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Інформація  

щодо розвитку Професійно-технічного училища № 2 м.Дніпро 

 за 2016-2019 роки 

 

1. Інноваційні ідеї та проекти (назва, період впровадження, залучені учасники, 

перебіг проекту, ефект від впровадження) 

№ 

з/п 

Назва інноваційного 

проекту 

Період 

впро-

вадже-
ння 

Залучені учасники Перебіг проекту 
Ефект від 

впровадження 

1 Електронний словник 

«Словник термінів і 

понять 
(електрозварювання та 

електродугове 

зварювання)» 

2018-

2019 

Авторський 

колектив: Чехлова 

Тетяна Сергіївна, 
Назаренко Тетяна 

Іванівна, викладачі 

базових предметів 

Застосування на 

уроках спецтехнології 

за професією 
«електрогазозварник», 

«слюсар з ремонту 

колісних транспортних 

засобів», 
Впроваджений в 

П(ПТ)О НЗ 

Дніпропетровської 
області рішенням 

науково-методичної 

ради НМЦ ПТО у 
Дніпропетровській 

області від 28.02.2018 

року протокол № 4 

Презентований на 

відеомості 

Дніпропетровської 
та Донецька 

областей на тему 

«STEM-освіта – 

запорука якісної 
підготовки 

кваліфікованого 

робітника» 
(16.11.2018) 

2 Збірник інтегрованих 
уроків з предмета 

«Матеріалознавства» за 

професіями: 
«Електрогазозварник», 

«Електрозварник 

ручного зварювання», 

«Верстатник широкого 
профілю» 

2018-
2019 

Автор: Мазур Інеса 
Борисівна, 

викладач 

професійно-
теоретичних 

предметів. 

Рецензент к.т.н. 

Сребрянський Г.О.. 
 

Схвалено для 
використання у 

закладах П(ПТ)О НМР 

з питань освіти 
МОіНУ протокол № 4 

від 19.06.2018 (лист 

ДНУ «Інститут 

модернізації змісту 
освіти» від 21.06.2018 

№ 22.1/12-Г-409 

 
Всеукраїнський 

конкурс «Кращий 

електронний освітній 
ресурс «Планета ІТ» 

Розміщений на 
освітніх порталах та 

соціальних мережах 

 
 

Сертифікат 

учасника 

3 Електронний посібник 

«Обладнання та 

технологія 
зварювального 

виробництва» 

2017-

2019 

Автор: Назаренко 

Тетяна Іванівна, 

викладач 
професійно-

теоретичної 

підготовки 

Схвалений НМР НМЦ 

ПТО у Дн.обл., 

Всеукраїнський 
конкурс «Кращий 

електронний освітній 

ресурс «Планета ІТ», 
учасник відео-мостів 

«STEM-освіта в дії» 

Диплом переможця 

4 Електронний  посібник  

з предмету 
спецтехнологія 

«верстатників широкого 

профілю» «Обробка 
металів на токарних 

верстатах» 

2010-

2011 

Автор: Божко Інна 

Олександрівна 
викладач 

професійно-

теоретичної 
підготовки 

Схвалений НМР НМЦ 

ПТО у Дн.обл., 
Всеукраїнський 

конкурс «Кращий 

електронний освітній 
ресурс «Планета ІТ», 

учасник відео –

мостів,майстер-класів 

Диплом переможця 

виставки  (I місце) 
«Профтехосвіта 

Дніпропетровщини  

2010»   за 
номінацією 

«Електронні засоби 

навчання» 

5 Електронний  посібник  2011-
2012 

Автор: Божко Інна 
Олександрівна 

Схвалений НМР НМЦ 
ПТО у Дн.обл., 

Диплом переможця 
виставки  (III місце) 



з предмету  технічне 

креслення « Створення 
інформаційного  

простору в училищі на 

уроках технічного  

креслення 

викладач 

професійно-
теоретичної 

підготовки 

учасник відео –

мостів,майстер-класів 

«Профтехосвіта 

Дніпропетровщини  
2012»   за 

номінацією 

«Електронні засоби 

навчання» 

6 Електронний  посібник  

з предмету 

спецтехнологія 
«верстатників широкого 

профілю» 

 «Ігри- заліки» 

