
Досягнення педагогічного колективу 

ДНЗ «КПЛПО»  

(навчально-методична робота)  

2018-2019 н. р. 

№ 

з/п 

 

Захід Результативність 

9 

 

Всеукраїнський вебінар з 

проблеми «Методичний кабінет 

закладу  професійної (професійно-

технічної) освіти – осередок 

сучасного інформаційного 

середовища» 

Методист Ткачук Н. В.  

Виступ з презентацією за темою 

«Передовий педагогічний досвід як аспект 

методичної роботи» (сертифікат) 

8 

 

Обласний семінар 

«Формування компетентності 

підприємливості в сучасному 

закладі освіти» 

Викладач інформатики та 

інформаційних технологій  

Мармалюк Ю. А. (сертифікат) 

7 

 

І Всеукраїнський конкурс 

ескізів в рамках ХІХ 

Міжнародного конкурсу молодих 

дизайнерів «Печерські каштани» 

Учні гр. № 1 Дзвоник Ю. та Ліснича І. - 

Дипломи учасників;  викладач 

спецдисциплін Ткаченко В.В. - Подяка 

6 

 

Обласний конкурс на кращу 

презентацію «Штрихи до портрета 

В. Сухомлинського», присвяченій 

100-річчю від дня народження 

В.Сухомлинського (с. Павлиш) 

 

Робота учениці групи  № 3 Євладенко А. 

визнана однією з кращих. Учениця брала 

участь в обласній конференції «Штрихи до 

портрета  

В. Сухомлинського», присвяченій 100-

річчю від дня народження В. 

Сухомлинського         (с. Павлиш) (Диплом) 

5 

 

Обласний конкурс на кращу 

методичну розробку уроку 

професійно-теоретичної 

підготовки з використанням ІКТ  

Викладач спецдисциплін Ткаченко В.В. 

– Диплом переможця у номінації «Професії 

швейного профілю»  

4 

 

І етап обласного конкурсу 

серед    бібліотекарів закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти «Почерк 

майстра» 

Провідний бібліотекар Черненко Н. В. 

посіла ІІ місце; буде брати участь у ІІ етапі 

(жовтень 2019 року) 

3 

 

Всеукраїнська Інтернет-

конференція з проблеми 

«Розвиток інформаційної 

компетентності педагогів закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти»  
 

Викладач української мови та 

літератури, зарубіжної літератури  

Бирса Ю. С.  

Стаття «Розробка і використання 

електронних підручників в освітньому 

процесі закладів професійної (професійно-

технічної) освіти» (друкований збірник 

матеріалів конференції, сертифікат) 



 

2 

 

 

Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-конференція з 

проблеми «Розвиток ключових 

компетентностей особистості 

педагога в умовах реформування 

освіти»  

 

Соціальний педагог Павловська А. Є.  

Стаття «Психолого-педагогічна 

компетентність педагогів закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти» (друкований збірник матеріалів 

конференції, сертифікат) 

 

1 

 

Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-конференція 

«Проблеми і перспективи 

розвитку професійної 

компетентності працівників 

системи професійної освіти в 

умовах реформування освітньої 

галузі» 

Методист Ткачук Н. В.  

Стаття «Міжпредметні зв’язки як один із 

прийомів активізації  пізнавальної  

діяльності  учнів» (сертифікат) 


