
Електронні матеріали конкурсу проектів  методичного контенту педагогічної творчості  

закладів професійної (професійно-технічної) освіти  Чернігівської області у 2017-2018 навчальному році 

 

№ Назва ЗПО 
Назва проекту  

(посилання на матеріал) 
Автори проекту 

Зайняте 

місце та 

набрана 

кількість 

балів 

Номінація «Сучасні форми національно-патріотичного виховання молоді у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» 

1 

ДПТНЗ «Сновське вище 

професійне училище 

лісового господарства» 

«Україна починається з тебе!» 

https://goo.gl/e46hba 

Медведкіна Людмила Михайлівна – заступник директора 

з навчально-виховної роботи, Бівалькевич Леся 

Вячеславівна – керівник вокального гуртка, Євхан 

Тетяна Олександрівна – викладач іноземної мови, 

Товстиженко Людмила Василівна – викладач 

спецдисциплін, Забаровська Світлана Миколаївна – 

практичний психолог, Биша Яна  Володимирівна – 

соціальний педагог, Шуст Тетяна Володимирівна – 

бібліотекар 

І місце 

53,83 

2 

Дігтярівський 

професійний аграрний 

ліцей Чернігівської 

області 

 «Срібнянщина – частинка 

України» 

https://goo.gl/FzFrms 

Охріменко Валентина Юріївна – викладач, Власенко 

Галина Петрівна – заступник директора з навчально-

виховної роботи, Черевко Світлана Олексіївна – 

викладач хімії та біології, Денисенко Тетяна Андріївна – 

викладач історії, Полтко Анатолій Іванович – викладач 

спецдисциплін, Олександренко Марина Олександрівна – 

бібліотекар, Олексієнко Валерій Якович – викладач 

спецдисциплін 

І місце 

53, 43 

3 

ДПТНЗ «Чернігівське 

вище професійне 

училище» 

«Плекаємо патріотів України» 

https://goo.gl/qLZQV8  

Голобурда Ірина Миколаївна – викладач суспільних 

дисциплін 
ІІ місце 

51 

4 

Чернігівський 

професійний ліцей 

залізничного транспорту 

«Патріот» 

https://goo.gl/gM8dUi  

Мерчалова Ірина Борисівна, Староверова Світлана 

Петрівна – вихователі гуртожитку 
ІІІ місце 

49,71 

 
 

https://goo.gl/e46hba
https://goo.gl/FzFrms
https://goo.gl/qLZQV8
https://goo.gl/gM8dUi


5 

ДПТНЗ «Чернігівський 

професійний будівельний 

ліцей» 

«Я українець, громадянин, 

патріот» 

https://goo.gl/sP9syv  

Семенюк Алла Петрівна – викладач хімії 
Лауреат 

47,57 

6 

Прилуцький професійний 

ліцей Чернігівської 

області 

«Національно-патріотичне 

виховання молоді у 

Прилуцькому професійному 

ліцеї» 

https://goo.gl/8YE1L6  

Дейнека Володимир Миколайович, Іщенко Андрій 

Петрович – майстри виробничого навчання 
Лауреат 

42,17 

7 

Сосницький професійний 

аграрний ліцей 

Чернігівської області 

«Національно-патріотичне 

виховання учнівської молоді 

Сосницького професійного 

аграрного ліцею» 

https://goo.gl/bJCAGm  

Очередько Лілія Вікторівна  – бібліотекар 
Лауреат 

40 

8 

Прилуцький професійний 

ліцей Чернігівської 

області 

«Я українець, патріот, 

громадянин»  

https://goo.gl/iu5UZ8  

Маляренко Наталія Петрівна – викладач хімії та біології, 

Михайленко Надія Михайлівна – викладач математики, 

Шевченко Оксана Павлівна –  викладач фізики та 

астрономії, Марченко Антоніна Володимирівна –  

викладач інформатики, Негрій Алла Анатоліївна –  

викладач математики 

Учасник 

 

9 

Сокиринський 

професійний аграрний 

ліцей Чернігівської 

області 

«Методика впровадження 

сучасних форм національно-

патріотичного виховання» 

https://goo.gl/vWAwcW  

Мазина Ірина Володимирівна – методист, Тимошенко 

Ярослав Віталійович –  заступник директора з навчально-

виховної роботи 

Учасник 

 

10 

Чернігівський 

професійний ліцей 

побуту 

«Національно-патріотичне 

виховання учнів. З досвіду 

роботи класного керівника» 

https://goo.gl/JsEHtS  

Бичок Наталія Іванівна – класний керівник, викладач 

фізики 
Учасник 

Номінація «Реалізація виховної мети на уроках математично-технологічного змісту» 