2012-

2013 

Автор: Божко Інна 

Олександрівна 

викладач 
професійно-

теоретичної 

підготовки 

Схвалений НМР НМЦ 

ПТО у Дн.обл., 

учасник відео –мостів, 
майстер-класів 

Диплом переможця 

виставки (III місце) 

«Профтехосвіта 
Дніпропетровщини  

2013»   за 

номінацією 

«Результативність 
професійно-

практичної роботи 

закладу» 

7 Відеоурок «Економіка 
України середини ХІХ 

ст – початку ХХ ст» 

2018 Автор: Берковська 
Ольга Василівна, 

викладач базових 

предметів 

Всеукраїнський 
конкурс «Кращий 

електронний освітній 

ресурс «Планета ІТ»; 
Конкурс «Я маю 

право!»;  

розміщений у ютуб, 
ОП «На Урок» 

сертифікати 
учасника 

8 Науково-дослідницький 

фільм «Павлоградське 

повстання»  

2018 Автор: учениця 

Броварник Дар’я.  

Керівник роботи: 
Берковська О.В., 

викладач базових 

предметів 

Конкурс «Врятувати 

від забуття»; 

Всеукраїнська 
інтернет-конференція 

«Історична правда як 

складова формування 
майбутнього 

громадянина (до 

річниці великого 

терору 1937-1938 рр.); 
розміщений у ютуб, 

ОП «На Урок» 

Диплом учасника 

9 Відео-проект «Молодь 
Дніпра за знищення 

боєприпасів Другої 

світової війни»  

2016 Авторський 
колектив: 

учениці Петросян 

Маргарита, 

Волошиної 
Сніжана.  

Керівник роботи: 

Мазур І.Б., 
методист 

Всеукраїнський 
конкурс фото-, 

відеоробіт «Україна та 

НАТО: сучасний 

погляд української 
молоді» 

Сертифікат 
учасника 

10 Збірник інтегрованих 

задач за програмою 

математики 10-11 класів 
для учнів П(ПТ)НЗ 

машинобудівного та 

металургійного профілів  

2018-

2019 

Автор Токар 

Світлана 

Миколаївна, 
викладач базових 

предметів. 

Рецензент д.т.н., 
проф. Селівьорстов 

В.Ю. 

Схвалений НМР НМЦ 

ПТО у Дн.обл.  

 

11 Реальний проект 

«Віртуальний 
методичний кабінет на 

базі локальної мережі 

ПТУ № 2» 

2018-

2019 

Авторський 

колектив: Мазур 
Інеса Борисівна, 

методист; Місюра 

Віталій 
Віталійович, 

викладач 

Впроваджений в ПТУ 

№2, презентований на 
засіданні секції 

методистів Дн.обл. 

2 місце в обласному 

конкурсі 
віртуальних 

методичних 

кабінетів ПТНЗ у 
Дніпропетровській 

області 



професійно-

теоретичної 
підготовки  

12 Електронний посібник 

«Створення 

відеороликів в програмі 
Sony Vegas Pro» 

2018-

2019 

Автор: Мазур Інеса 

Борисівна, 

викладач 
професійно-

теоретичної 

підготовки 

Майстер-клас на 

обласному семінарі ІТ-

професій Дн.обл. 

Сертифікат НМЦ 

ПТО у Дн.обл. 

13 Збірник нестандартних 
задач для підготовки 

учнів П(ПТ)НЗ до 

математичних олімпіад і 
конкурсів 

2018-
2019 

Співавтор: Токар 
Світлана 

Миколаївна, 

викладач базових 
предметів 

Схвалений НМР НМЦ 
ПТО у Дн.обл. 

 

14 Факультативні заняття 

по підготовці до ЗНО з 

математики. 

2019 Співавтор: Токар 

Світлана 

Миколаївна, 
викладач базових 

предметів 

Схвалений НМР НМЦ 

ПТО у Дн.обл. 

