту роботи, інформаційного та методичного забезпечення освітнього процесу, впровадження нових 

технологій, форм і методів професійної підготовки учнів, сприяння творчому та професійному розвитку 

викладачів та майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі 

– ЗП(ПТ)О) області, поширення перспективного досвіду в педагогічній діяльності. 

Педагогічні читання відкрила Шаповалова Наталія Віталіївна, директор Навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти у Миколаївській області, яка акцентувала увагу на одному з 

головних завдань викладачів та майстрів виробничого навчання, а саме – якісній підготовці майбутніх 

фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці, та забезпечення умов для реалізації завдань системи 

П(ПТ)О. 

У ході пленарної частини презентувала свій досвід Білюк Олена Геннадіївна, кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти факультету педагогіки та психології 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, яка ознайомила присутніх з 

теоретичним та практичним підґрунтям нового формату освіти. 

В роботі секцій взяли участь педагогічні працівники нашого закладу, які атестуються на обласному 

рівні, а саме: 

- Секкер Галина Олександрівна, викладач зарубіжної літератури - предметів суспільно-

гуманітарного циклу та предметів «Основи галузевої економіки і підприємництва», «Основи трудового 

законодавства» професійно-теоретичної підготовки; 

-Нестерчук Тетяна Олександрівна, викладач предметів професійно-теоретичної підготовки ; 

-Авраменко Ганна Вікторівна, майстер виробничого навчання з професії Молодша медична 

сестра. Нянька. Гувернер; 

-Недосєкіна Наталя Володимирівна, майстер виробничого навчання з професії Обліковець з 

реєстрації бухгалтерських даних -  професій громадського харчування, ресторанного сервісу, 

бухгалтерського обліку, медичного та соціального обслуговування. 

Наші колеги також взяли активну участь у виставці  науково та навчально-методичної літератури, 

презентували свої креативні напрацювання. 

Орієнтуючись на зміст методичної проблеми, над вирішенням якої працює освітній заклад, наші 

колеги розкрили власний підхід до навчальної діяльності, поділились досвідом своєї роботи. 

Доброзичлива, гостинна обстановка сприяли діловій атмосфері, результативній роботі та обміну 

досвідом між педагогами. 



Науковий семінар 
 

 

 

 

 

27 лютого 2020 року майстри 

виробничого навчання Козарчук Ольга та 

Ігнатенко Людмила  взяли участь у  ІІ-му 

науковому семінарі "Освіта 

майбутнього:фокус на  smart-компетенції" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Екскурсія 
 

5 березня для учнів нашого училища 

відкрив двері Миколаївський 

міжрегіональний інститут розвитку 

людини  "Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини "Україна". 

Цікаву екскурсію закладом провела 

директор Старєва Анна Михайлівна. Учні 

мали змогу познайомитись з структурою 

та особливостями навчання в 

університеті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

На кафедрі економіки та інформаційних 

технологій учні ознайомились з новітніми 

розробками в галузі комп'ютерної інженерії, стати 

учасниками гри та отримати цінний приз. 

 

 

 

Свято 8-го Березня 
 

06 березня в нашому училищі відбулося свято 

до Дня 8 Березня. Цей день був наповнений 

весняним сонячним теплом, ніжними барвами 

квітів.  

Важко назвати хоча б одну сферу діяльності, де б 

не працювали жінки, як неможливо собі уявити 

будь-яку професію без чарівних посмішок, 

дбайливих рук і небайдужих жіночих сердець. Дуже 

важко жити без ласкавого маминого погляду і 

лагідних рук, які завжди втішать і заспокоять, без очей коханої жінки, які розуміють все, чим ти 

живеш, без голосу донечки, який дає наснагу і надію на майбутнє. Всіх жінок зі святом 

привітали учасники гуртка під керівництвом майстра в/н Кордонюк Світлани. 
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