11 

Дігтярівський 

професійний аграрний 

ліцей Чернігівської 

області 

 «Енергозбереження – крок до 

стійкого розвитку» 

https://goo.gl/NmLma2  

Хропост Наталія Іванівна – викладач фізики та 

математики 
ІІ місце 

52,71 

 
 

https://goo.gl/sP9syv
https://goo.gl/8YE1L6
https://goo.gl/bJCAGm
https://goo.gl/iu5UZ8
https://goo.gl/vWAwcW
https://goo.gl/JsEHtS
https://goo.gl/NmLma2


12 

ДПТНЗ «Чернігівський 

професійний будівельний 

ліцей» 

«Нестандартні підходи до 

реалізації  виховної мети  на 

уроках фізики» 

https://goo.gl/kzkZC1  

Івашута Світлана Михайлівна – викладач фізики 
ІІ місце 

51,35 

13 

ДПТНЗ «Чернігівське 

вище професійне 

училище» 

«Шляхи реалізації виховної мети 

на уроках математики» 

https://goo.gl/wkA891  

Тимошенко Світлана Олександрівна – викладач 

природничо-математичних  дисциплін 
ІІ місце 

51 

14 

ДПТНЗ «Ічнянський 

професійний аграрний 

ліцей» 

«Виховний потенціал уроку та 

шляхи його реалізації в умовах 

професійної освіти» 

https://goo.gl/dUS7Vy  

Ледень Світлана Михайлівна – заступник директора з 

навчально-виховної роботи 
ІІІ місце 

50, 07 

15 

Професійно-технічне 

училище №33  

с. Мрин 

«Реалізація виховної мети на 

уроках математики та фізики» 

https://goo.gl/RsDnZ8  

Мартинович Олена Олексіївна – викладач математики та 

фізики 
Лауреат 

45,33 

Номінація «Прояв креативності за межами кваліфікаційних вимог до робітника» 

16 

ДПТНЗ «Чернігівське 

вище професійне 

училище побутового 

обслуговування» 

«Створення фантазійних образів, 

як необхідна умова розвитку 

креативності майбутнього 

візажиста-стиліста» 

https://goo.gl/5hXn6U  

Падалка Юлія Олександрівна – викладач спецдисциплін 
І місце 

54,71 

17 

ДНЗ «Ніжинський 

професійний аграрний 

ліцей Чернігівської 

області» 

«Творчість живе в кожному з 

нас» 

https://goo.gl/sYmaEn  

Пархоменко Юрій Петрович –  майстер виробничого 

навчання 
ІІІ місце 

50,43 

18 

Ніжинський професійний 

ліцей побуту та сервісу 

Чернігівської області 

«Творча робота майстра 

виробничого навчання з 

формування креативних 

компетентностей конкуренто-

спроможного робітника за 

професією «Кухар» 

https://goo.gl/ZTBdf1  

Бабешко Людмила Олександрівна – майстер виробничого 

навчання 
ІІІ місце 

49,71 

 
 
 

https://goo.gl/kzkZC1
https://goo.gl/wkA891
https://goo.gl/dUS7Vy
https://goo.gl/RsDnZ8
https://goo.gl/5hXn6U
https://goo.gl/sYmaEn
https://goo.gl/ZTBdf1


19 

Ніжинський професійний 

ліцей побуту та сервісу 

Чернігівської області 

«Дизайн-мислення як 

інноваційна технологія розвитку 

творчої особистості» 

https://goo.gl/wozyjQ  

Деружинська Світлана Михайлівна – викладач 

спецдисциплін 
ІІІ місце 

49,28 

20 

ДПТНЗ «Куликівський 

професійний аграрний 

ліцей» 

«Креативна кулінарія» 

https://goo.gl/ofHGgE  

Сніжок Тетяна Михайлівна – майстер виробничого 

навчання 
Лауреат 

46,86 

Номінація «Ефективна реалізація моделей соціального партнерства» 

21 

ДПТНЗ «Чернігівський 

центр професійно-

технічної освіти» 

«Спільна справа – спільне 

майбутнє» 

https://goo.gl/NKVrPE  

Мохнач Ірина Григорівна – заступник директора з 

навчально-виховної роботи, Крутько Тетяна 

Олександрівна –  соціальний педагог 

І місце 

54,29 

22 

Сосницький професійний 

аграрний ліцей 

Чернігівської області 

«Профорієнтаційна робота в 

Сосницькому професійному 

аграрному ліцеї» 

https://goo.gl/No7Rz9  

Степко  Ольга Миколаївна – методист, Лойченко Галина 

Яківна – вихователь гуртожитку 
ІІ місце 

52, 39 

23 

ДНЗ «Ніжинський 

професійний аграрний 

ліцей Чернігівської 

області» 

«Музика, якої слід 

дочекатися…» 

https://goo.gl/4sFeHr  

Карпенко Ліна Григорівна – заступник директора з 

навчально-виховної роботи 
ІІІ місце 

50, 33 

Номінація «Сучасні форми волонтерського виховання молоді у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» 

24 

ДПТНЗ «Чернігівський 

вище професійне 

училище побутового 

обслуговування» 