 

15 Психолого-педагогічний 
тренінг «Толерантність 

кожен день» 

2019 Автор: Руденко 
Людмила 

Леонідівна, голова 

МК класних 

керівників 

Учасник Обласного 
методичного 

фестивалю П(ПТ)О 

Дніпропетровщини: 

кращі практики, 
перспективи розвитку, 

кроки до успіху» 

Сертифікат 

16 Відеоролік «Економіка в 
моїй економії»  

2017 Автор: Берковська 
Ольга Василівна, 

викладач базових 

предметів 

Творчі змагання на 
кращий громадський 

відео-ролик – гру 

«Економіка в моїй 

економії» 

2 місце 

17 Відеоролик флешмоб 

«Україна – це Європа» 

2017-

2019 

Авторський 

колектив: 

Берковська Ольга 

Василівна, Мазур 
Інеса Борисівна 

Учасники: учні та 

педагоги ПТУ №2 
м.Дніпро 

Учасник обласного 

конкурсу флешмобів, 

розміщений на сайті 

НМЦ ПТО у Дн.обл. в 
розділі Відеоматеріали 

Розміщений на сайті 

НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській 

області, як кращий 
флешмоб  

18 Відеоролик «Україна – 

Європа (у віршах)» 

2018 Автор ідеї: 

Берковська Ольга 

Василівна. 
Учасники: учні 

ПТУ №2 м.Дніпро 

Учасник Обласного 

конкурсу флешмобів, 

розміщений на сайті 
НМЦ ПТО у Дн.обл. в 

розділі Відеоматеріали 

 

19 Відеоролик флешмобу 
До Дня народження 

митця Т.Шевченка 

2016-
2019 

Автор ідеї: Чехлова 
Т.С.. 

Учасники: учні 

ПТУ №2 м.Дніпро 

Відеоролик 
розміщений у ютуб з 

позначкою флешмоб 

«День народження 

митця Т.Г. Шевченка» 

 

20 2018-

2019 

 

21 Вірш «Герої живуть у 

віках»  

2018 Автор вірша: 

Чехлова Т.С. 

Декламатор: учень 
Панчук Дмитро 

Диплом переможця 

літературних вечорів 

«Герої живуть у віках» 

диплом 

22 Відеоролик проекту 

«Наша мова – мова 

журавлина» 

2018 Автор: Чехлова 

Т.С. 

Учасники: учні та 
педагоги ПТУ №2 

м.Дніпро 

Розміщений в 

соціальних мережах 

 

23 Відеоролик  «Вірш «Чи 

то доля та не воля…» 

2018 Декламотор: учень 

Медведюк Едуард. 

Грамота Обласного 

конкурсу читців-

1 місце 



Керівник роботи: 

Чехлова Т.С. 
Автор: 

Т.Г.Шевченко 

декламаторів 

«ЗП(ПТ)О 
Дніпропетровщини 

читають Шевченка» 

24 Відеоролик «Уривок з 

поети «Сон»» 

2019 Декламатор: 

Кірсань Світлана. 
Керівник роботи: 

Чехлова Т.С. 

Автор: 
Т.Г.Шевченко 

2 місце 

25 Відеоролик 

«Першоцвіти не 

зривайте» 

2019 Керівник 

екобригади 

«Ноосфера» 
Руденко Л.Л. 

Учасники: учениці 

ПТУ 32 м.Дніпро 

Учасник Віртуального 

конкурсу колективів 

екологічної просвіти 
«Земля – наш спільний 

дім» серед учнів 

ЗП(ПТ)О Дн.області 

2 місце 

26 Стенд-макет «Динамічне 
гальмування 

асинхронного двигуна» 

2017 Конструктор: учень 
Портний Віталій. 

Керівник роботи: 

Баранник С.М. 

Учасник Обласна 
виставка науково-

технічної творчості 

учнівської молоді 
«Наш пошук і 

творчість – тобі, 

Україно!» 

 
«STEM на Дніпрі» 

Грамота «автор 
кращої роботи» 

27 Діюча модель 

«Електричний 

водогрійний 

парогенератор» 

2018 Конструктори: учні 

Борисенко Богдан, 

Кулаковський 

Максим. 
Керівники роботи: 

Амелін А.С., 

Баранник С.М. 

Грамота «автор 

кращої роботи» 

28 Діюча модель водневого 

генератора 

2019 Конструктор: учень 

Хорошилов Артем. 

Керівники роботи: 

Амелін А.С., 
Баранник С.М. 

Грамота «автор 

кращої роботи» 

29 Науково-дослідницький 

проект «Оцінка впливу 

різних марок вугілля 
твердого біопалива на 

екологічний стан 

навколишнього 
середовища внаслідок 

його використання як 

енергетичної сировини»   

2015 Автор: 

учениця Пелих 

Віра. 
Керівник роботи: 

Сіневич В.В. 

