
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ У К Р АЇ НИ  

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФТЕХОСВІТИ 

У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Н А К А З 

 

31 січня 2012             м. Дніпропетровськ                          № 15 

 

 

Про підсумки проведення  

обласного конкурсу учнівських проектів  

«Лідерські здібності в мені» 

 

 Згідно з наказом НМЦ ПТО № 97 від 20.09.2011 року з метою розвитку 

творчого потенціалу учнівської молоді, захисту їх прав і інтересів, залучення 

до участі у громадському житті, сприяння самореалізації учнів ПТНЗ, 

сприяння у формуванні національної свідомості, почуття патріотизму, 

громадянської компетенції згідно затвердженого Положення було проведено 

обласний конкурс учнівських проектів «Лідерські здібності в мені» серед 

учнів професійно-технічних навчальних закладів. 

        Конкурс проводився за сіма молодіжними округами ПТНЗ області. 

Учасниками конкурсу були учні-лідери учнівського самоврядування ПТНЗ, 

всього представлено 35 учнівських проектів. В конкурсних роботах  в 

основному відображено форми та методи роботи учнівського 

самоврядування, які на даний час діють в навчальних закладах ПТО області,  

розкрито волонтерську  діяльність в окремих групах та закладі в цілому,  

проведена дослідницька робота по визначенню лідерських якостей, розкриті 

шляхи вдосконалення існуючої системи учнівського самоврядування в ПТНЗ. 

         Враховуючи результати участі професійно-технічних навчальних 

закладів Дніпропетровської області у проведенні  обласного конкурсу 

«Лідерські здібності в мені» 

          

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Протокол рішення журі (додається). 

2. Нагородити дипломом учасників конкурсу «Лідерські здібності в мені» 

наступних учнів професійно-технічних навчальних закладів за молодіжними 

округами:  

Дніпропетровський округ: 

1 – місце:, Якубу Станіслава, Дніпропетровське вище професійне училище 

будівництва; 



2 – місце: Щербініна Олександра, Міжрегіональне вище професійне училище 

з поліграфії та інформаційних технологій,  

Кононенко Ганну, Дніпропетровський центр підготовки та перепідготовки 

робітничих кадрів туристичного сервісу,; 

3 – місце: Селезньову Орину,  Міжрегіональне вище професійне училище з 

поліграфії та інформаційних технологій,  

Лисенко Катерину, Дніпропетровський навчально-виробничий  центр №2. 

Криворізький округ: 

1 – місце: Савенко Альону, Криворізький професійний гірничо-

електромеханічний ліцей; 

2 – місце: Саєнка Олександра, Криворізький професійний ліцей; Целука 

Костянтина, Криворізький центр професійної освіти металургії та 

машинобудування; 

3 – місце: Гулюка Олександра, Криворізький навчально-виробничий центр, 

Писарєву Людмилу, Криворізький професійний транспортно-металургійний 

ліцей. 

Дніпродзержинський округ: 

1 – місце: Давтян Сіруніку, Дніпродзержинський центр підготовки та 

перепідготовки робітничих кадрів; 

2 – місце: Губського Сергія, Дніпродзержинський професійний ліцей; 

Жмуріна Дмитра, Дніпродзержинське вище професійне училище; 

3 – місце: Арутюняна Аіка, Західно-Дніпровський центр професійно-

технічної освіти. 

Нікопольський округ: 

1 – місце: Соколовську Аліну, Софіївський професійний ліцей; 

2 – місце: Пєсова Владіслава, Пугачову Інну, Марганецький професійний 

ліцей; 

3 – місце: Кошелєву Ксенію, Томаківський професійний аграрний ліцей, 

Павлоградський округ:  

1 – місце: Чехуту Альону, Межівське професійно-технічне училище,  

Гришина Олександра, Тернівський професійний гірничий ліцей; 

2 – місце:  Баранова Кирила, Тернівський професійний гірничий ліцей,  

Ківеча Олексія, ПТУ-74; 

3 – місце: групу учнів ПТУ-74 – Максимець Анну, Радченка Олексія, 

Мусіхіну Анжеліку, Щусь Анастасію. 

4. Довести до відома директорів підсумки проведення  конкурсу. 

5. Методисту Єгоркіній О.Ф. узагальнити матеріали Конкурсу та поширити 

елементи досвіду учнівського самоврядування та напрямків його 

діяльності для використання в роботі ПТНЗ області. 

6.  Координацію роботи щодо виконання наказу покласти на заступника 

директора  Корнієнка М.М., контроль залишаю за собою.       

 

 

Директор                                                                  В.М.Василиненко 