«В єдності наша сила» 

https://goo.gl/ywN9QA  

Брагінець Юлія Сергіївна – соціальний педагог, 

Шаш Анна Романівна – практичний психолог 
І місце 

54,43 

25 

Чернігівський 

професійний ліцей 

побуту 

«Творити добро за покликом 

серця» 

https://goo.gl/JsmmBc  

Бараковських Катерина Євгенівна – класний керівник, 

викладач іноземної мови 
Лауреат 

41,67 

Номінація «Івент-технології у позаурочній роботі» 

26 

ДПТНЗ «Чернігівське 

вище професійне 

училище побутового 

обслуговування» 

«Крути – спіраль історії» 

https://goo.gl/io6xgF  

Демен Тетяна Петрівна – вихователь–методист, Татарчук 

Лариса Олегівна – вихователь, Юла Марія Іванівна – 

вихователь 

ІІІ місце 

50,71 

 
 

https://goo.gl/wozyjQ
https://goo.gl/ofHGgE
https://goo.gl/NKVrPE
https://goo.gl/No7Rz9
https://goo.gl/4sFeHr
https://goo.gl/ywN9QA
https://goo.gl/JsmmBc
https://goo.gl/io6xgF


27 

Ніжинський професійний 

ліцей побуту та сервісу 

Чернігівської області 

«Запали свою зірку» 

https://goo.gl/nsrXFj  
Раструба Тетяна Віталіївна – керівник гуртка «Джерело» 

Лауреат 

47,08 

Номінація «Результативність превентивного виховання учнівської молоді» 

28 

ДПТНЗ «Чернігівський 

центр професійно-

технічної освіти» 

«Знаю! Дію! Володію!» 

https://goo.gl/9Vhnne  

Науменко Світлана Федорівна – викладач спецдисциплін, 

Губко Юлія Миколаївна –  практичний психолог 
І місце 

54,43 

Номінація «Педагогізація батьків учнівської молоді» 

29 

ДНЗ «Ніжинський 

професійний аграрний 

ліцей Чернігівської 

області» 

«Досвід кожного – багатство 

всіх» 

https://goo.gl/ttWugv  

Музиря Наталія Володимирівна – практичний психолог 
ІІ місце 

52,92 

Номінація «Номінація за власною тематикою» 

30 

ДПТНЗ «Куликівський 

професійний аграрний 

ліцей» 

«Історія кохання» 

https://goo.gl/6adCUi  

Герасименко Тетяна Іванівна – класний керівник, 

викладач української мови та літератури 
ІІІ місце 

49,43 

31 

ДПТНЗ «Чернігівський 

професійний будівельний 

ліцей» 

«Грифон – стародавній символ 

Чернігова» 

https://goo.gl/cucdXu  

Шеверда Тетяна Вікторівна – майстер виробничого 

навчання 
Лауреат 

43,71 

32 

Чернігівський 

професійний ліцей 

залізничного транспорту 

«Табакокурінню – ні!» 

https://goo.gl/7kMJwj  

Зубок Світлана Володимирівна, Асітова Наталія 

Василівна –  вихователі гуртожитку 
Лауреат 

41,14 

33 

Прилуцький професійний 

ліцей Чернігівської 

області 

«Підготовка кваліфікованих 

робітників сфери обслуговування 

у Прилуцькому професійному 

ліцеї» 

https://goo.gl/97jg8g  

Вертелецька Оксана Петрівна – викладач спецдисциплін, 

Голуб Олена Миколаївна, Добржанська Лариса 

Михайлівна, Огієнко Світлана Василівна – майстри 

виробничого навчання 

Лауреат 

41,14 

34 

Чернігівський 

професійний ліцей 

побуту 

«Сучасні підходи до навчання: 

Сінгапурська методика» 

https://goo.gl/Db3gKm  

Купа Ірина Миколаївна – викладач спецдисциплін 
Лауреат 

41 

35 

Чернігівський 

професійний ліцей 

залізничного транспорту 

 

«Проблема сміття  на 

Чернігівщині» 

https://goo.gl/Q2QpS3  

Бугай Людмила Миколаївна – класний керівник, 

викладач іноземної мови 
Учасник 

 

https://goo.gl/nsrXFj
https://goo.gl/9Vhnne
https://goo.gl/ttWugv
https://goo.gl/6adCUi
https://goo.gl/cucdXu
https://goo.gl/7kMJwj
https://goo.gl/97jg8g
https://goo.gl/Db3gKm
https://goo.gl/Q2QpS3


36 

Сосницький професійний 

аграрний ліцей 

Чернігівської області 

«Методика впровадження 

модульних технологій на уроках  

технологічного циклу» 

https://goo.gl/W8uPiJ  

Тишина Сергій Володимирович – викладач 

спецдисциплін 
Учасник 

 

https://goo.gl/W8uPiJ