Всеукраїнська 

науково-технічна 

виставка-конкурс 
інноваційних проектів 

«Майбутнє України»;  

 
 

 

Обласний конкурс 
науково-

дослідницьких та 

творчих робіт для 

учнівської молоді 
(МАН) 

1 місце в ІІ етапі 

(обласному) 

30 Науково-дослідницький 
проект «Оцінка впливу 

стічних вод та рівень 

забруднення річки 
Дніпро в місті Дніпро»  

2016 Автор: учениця 
Горєва Альона. 

Керівник роботи: 

Сінкевич В.В. 

3 місце в ІІ етапі 

31 Науково-дослідницький 

проект «Оцінка впливу 

різних марок шампунів 
на здоров’я людини та 

навколишнього 

середовища»  

2017 Автор: учениця 

Колісник Карина. 

Керівник роботи: 
Сінкевич В.В. 

1 місце в ІІ етапі 

(обласному) 

32 Екологічний проект 

«Екологічна оцінка 

застосування 

традиційних і 
альтернативних систем 

удобрення при 

вирощуванні картоплі» 

2018 Автор: учениця 

Петросян 

Маргарита. 

Керівник роботи: 
Сінкевич В.В. 

4 місце в ІІІ етапі 



33 Проект «Дослідження 

питання міжнародної 
торгівлі людьми в 

контексті розвитку 

українсько-

європейських відносин: 
політична, громадська та 

ідеологічна позиція 

українців»  

2018 Автор: учениця 

Волошина Сніжана. 
Керівник роботи: 

Чернецька Н.О.  

Обласний конкурс 

науково-
дослідницьких та 

творчих робіт для 

учнівської молоді 

Конкурс «На крилах 
єдності» 

2 місце в номінації 

«історія, 
правознавство» 

34 Проект «Визвольні рухи 

в Європі  

(боротьба за 

незалежність у країнах 
Європи)»  

2019 Автор: учениця 

Броварник Дар’я. 

Керівник роботи 

Берковська О.В. 

4 місце в номінації 

«історія» 

35 Проект ««Наївне» 

мистецтво Марії 

Примаченко – 
оригінальна сторінка 

самобутнього мистецтва 

світової культури»  

2019 Автор: учениця 

Болтенко Наталя. 

Керівник роботи: 
Наговіцина В.А. 

4 місце в номінації 

«література, 

мистецтво» 

36 Проект «Порівняльний 

аналіз стану органічного 

виробництва в Європі та 

в Україні. Порівняльний 
аналіз розвитку та 

хімічного стану рослин в 

залежності від видів 
внесених добрив»  

2019 Автор: учень 

Валєєв Єгор. 

Керівник роботи: 

Руденко Л.Л. 

3 місце в номінації 

«екологія та 

охорона 

навколишнього 
середовища»  

 

2. Співпраця з партнерами: 

    Професійно-технічне училище № 2 м.Дніпро на протязі багатьох років 

співпрацює з підприємствами, на яких проходять виробниче навчання та 

виробничу практику учні училища – це: ПАТ «Інтерпайп НТЗ», ПАТ 

«Дніпроважпапірмаш ім.Артема», ПРАТ «АТП-11255»,ТОВ «ДЗБО», ПАТ 

«Дніпропетровський агрегатний завод», ТОВ «АРТМЕТАЛ Україна», ТОВ 

«Дніпротехкомплект», КП «Дніпровський електротранспорт» ДМР, ПрАТ 

«ЗМК УКРСТАЛЬ ДНІПРО», ПрАт ВП «Техмаш», ТОВ «ЦКС –Інвест», ТОВ 

«Укрспецсервіс», ПАТ «Дніпропетровський трубний завод».  

 

3. Перелік професій, за якими здійснюється підготовка робітничих кадрів: 

«Електрогазозварник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів»; 

«Верстатник широкого профілю, оператор верстатів з програмним 

керуванням»; 

«Електрогазозварник»; 

«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсар з 

ремонту колісних транспортних засобів»; 

«Оператор комп’ютерного набору, контролер у виробництві чорних металів»; 

«Токар»; 

«Верстатник широкого профілю»; 

«Машиніст крана металургійного виробництва»; 

«Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів»; 

«Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах»; 

«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування». 



 

4. Інформація про нові типи закладів (назва закладу, рік заснування, особливості). 

