
Проєкт новітньої освітньої діяльності 

у ДНЗ «Уманський ПАЛ» 

 

№

з/

п 

Назва (тема) 

проєкту 

ПІБ, посада 

керівника 

проєкту 

Термін 

виконання 
Завдання проєкту 

1 Електронний 

підручник як засіб 

формування 

професійних 

компетенцій з 

професії «Перукар» 

Мельник Ірина 

Григорівна, 

викладач 

спеціальних 

предметів 

2020-2025 Створення і використання 

інноваційних технологій у 

вигляді анімацій, мультимедіа, 

що сприятиме формуванню 

професійно важливих якостей 

у майбутніх кваліфікованих 

робітників, зростанню їх 

творчої активності, 

мобільності, здатності 

навчатись 

2 Розробка тематичних 

тестових завдань з 

предмету 

«Трактори» 

 

 

 

Електронний 

підручник як засіб 

впровадження 

інноваційних 

технологій з 

професій с/г 

напрямку 

 

 

 

 

Шинкарук Петро 

Степанович, 

викладач 

спеціальних 

предметів 

2020-2021 

 

 

 

 

 

 

2020-2025 

Перевіряти рівень засвоєного 

матеріалу та аналізувати 

навчальний матеріал, 

розвивати в учнів логічне 

мислення та підвищувати 

якість знань учнів 

 

Розвиток та вдосконалення 

професійних компетенцій з 

використанням сучасних 

технологій та дистанційного 

навчання 

3 Електронний 

підручник як засіб 

впровадження 

інноваційних 

технологій з 

професії «Кухар» –  

«Використання 

сучасних технік при 

приготуванні та 

оздобленні страв» 

Натальченко 

Катерина 

Михайлівна, 

викладач 

спеціальних 

предметів 

2020-2025 Вдосконалення компетенцій 

учнів з професії «Кухар», з 

метою підвищення якості 

освітньої професійної 

діяльності та впровадження 

елементів дистанційного 

навчання 

 

4 Сучасна кулінарія: 

нота за нотою 

Бражник Тетяна 

Володимирівна, 

викладач 

спеціальних 

предметів. 

2020-2023 Підвищення 

конкурентоспроможності на 

ринку праці, розробка 

механізмів взаємодії 

учнівського та педагогічного 

колективів 

5 Створення 

комплексних 

педагогічних засобів 

навчання 

«Приготування 

Іздебська 

Марина 

Вікторівна, 

майстер 

виробничого 

2020-2023 Вдосконалення компетенцій 

учнів з професії «Кухар», з 

метою підвищення та 

вдосконалення професійних 

навиків майбутніх робітників 



перших страв – 

борщів з 

використанням 

елементів різних 

регіонів України» 

 

навчання Підвищення рівня навченості; 

виховання в учнів 

зацікавленості до перших 

страв різних регіонів; 

розвиток творчих здібностей 

учнів 

6 Електронний 

підручник як засіб 

впровадження 

інноваційних 

технологій 

автотранспортного 

та с/г напрямків 

«Електрообладнання 

тракторів та 

автомобілів» 

Горобченко 

Юлія Петрівна, 

викладач 

спеціальних 

предметів 

2020-2025 Активізація навчальної 

діяльності учнів, 

ергономічність, та 

впровадження елементів 

дистанційного навчання 

7 Створення 

комплексних 

педагогічних засобів 

навчання з предметів 

– фізика та 

астрономія 

Попов Микола 

Миколайович, 

викладач 

загальноосвітніх 

предметів 

2020-2023 Створення та використання 

інноваційних технологій при 

вивченні фізичних та 

астрономічних явищ 

професійного спрямування. 

Підвищення рівня навченості 

та зацікавленості у вивченні 

предметів 

 

 

 

Пропозиції  

щодо вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду 

роботи педагогічних працівників ДНЗ «Уманський ПАЛ» 

 

№ 

з/п 
Назва досвіду 

ПІБ педагогічного 

працівника 

Посада 

педагогічного 

працівника 

1 Створення електронних підручників та 

впровадження їх в освітню діяльність з 

можливістю використання їх при 

дистанційному навчанні 

Натальченко 

Катерина 

Михайлівна 

викладач 

спеціальних 

предметів 

 


