
Звіт  

про проведення тижня професійної (професійно-технічної) освіти  

у ДПТНЗ «Свеський професійний аграрний ліцей» 

 

22-26 листопада 2021 року Міністерство освіти і науки України спільно з 

роботодавцями, міжнародними партнерами та регіональними представниками 

організували і проводили Всеукраїнський тиждень професійної (професійно-

технічної) освіти. 

Тиждень було розпочато з віртуальної екскурсії закладом освіти, де 

кожен зміг побувати у стінах нашого закладу.   

З дотриманням обмежувальних, протиепідеміологічних вимог, передбачених 

для встановленого рівня карантинних обмежень 23.11.2021 проходила зустріч на 

майстер-класі з формування борошняних виробів «Вправно майструємо», де були 

запрошенні учениці Свеської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №1. Вони пройшли 

усі етапи формування тіста для випічки, відстежили вміння майстра в/н і 

удосконалили свої початкові знання, майструючи пухлики різноманітних форм. 

25.11.2021 до закладу були запрошенні учні Свеської спеціалізованої школи  

І-ІІІ ст. №2 «ліцей». Дівчатка завітали до майстерні-магазину, де допитливо 

розглядали асортимент, сучасне обладнання – касовий бокс з транспортувальною 

стрічкою, а різноманітність завдань професійного спрямування активізувало та 

заохочувало для участі у вікторині, розгадуванні анаграм, ребусів. Особливий 

інтерес викликало створення покупюрного опису з муляжів банкнот різного 

номіналу. А хлопці в цей час відвідували електрогазозварювальну майстерню та 

кабінет правил дорожнього руху. У майстерні ознайомились з робочими місцями 

та обладнанням електро і газозварників, і з цікавістю переглянули  виставку робіт 

електрогазозварників «Віртуози зварювання».  

У кабінеті ПДР учні обговорили з викладачем теми «Права та обов’язки 

пішоходів», «Регулювання дорожнього руху» і вправно вийшли з ситуацій  на 

дорозі, спроектованих на планшеті з перехрестями. 

Протягом тижня на сайти закладу та у соціальних мережах було 

опубліковано декілька відеороликів «Цибулевий mix», «Від учня до фахівця» а 

також челендж «Я в професії», «Я і моя професія», де наші випускники 

демонстрували і пишалися своїми досягненнями (Олена Єрмоленко,  Євген 

Калюжний, Юлія Авдєєва, Олександр Волевок). Дякуємо усім за участь, 

співпрацю, професійну діяльність. 

Тиждень професійної освіти – це ще один привід нагадати, що 

представники робітничих професій вміють популяризувати себе, і 

користуються значним попитом на ринку праці України, а роботодавці готові 

пропонувати їм високу заробітню платню та гідні умови праці.  


