
ДПТНЗ «Свеський ПАЛ» - це 

освітній маршрут в життя, 

це й саме життя!

Звіт діяльності педколективу з обдарованою молоддю за 2020-2021 н.р.

Доповідач Людмила Шкарапута 

бібліотекарка ліцею



ДПТНЗ «Свеський ПАЛ» - це освітній

маршрут в життя, це й саме життя!



Від тренінгового майданчика на маршрут 

професійного та інтелектуального зростання

► Соціально-психологічні 
тренінги для першокурсників

► Тренінгові заняття 

► «Пізнай себе» з інтерактивними 
методами

► Емоційні тренінги для розвитку 
та корекції особистості

► Творчі тренінги



Специфіка пошуку обдарованих учнів

Засідання методичної комісії

класних керівників



Тиждень психології в онлайн - форматі



Гурток художньої самодіяльності    

«Авангард» змішаного типу



Учнівське самоврядування – втілювач реальних ініціатив

Президент учнівського 

самоврядування 

Світлана Компанієць



Спорт розвиває активних



Трудотерапія



Тематичні конкурси
► У Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості, що проходив під 

гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!» з теми «Торуй свій шлях –

той, що твоїм назвався, той, що обрав тебе навіки вік» Стужук О. 

та  Балін Д. посіли ІІІ місце в області у номінації «Література»



Від зернятка до сонця

► Конкурс «Бобер», 

► Українознавча 

гра«Соняшник»,

► «Левеня 2020/2021»,

► «Геліантус» (переможці 

різних рівнів)



ГЕЛІАНТУС



Дистанційний конкурс 

«Левеня»



Участь в інтернет - олімпіадах  

«На урок»

► Олімпіади "На урок"у 2020/2021 н.р., 
які проводилися з метою покращення 

знань учнів та підготовки їх до 
подальшого вивчення обраних 

дисциплін



Інтернет-олімпіади із 

базових дисциплін
► 16 лютого 2021 року третьокурсники ДПТНЗ 

"Свеський професійний аграрний ліцей" 
взяли участь у  другому етапі Всеукраїнських 
учнівських олімпіад  із восьми навчальних 
предметів. 

► В інтелектуальному заході змагалися: Балін 
Данило (українська мова і література), Рожко 
Віталій  (фізика), Єгоров Єгор (математика), 
Петренко Дмитро (англійська мова), 
Науменко Вікторія (історія України), 

► Мудрецька Діана (хімія), 
► Мірошниченко Надія (біологія)
► Самохіна Ірина (географія). 



Від творчого вчителя –

до творчого учня



Міжнародний конкурс юних істориків 

«ЛЕЛЕКА»



Бібліотечні заходи-

втілення творчих ідей



Авангардні ідеї молоді



Активізуємо, розвиваємо з 

емоційним піднесенням 

Бібліотечні заходи перетворені

на конструктор з виконання 

інтерактивних вправ.

Масові виховні заходи 

об’єднані у квести, проєкти та 

дослідження



Музейний простір у бібліотеці



Гурткова діяльність

«Hand made»



Інноваційно насичений 

фаховий злет у період дистанційного навчання

Відео-презі « Пасхальні смаколики»



Сімейне виховання- яскравий вогник 

успішної особистості

Кулінарні перегони з пирогом 

«Україна»

Родина Комендантів



Національно-патріотична коловерть



Креативність поруч

Екшн-квест



Участь у проєктах 2020/2021 н.р.



Конкурс відеороликів "Працюй безпечно" 

«Я проти торгівлі людьми»,

лютий 2021 організований ОБСЄ



Усесвітній День вишиванки



Професійні конкурси і будні
► Тетяна Димарчук взяла участь в обласному віртуальному 

«Cook’N’Batle» з приготування страв української кухні.

Творчість у професії



Творчість

у 

професії



Проєктна діяльність. «Історія закладу в роках»
Ми різні, але нас єднає - ДПТНЗ "СВЕСЬКИЙ ПАЛ"

1985р. 2021р.