Немає 

 

5. Міжнародні проекти (назва проекту, перелік партнерів, мета проекту, ефект 

від реалізації проекту). 

Немає 

 

6. Соціальне партнерство (характер партнерства, перелік учасників, форми 

взаємодії, ефекти від співпраці) 
№ 

з/п 

Характер соціального 

партнерства 
Перелік учасників Форми взаємодії Ефекти від співпраці 

1 Підвищення обізнаності та 

виховання учнів за 

підтримки НМЦ ПТО у 
Дніпропетровській області 

та Обласної громадської 

організації «Дніпровські 

гуманітарні ініціативи» 

Учні, викладач 

правознавства 

Чернецька Н.О. 

Мандрівна 

екскурсія «Кожен 

має знати свої 
права» 

Розроблений навчально-

методичний матеріал 

«Практичне застосування 
теоретичних знань з предмету 

правознавства в межах 

проведення Всеукраїнського 

тижня прав людини», який 
рекомендований до 

використання  науково-

методичною радою НМЦ ПТО 
у Дн.обл. від 26.12.2016 

2 Міля Миру м.Дніпро 5 учнів та 2 

викладача 

фізичного 
виховання 

Міські спортивно-

масові заходи 

1 місце в марафоні  

3 Міжнародна науково-

практична конференція 
«Морально-світоглядне 

природовідповідальне й 

культуровідповідне вчення 

Г.С.Сковороди в 
сьогоденні» 

30 учнів та 

викладач 
економіки 

Берковська О.В. 

Акція «Пізнай 

себе» в рамках 
Всеукраїнських 

Сковородинських 

навчаннях «Пізнай 

себе» 

Підтримання учнями училища 

акції 

4 Дніпропетровське 

відділення МАНУ в межах 
співпраці з ДВНЗ 

«Придніпровська державна 

академія будівництва та 

архітектури» у рамках 
освітнього проекту 

«Відкритий економічний 

простір» 

7 учнів та 

викладач 
економіки Масло 

А.О. 

Науковий диспут 

«Фінансова криза 
2008: причини, 

наслідки, висновки 

та ділова гра 

«Острів» 

Прийняли участь учні 

5 Дніпропетровський 

національний університет 

ім.О.Горчара за підтримки 

ДОіН Дніпропетровської 
облдержадміністрації 

дослідно-експериментальна 

робота «Науково-методичні 
засади створення 

інноваційної моделі STEM-

освіти» (STEM на Дніпрі) 

Учень Кравцов 

Дмитро та 

викладач Токар 

С.М. 

Обласний 

математичний 

турнір «ЕВРИКА-

2018» 

Учасник ІІ етапу 

6 Інтелектуальні змагання 
«Правовий олімп» серед 

учнів ПТНЗ міста Дніпра 

5 учнів та 
викладач 

Чернецька Н.О. 

Учасники змагань 5 місце 



7 Громадська організація 

«Примножимо славу 
Придніпрів’я» з НМЦ ПТО 

у Дніпропетровській області 

Відеоролик «Мова 

моя журавлина», 
Учні та викладач 

Чехлова Т.С. 

Учасники конкурсу 

«Культура мови» 

Розміщений в соціальних 

мережах та в ютуб, учасники 
віртуального конкурсу «Наша 

мова – мова журавлина» 

8 Представництво 

Європейського Союзу в 
Україні  з НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській області 

організували 
Всеукраїнський конкурс 

проектів серед ЄК України 

«Прямуємо разом» 

16 учнів та 

викладач 
євровибору 

Берковська О.В. 

створили ЄК 
«Подорож до 

Європи» 

Учасники 

вікторини 
«Європейське 

майбутнє України», 

увійшли в 
об’єднаний ЄК 

Дн.області 

«Європейський 

вектор» 

Створений Євроклуб 

«Європейський вектор», який 
увійшов в 20 переможців 

Всеукраїнського конкурсу 

проектів серед ЄК  

9 Міжнародна конференція та 

тренінг з підвищення 

кваліфікації щодо 

підготовки за спеціальністю 
КІБЕРБЕЗПЕКА у закладах 

П(ПТ)О та коледжах (ВНЗ І-

ІІ рівнів акредитації) 
України 

Викладачі Мазур 

І.Б., Місюра В.В. 

