
10 знакових подій 2014 року 
 

 

 1. Науково-дослідницька діяльність учнівської молоді.   

 Коваленко Надія, Дудинська Аліна та Скакун Дарина учні третього 

курсу – слухачі обласної хіміко-біологічної заочної школи комунального 

закладу освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 

учнівської молоді» м. Дніпропетровськ, успішно захистили науково-

дослідницькі роботи, отримали свідоцтва про позашкільну освіту та були 

нагороджені дипломами і грамотами.  
 

2. 2-е місце в обласній олімпіаді серед учнів ПТНЗ з бухгалтерського 

обліку  - Коваленко Надія. 

 

3. 2-е місце у обласному конкурсі фахової майстерності з професії 

«Тракторист машиніст сільськогосподарського виробництва» серед учнів 

ПТНЗ – Манзюк Олександр. 

 

 4. Участь у обласному педагогічному проекті НМЦПТО 

«Самоосвіта як основний фактор удосконалення педагогічної майстерності, 

розвитку професійної компетентності та підвищення якості навчально-

виховного процесу в ПТНЗ» - 1 місце серед ПТНЗ області. 

 

5. Участь у Всеукраїнському конкурсі винахідницьких і 

раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напрямку (призер у 

номінації «Хімія» Коваленко Надія). 

 

 6. Участь у районному конкурсі з правознавства «Мої права та 

обов’язки» (1-е місце Похвальський Данило).   

 

 7. Обмін досвідом на рівні області та інших ПТНЗ з виступами: 

 - Козиряцька В.П. – секція викладачів української мови та художньої 

культури, секція викладачів іноземної мови; 

 - Русанова С.Г. – науково – методичний семінар «Організація дослідно-

експериментальної діяльності у професійно-технічному навчальному 

закладі»; 

 - Криволапова С.М. -  науково – методичний семінар «Формування 

професійної компетентності та корпоративної культури в учнів ПТНЗ»; 

 - Козиряцька В.П. – семінар зі створення електронних посібниківта 

семінар викладачів інформаційних технологій. 

 

     8. Участь у відео конференціях з виступами 

 

на рівні області: 

- Русанова С.Г. – «Єдиний методичний день в ДПТНЗ ТПАЛ»; 
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- Козиряцька В.П. – «Учнівсько-викладацький проект «Українці в 

світі. Роксолана»; 

- Криволапова С.М. – «Прийоми  формування самоосвітньої 

компетентності учнів на уроках історії» - робота визначена кращою 

на рівні області; 

- Козиряцька В.П. – про роботу учнівського Євроклубу; 

- Скрипник К.Л. – ««Віртуальний гід» як ефективна форма 

профорієнтації учнівської молоді». 
 

 на Всеукраїнському рівні: 

-      Русанова С.Г. – «Науково-дослідницька діяльність учнів 

ПТНЗ». 

 

9. Моніторинг сайтів ПТНЗ – 1 місце серед ПТНЗ області. 
 

 10. Зустріч учнівського євро клубу «Together» з представниками 

Дніпропетровської обласної молодіжної громадської організації «МІКС» з 

проектом «Школа європейських цінностей». 


