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РЕФЕРАТ

    Дипломна робота містить 104 сторінок, 15 таблиць,17 рисунків,
список використаних джерел із 69 найменувань.
     Метою дипломної роботи є аналіз впровадження інновацій в
діяльність Кременчуцького педагогічного коледжу ім.А.С.Макаренка та
розробка практичних реком є процес інноваційної діяльності
Кременчуцького педагогічного коледжу ім.А.С.Макаренка.
    Предметом дослідження є теоретичні та прикладні аспекти
впровадження інновацій в освітню діяльність Кременчуцького
педагогічного коледжу ім.А.С.Макаренка
    Одержані висновки та їх новизна полягають у: розвитку
теоретичної основи впровадження інновацій в освітню діяльність
закладу; проведенні системного аналізу фінансово-господарської
діяльності закладу; створення пропозицій щодо удосконалення процесу
впровадження інновацій в діяльність Кременчуцького педагогічного
коледжу ім.А.С.Макаренка.

Ключові слова: інновації, впровадження інновацій, педагогічні
інновації, освітні послуги.

RESUME

     The thesis contains 104 pages, 15 tables, 17 figures, a list of used
sources of 69 titles.
    The aim of the diploma thesis is to analyze the introduction of
innovations into the activity of A.S. Makarenko Kremenchug Pedagogical
College and to develop practical recommendations for their implementation.
The object of the research is the process of innovative activity of
Kremenchug Pedagogical College named after A.S. Makarenko.
      The subject of the research is theoretical and applied aspects of
innovations introduced in the educational activity of A.S.Makarenko
Kremenchug Pedagogical College.
      The subject of the research is theoretical and applied aspects of
innovations introduction in educational activity of A. Makarenko Kremenchug
Pedagogical College
      The novelty is displayed in the development of the theoretical basis for
innovation in the educational activity of the institution; conducting systematic
analysis of financial and economic activity of the institution; creation of
proposals for improvement of the process of introduction of innovations in the
activity of Kremenchug Pedagogical College named after A. Makarenko.

Keywords: innovations, introduction of innovations, pedagogical
innovations, educational services.




