
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ 
ДПТНЗ «Свеський професійний аграрний ліцей»   
ЧЕРВЕНЬ 2021 АННА САМОНОВА, МЕТОДИСТ  

ІІІ місце у Всеукраїнсько-

му конкурсі учнівської 

творчості  https://cutt.ly/

YnuQ4Vi 

 

Відмінний результат в 

українознавчій грі 

«Соняшник» 

https://cutt.ly/ZnuA1Vq 

Міжнародна природнича 

гра «Геліантус».Маємо 

переможців різних рівнів 

https://cutt.ly/gnuYSYt 

Професійний олімп у 

Баліна Данила—ІІІ місце 

в олімпіаді з професії. 

https://cutt.ly/jnuOMGb 

Діяльність педколективу з обдарованою молоддю в 2020/2021 н.р. 

23 грудня 2020 року підбито підсумки ІІ етапу ХХ Всеукраїнського 

конкурсу учнівської творчості серед учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти області. 

У 2020/2021 навчальному році ХХ Всеукраїнський конкурс учнівської 

творчості проходив під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!» на тему 

«Торуй свій шлях – той, що твоїм назвався, той, що обрав тебе навіки 

вік». Переможцями творчих змагань стали й наші учні в номінації 

"Література" - Балін Данило і Стужук Олександр (викладач української 

мови та літератури Гончарова О.А.). 

«Від зернятка до сонця» 

Успішно закінчилася українознавча гра «Соняшник»з для наших 
здобувачів освіти: Тетяна Димарчук , уч. гр 30пк, диплом І ступеня 
регіонального рівня. Ганна Ринзак, уч.гр.30пк, диплом ІІ ступеня 
регіонального рівня, Вікторія Товстуха, уч.30пк, диплом ІІІ ступеня 
Всеукраїнського рівня 

 

 Міжнародна природознавча гра «Геліантус –2020» 
залишила приємні спогади у здобувачів освіти: Ніколаєнко Владислава, 

Середи Андрія, Товстухи Вікторії, які отримали дипломи, сертифікати і 

грамоти. 

 

Олімпіади «На Урок» 

 У 2020/2021 н.р. інтернет-олімпіади проводилися з метою покращення 

знань учнів та підготовки їх до подальшого вивчення обраних дисциплін, 

виявилися цікавими та різноманітними, вони розкрили учнівські здібності, 

продемонстрували рівень їх знань та підказали, які теми ще потребують 

підготовки. Найбільш активними учні були в олімпіаді з української мови 

та літератури, інформатики, історії України, біології, хімії. 

 

 Професійний олімп поповнився ІІІ місцем у ІІ етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із спеціальних дисциплін. Данило Балін здобув 

достатній рівень з професійних знань за професією «Продавець 

продовольчих товарів». 

        Родинна творча атмосфера в професійному конкурсі 

Наряду з навчально-практичними функціями аматорський 

дебют команди "Сooky Com" в конкурсі "На кращий рецепт 

пирога" став  приємним результатом родинно-сімейного 

виховання в ліцеї. Сім’я Комендантів вперше в історії 

закладу проявила свою креативність і створила пиріг 

"Сонячна квітка", який презентували на святі смаку та 

кулінарного вміння в м.Шостка 

 

Наших ерудованих здобувачів освіти об’єднав Всеукраїнський фізичний 

конкурс "Левеня - 2020".  Відмінний результ і диплом отримав Стужук 

Олександр учень групи 44т І курсу . 

                    ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ 2020- 2021н/р. 

  Участь у конкурсі відеороликів «Я проти торгівлі людьми»  в рамках проєкту # 

ПРАЦЮЙ БЕЗПЕЧНО організованому ОБСЄ .(Компанієць С., Товстуха В.)

********************************************************************************************** 

Товстуха Вікторія захищала практико - орієнтований проєкт «Біографічний 

фактаж» з теми «ПОЕТИЧНА РЕГАТА АННИ АХМАТОВОЇ»  в римованому 

запалі.  Презентована публікація, буклет який створили менеджери: Стужук О. і 

Кашкер М. 

************************************************************************* ******************* 

Гуртківці «Джерела» взяли участь в обласному історико-дослідницького 

проєкті «Моя історія моєї Батьківщини» з темою «Лікарі 

краю: реальні рятівники людства » організували 

челендж «Дякуємо лікарю». 

 

 

НАШІ ЗДОБУТКИ  


