Досягнення колективу технікуму, заходи з профорієнтації, підвищення кадрового та фахового потенціалу
2015 рік
Зайняте місце
І місце
(диплом І ступеня)

Вид заходу
Олімпіади
Конференції
Інші заходи
Олімпіади

ІІ місце
Конкурси
Олімпіади
ІІІ місце
Відзначені номінації і
призові місця

Інші заходи

ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ
Назва заходу
міський етап Всеукраїнської олімпіади з економіки підприємства
міський етап Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп’ютерної
техніки
обласна науково-методична конференція «ЕКОХІМ – 2015», робота
«Дослідження дії ферум(ІІІ) хлориду на організм гідро біонтів»
міський економічний брейн – ринг
міський етап Всеукраїнської олімпіади з української мови
міська олімпіаді з бухгалтерського обліку
міська олімпіада з світової літератури
міський етап Всеукраїнського мовно-літературного конкурсу імені Т.
Шевченка
міський конкурс творчих робіт студентів з роботою «Мир у всьому світі»
міський етап конкурсу знавців української мови імені П. Яцика
міський етап Сьомої Всеукраїнської олімпіади з математики
міська олімпіада з хімії
міська олімпіада з технічної механіки
обласна Спартакіада з військового багатоборства
першість м. Дніпропетровська з військового багатоборства
третя всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів і
молодих учених "Молодь: наука та інновації"
міська олімпіада з біології

Зайняте
місце
І місце
(диплом І
ступеня)

Вид заходу
Конференції

Конкурси

ДОСЯГНЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ
Назва заходу
перша міська науково-методична конференція
"Хімічна освіта – 2015 "Новітні технології
навчання у формуванні ключових
компетентностей при викладанні хімічних
дисциплін"
міський конкурс методичних розробок
викладачів економічних дисциплін
конкурс методичних розробок викладачів хімії

ІІ місце
(диплом ІІ
ступеня)

Конкурси

Конкурси
ІІІ місце

міський огляд - конкурс методичного
забезпечення навального процесу з предмету
"Біологія"
міський конкурс викладачів з методичного
забезпечення предмету "Біологія"
конкурс методичних розробок викладачів фізики
Міський конкурс методичних розробок
викладачів економічних дисциплін
організація і проведення на базі технікуму
міської Х науково-практичній конференції
"Україна 2015: пошук шляхів реформування"

Номінація (назва роботи)
Досвід і інноваційні підходи в хімічній
освіті та вихованні студентів

Методична розробка проведення
семінарського заняття на тему «Витрати
підприємства»
Методична розробка поза аудиторного
інтегрованого заходу – панорами
«Мікроелементи в житті людини»
Інноваційні технології в освітньому
процесі з біології

Міжпредметні зв’язки курсу фізики як
засіб формування світогляду студентів
Застосування і поглиблення
міждисциплінарних зв’язків під час
проведення занять

2016 рік
Зайняте місце
І місце
(диплом І
ступеня)

Вид заходу
Конкурси
Конференції

Олімпіади
ІІ місце

Олімпіади
ІІІ місце
Відзначені
номінації,
дипломи,
призові місця

Інші заходи

ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ
Назва заходу
міський конкурс знань з інформатики і КТ за темою "Хмарні технології"
обласний студентський конкурс "Кращий за фахом" серед студентів - будівельників
міській студентській науково – практичній конференції "Біологічні дослідження –
2016" з дослідженням "Діяльність творчих дослідницьких груп студентів під час
занять природничого гуртка "Дослідник" над проектом: Екологічні проблеми ядерної
енергетики в Україні"
ІV Всеукраїнська науково – технічна конференція студентів, аспірантів і молодих
учених "Молодь: наука та інновації"
міська олімпіада з зарубіжної літератури
міська олімпіада з біології
міська олімпіада з хімії
міська олімпіада з дисципліни "Економіка підприємства"
міська олімпіада з бухгалтерського обліку
міський етап VІІ Всеукраїнської олімпіади з української мови
міська олімпіада з хімії
міська олімпіада з бухгалтерського обліку
обласний етап VІІ Всеукраїнської олімпіади з української мови
першість міста Дніпропетровська з військового багатоборства
обласний тур Всеукраїнського літературно – мистецького конкурсу "Щоб далі йти
дорогою одною", присвячений героїні України, поетесі Олені Телізі

Зайняте
місце

Вид заходу

І місце
(диплом І
ступеня)

Конкурси

Конференції
Відзначені
номінації,
дипломи,
призові
місця

ДОСЯГНЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ
Назва заходу
міський конкурс методичних розробок
викладачів хімії
X обласна науково-методична
конференція «Е.Х.О-2016» - «Сучасна
екологічна освіта студентів ВНЗ І-ІІ р.а.:
актуальні проблеми та пріоритети
новітніх технологій»
організація і проведення на базі
технікуму міської ΧІ науково –
практичної конференції «Актуальні
наукові дослідження в сучасному світі»

Номінація (назва роботи)