Учасники тренінгів, 

конференцій 

Сертифікати інструкторів з 

кібербезпеки, сертифікати 

учасників конференції 

10 Всеукраїнська конференція 

та тренінг з підвищення 

кваліфікації інструкторів з 
кібербезпеки Мережевої 

академії Cisco 

Викладачі Мазур 

І.Б., Місюра В.В., 

Назаренко Т.І. 

Учасники тренінгів, 

очно-дистанційних 

курсів «Вступ до 
кібербезпеки» 

Сертифікати з курсів «Вступ 

до кібербезпеки» 

11 Науково-освітній проект 
«Вчителі та учні беруть 

участь в екологічному 

моніторингу Антарктиди» в 

рамках Міжнародного 
наукового проекту 

«Дослідження стану 

виводкових колоній 
пінгвинів P/Papua та 

P.Adeliae в підрайоні 

ККАМЛР 48.1 з 
використанням фотокамер 

СЕМР (CCAMLR) 

Ecosystem Monitoring 

Program" з ініціативи 
Національного 

антарктичного наукового 

центру та НЕНЦ 

Учень Валєєв 
Єгор, викладач 

Руденко Л.Л. 

Учасники 
досліджень 

Сертифікати учасників 
проекту 

12 Всеукраїнський конкурс 

професійної майстерності 

Worldskills Ukraine за 

підтримкою Інтерпайт НПТЗ 

Валєєв Єгор, 

Медведюк 

Едуард, Тутов 

Максим 

Переможці міських 

змагань Interpipe 

Mechatronic Lab 

(Mechatronic Battle 
2019). Ліга ПТНЗ 

3 місце, диплом переможця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Експериментальна діяльність (назва експерименту, перелік учасників, мета, 

завдання, перебіг, результати) 
№ 

з/п 
Назва експерименту 

Перелік 

учасників 
Мета, завдання Перебіг результати 

1 Науково-освітній 
проект «Вчителі та 

учні беруть участь в 

екологічному 

моніторингу 
Антарктиди» в рамках 

Міжнародного 

наукового проекту 
«Дослідження стану 

виводкових колоній 

пінгвинів P/Papua та 
P.Adeliae в підрайоні 

ККАМЛР 48.1 з 

використанням 

фотокамер СЕМР 
(CCAMLR) Ecosystem 

Monitoring Program" з 

ініціативи 
Національного 

антарктичного 

наукового центру та 

НЕНЦ 

Учень 
Валєєв 

Єгор, 

викладач 

Руденко 
Л.Л. 

По фотознімках, отриманих 
з фотокамер, які встановлені 

на островах поблизу станції 

«Акдемік Вернадський» 

(о.Ялур, о. Пітермани, о. 
Галіндез), потрібно внести 

інформацію про гніздування 

та перебіг зростання 
пташенят пінгвинів 

15.12.2018 – 
30.03.2019 вивчали 

фотознімки та 

оформлювали 

інформацію до 
електронних 

таблиць 

Сертифіка
ти 

учасників 

проекту 

2 Науково-

дослідницький 

екологічний проект 
«Порівняльний аналіз 

стану органічного 

виробництва в Європі 

та в Україні. 
Порівняльний аналіз 

розвитку та хімічного 

стану рослин в 
залежності від видів 

внесених добрив»  

учень 

Валєєв 

Єгор, 
викладач  

Руденко 

Л.Л. 

Спостереження за 

зростанням рослин на 

органічних та мінеральних 
добривах, лабораторні 

дослідження на вміст 

нітратів в овочах 

10.09.2018-

30.12.2018 

внесення 
органічних та 

мінеральних 

добрив в 

експериментальні 
ділянки, 

спостереження за 

характеристиками 
в період зростання 

рослин, 

дослідження в 
лабораторних 

умовах овочів та 

грунтів  

3 місце в 

номінації 

«екологія 
та охорона 

навколиш

нього 

середовищ
а» в 

конкурсі 

«На 
крилах 

успіху», 3 

місце в 
Обласном

у конкурсі 

захисту 

екологічни
х проектів 

3 Екологічний проект 

«Екологічна оцінка 
застосування 

традиційних і 

альтернативних 

систем удобрення при 
вирощуванні 

картоплі» 

учениця 

Петросян 
Маргарита, 

викладач 

Сінкевич 

В.В. 

Визначення впливу різних 

видів добрив на грунт та 
вміст нітратів в овочах. 

