
РЕЗУЛЬТАТИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

протягом  2010-2015рр. 

 

 
2010 – 2013рр.   Експериментальний майданчик 

 Експериментальна діяльність з запровадження та використання новітніх 

інформаційних технологій у підготовці кваліфікованих робітників в ПТНЗ аграрного 

профілю 

 

 

2011 рік 

 

 Участь у міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади – 2011» 

 Участь у обласних оглядах – конкурсах: «Краща бібліотека професійно-

технічного навчального закладу» - ІІ місце 

 Обласний конкурс «Краща організація харчування в ПТНЗ» - ІІ місце 

 Відкриття євроклубу «TOGETHER»  

 Навчання учнів ліцею в Малій академії наук ( 6 чол) 

 III місце в обласній олімпіаді з предмета «Сільськогосподарські машини». 

 

2012 рік 

 

Міжнародні виставки 

 Диплом та срібна медаль у міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 
2012» у номінації «Створення та упровадження сучасних засобів навчання» 

 Диплом у XV Ювілейній міжнародній виставці «Сучасна освіта в Україні – 
2012» 

Всеукраїнський огляд-конкурс 

 I місце у Всеукраїнському огляд-конкурсі «Популярні енциклопедії робітничих 

професій в регіонах України» для дітей дошкільного віку, учнів початкових і 

середніх класів та учнів старших класів. 

Обласні конкурси 

  II місце в обласному конкурсі «Краща організація харчування в професійно-
технічних навчальних закладах»  

  II місце в обласному огляді-конкурсі «Краща бібліотека професійно-
технічного навчального закладу» (нагородження цінним подарунком) 

  I місце в обласному огляді-конкурсі на кращий проект з енергозбереження 
серед учнів та педпрацівників ПТНЗ у номінації «Теоретична робота» 

  III місце в обласному огляді-конкурсі на кращий проект з енергозбереження 

серед учнів та педпрацівників ПТНЗ у номінації «Методичні напрацювання 

педпрацівників ПТНЗ з питань енергозбереження для використання у 

навчально-виробничому процесі» 

 III місце в обласному конкурсі на кращу методичну розробку «Навчаємо по-
новому» 

 Обласний конкурс учнівських проектів «Моя професія – моя гордість»:  I 
місце у номінації «Відеороліки, слайди, кліпи, документальні та анімаційні 

фільми про конкретну робітничу професію»; II місце у номінації «Художні 



міні-композиції колективу художньої самодіяльності про професії»; III місце у 

номінації «Історичні нариси, поетичні та художні твори, роздуми про 

конкретну професію»  

 Обласний методичний фестиваль «Креативний підхід до формування 

професійної мобільності конкурентоспроможного фахівця на сучасному ринку – головний 

пріоритет сьогодення»:  

 II місце у номінації «Управлінська діяльність навчального  закладу»  

 III місце у номінації «Результативність професійно-практичної роботи 
закладу» Запровадження екологічного навчання та виховання учнів ПТНЗ  

 II місце у номінації «Ствердження суті робітничих професій»   

 I місце у номінації «Методична робота навчального закладу»  

 III місце у номінації «Методична робота навчального закладу»  

 III місце у номінації «Виховна та соціальна робота в ПТНЗ»  
 

2013рік 

 

Міжнародні виставки 

 

 Диплом лауреата конкурсу II ступеня та срібна медаль у V Національній 

виставці «Інноватика в сучасній освіті»   

Обласні конкурси 

 Сертифікат слухача Школи молодого лідера 

 II місце у обласному конкурсі викладачів історії на кращу розробку уроку  

 I місце  у обласному конкурсі художніх та фото-робіт учнів  в номінації 
«Допоможемо планеті разом» художні роботи 

 II місце в обласній олімпіаді серед учнів ПТНЗ з бухгалтерського обліку 

 

 

2014 рік 

 

Науково-дослідницька діяльність учнівської молоді 

 

 Навчання учнів  у обласній хіміко-біологічній заочній школі комунального закладу 
освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» м. 

Дніпропетровськ та захист науково-дослідницьких робіт з отриманням свідоцтв 

про позашкільну освіту (3 учениці).  

Всеукраїнські конкурси 

 Участь у Всеукраїнському конкурсі винахідницьких і раціоналізаторських проектів 
еколого-натуралістичного напрямку (призер у номінації «Хімія») 

Обласні проекти,  конкурси та олімпіади 

 II місце в обласній олімпіаді серед учнів ПТНЗ з бухгалтерського обліку. 

 II місце у обласному конкурсі фахової майстерності з професії «Тракторист 
машиніст сільськогосподарського виробництва» серед учнів ПТНЗ 

  I місце серед ПТНЗ області у обласному педагогічному проекті НМЦПТО 
«Самоосвіта як основний фактор удосконалення педагогічної майстерності, 



розвитку професійної компетентності та підвищення якості навчально-виховного 

процесу в ПТНЗ» 

 

Участь у відео конференціях з виступами  
 

на Всеукраїнському рівні: «Науково-дослідницька діяльність учнів ПТНЗ»;  «Єдиний 

методичний день в ДПТНЗ ТПАЛ»; «Учнівсько-викладацький проект «Українці в світі. 

Роксолана» 

 

на рівні області:  «Прийоми формування самоосвітньої компетентності учнів на уроках 

історії»; «Діяльність учнівського Євроклубу ліцею»; ««Віртуальний гід» як ефективна 

форма профорієнтації учнівської молоді» 

 

 

 

2015 рік 

Всеукраїнські конкурси 

 Участь у XI конкурсі «Вчитель-новатор» відповідно до програми «Партнерство 

в навчанні» 

 Участь у V конкурсі на кращий веб-сайт закладу освіти (5-те місце серед 170 
позашкільних навчальних закладів України) 

Обласні проекти,  виступи, конкурси та олімпіади 

 I місце у обласній олімпіаді серед учнів ПТНЗ з бухгалтерського обліку 

 Обмін досвідом на рівні області та інших ПТНЗ з відео-виступами: 

«Взаємодія бібліотечно-інформаційного центру з учнівським самоврядуванням» та 

«Профорієнтаційна робота бібліотекаря» 

 Співпраця з Дніпропетровською обласною молодіжною громадською 
організацією «МІКС» з проектом «Школа європейських цінностей» 

 Участь в учнівській відео перекличці євро клубів ПТНЗ Дніпропетровщини до 
Міжнародного дня толерантності та форумі учнівських євро клубів 

 

 

 

 

 