Проект системного підходу до розвитку
дослідницької компетентності студентів І курсу
технікуму на заняттях з хімії та біології
«Інтерактивні форми роботи природничого гуртка
«Дослідник» при проведенні занять екологічного
спрямування» в номінації Досвід та інноваційні
технології в освітніх та виховних заходах

Зайняте
місце
І місце
(диплом І
ступеня)

ІІ місце

ІІІ місце

Вид заходу

2017 рік
ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ

обласна науково – практична конференція студентів "Екохім – 2017", робота "Дослідження
Конференції
рівня забруднення поверхневих вод органічними сполуками на ж/м Придніпровськ"
V Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів і молодих учених
«Молодь: наука та інновації» із роботою «Дослідження якості атмосферного повітря на
ж/м Придніпровськ методом біоіндиксації»
міська науково – практична конференція студентів І – ІІ р.а., робота «Вплив процесу
адаптації студентів І курсу на їх біоритми»
Олімпіади
міська олімпіада з бухгалтерського обліку
міська олімпіада з дисципліни «Економіка підприємства»
Олімпіади
міський етап VІІІ Всеукраїнської олімпіади з української мови
обласна олімпіада з електротехнічних дисциплін
міський етап Всеукраїнської олімпіади з інформатики
міська олімпіада з хімії
міська олімпіада з зарубіжної літератури
Конкурси
обласний конкурс з електротехнічних дисциплін
міський конкурс знань «Брейн-ринг» з інформатики та комп’ютерної техніки
міська спартакіада (волейбол)
Олімпіади
міська олімпіада з біології
міська олімпіада з технічної механіки
обласний етап VІІІ Всеукраїнської олімпіади з української мови
першість міста Дніпро з військового багатоборства

Зайняте
місце
І місце
(диплом І
ступеня)
ІІІ місце

Вид заходу
Конкурси
Конкурси

Конференції

ДОСЯГНЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ
Назва заходу

Номінація (назва роботи)

конкурс "Портфоліо викладачів зарубіжної
літератури"
міський конкурс – огляд методичних розробок з
викладачів історії та суспільних дисциплін
ІV Міжнародна науково – технічна Internet –
конференція «Сучасні методи, інформаційне,
програмне та технічне забезпечення систем
керування організаційно – технічними та
технологічними комплексами»
науково – методична конференція «Хімічна освіта –
2017»
організація і проведення на базі технікуму ХІІ
науково-практична конференція «Теорія та
практика інноваційних технологій в контексті
глобальних проблем сучасності »
обласна науково – методична конференція «Ехо –
2017» серед викладачів ВНЗ І – ІІ р.а.
Дніпропетровської області «Екологічне виховання
молоді: важливі аспекти сучасності»
науково-практичний семінар для викладачів
хімічних дисциплін «Міжпредметна інтеграція –
вимога сучасної освіти»

Дидактичні спекти навчання
Розробка імітаційного стенду
автоматичного пуску живильного
електронасосу
«Сучасні теоретичні та практичні
аспекти хімічної освіти»

«Екологічний тренінг в практиці
формування соціальної компетентності
студентів»

2018 рік (січень – травень)
Зайняте місце
І місце
ІІ місце

ІІІ місце

Вид заходу
Олімпіади
Конкурси
Олімпіади
Конкурси

Сертифікати

Спартакіади

ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ
Назва заходу
Олімпіада з хімії
міська олімпіада з дисципліни «Економіка підприємства»
Обласна студентська конференція – захист науково – творчих робіт з
електротехнічних дисциплін на тему: «Застосування програмного забезпечення для
виконання практичних робіт, курсових та дипломних проектів»
міська олімпіада з бухгалтерського обліку
Олімпіада з біології
Олімпіада з технічної механіки
Всеукраїнський літературно – мовний конкурс «Щоб далі йти дорогою одною»,
присвячений українській поетесі Олені Телізі
Всеукраїнський творчий конкурс для молоді «Творчість – основа розвитку
духовного потенціалу людини» (ІІ фінальний етап) на історико – філософському
факультеті Київського університету імені Б. Грінченка
Конкурс КП з дисципліни «Будівельні конструкції». Номінації:
-кращий КП
- краща пояснювальна записка
Першість міста серед ВНЗ І – ІІ р.а. з мініфутболу
Студентська конференція «Екохім- 2018»
І регіональна студентська конференція ЗВО 1 – 2, 3 – р.а. «Студентська наука –
погляд у майбутнє»

Зайняте
місце
Відзначені
номінації,
дипломи,
призові місця

Вид заходу
Конкурси

ДОСЯГНЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ
Назва заходу
міський конкурс методичних розробок серед
викладачів економічних дисциплін ВНЗ І – ІІ р.а.
«Скарбниця педагогічної майстерності»

Номінація (назва роботи)
1) методична розробка
виховного заходу для
класних керівників;
2) опорний конспект;
3) організація навчальної
практики
4) робочий зошит для
організації самостійної
роботи студентів