Спостереження за 

зростанням картоплі на 

органічних та мінеральних 
добривах, лабораторні 

дослідження на вміст 

нітратів в овочах та грунті 

01.04.2017-

30.12.2017 
внесення 

органічних та 

мінеральних 

добрив в 
експериментальні 

ділянки, 

спостереження за 
характеристиками 

в період зростання 

картоплі, 
дослідження в 

лабораторних 

умовах овочів та 

4 місце в 

ІІІ етапі 
Всеукраїн

ського 

конкурсу 

захисту 
екологічни

х проектів 

МАН 
України, 1 

місце в 

Обласном
у конкурсі 

з екології  



грунтів на вміст 

нітратів 

4 Науково-
дослідницький проект 

«Оцінка впливу 

різних марок 
шампунів на здоров’я 

людини та 

навколишнього 
середовища» 

учениця 
Колісник 

Карина, 

викладач  
Сінкевич 

В.В. 

Дослідження якісного 
складу шампунів вітчизнами 

та імпортних виробників, 

дослідження впливу 
шампуню на грунтові води, 

визначення мийних 

властивостей шампунів 

09.09.16-30.12.2016 
вивчали мийні 

властивості 

шампунів, в 
ладораторних 

умовах 

досліджували 
якість грунтових 

вод після 

попадання в них 

шампунів різних 
марок, розробляли 

безпечний склад 

для шампуня «в 
домашніх умовах» 

та нешкідливий 

для навколишнього 

середовища 

1 місце в 
Обласном

у конкурсі 

екологічни
х проектів 

5 Науково-

дослідницький проект 

«Дослідження 
питання міжнародної 

торгівлі людьми в 

контексті розвитку 

українсько-
європейських 

відносин: політична, 

громадська та 
ідеологічна позиція 

українців» 

учениця 

Волошина 

Сніжана, 
викладач 

Чернецька 

Н.О. 

Дослідити статистичні дані 

країн Польщі та України 

щодо заробітчан-нелегалів, 
розробити пам’ятки про 

оформлення документів та 

дії при потраплянні в 

рабство 

Моніторинг 

легальних 

заробітчан 
українців в країни 

Європи, 

дослідження 

питань 
міжнародної 

торгівлю людьми 

на моніторингу 
статистичних 

даних з країн 

Польща-Україна, 
розробка 

попереджувальних 

заходів для 

уникнення загрози 
потрапляння в 

ситуації, які 

нормуються як 
міжнарожна 

торгівлю людьми 

2 місце в 

номінації 

«історія, 
правознав

ство» в 

конкурсі 

«На 
крилах 

успіху» 

 

8.  Зв’язки із закладами та об’єднаннями різних типів: ЗВО, іноземні заклади, 

партнерство в рамках транскордонного співробітництва (повні назви закладів-

партнерів, характер та перебіг взаємодії, результати та ефекти). 

Немає 

  



 

9. Участь у виставках, конкурсах (повна назва заходу, дата та місце проведення, 

характер участі, винагороди, якщо такі є) 

№ 
з/п 

Повна назва заходу 
(виставки/конкурсу) 

Дата та 

місце 

проведення 

Характер участі 
Винагороди, якщо 

такі є 

1 Кращий авторський веб-сайт 
(блог) педагогічного 

працівника ПТНЗ 

Лютий, 
2017 

Розробка блогу майстром в/н 
Смілянець О.А. 

Розробка блогу методиста ПТУ № 2 

м. Дніпро Мазур І.Б. 

 

2 Віртуальний фестиваль 

методичної майстерності 

викладачів предмету «Захист 

Вітчизни» 

Лютий, 

2017 

Методична розробка відкритого 

уроку «Стрілецька зброя та 

поводження з нею. Основи стрільби 

зі стрілецької зброї. Ведення вогню 
з місця по нерухомих цілях і цілях, 

що з’являються» викладача Кияна 

М.М. 

 

3 VII Всеукраїнський конкурс на 

кращий веб-сайт закладу 

освіти 

01.04.2017 Розробка та оновлення інформації 

веб-сайту ПТУ №2 м.Дніпро 

Визнаний 

найкращим 

сайтом серед 

сайтів ПТНЗ 
Дніпропетровсько

ї області станом 

на 01.04.2017  

4 Обласний конкурс класних 

керівників ПТНЗ 

Дніпропетровської області 

Березень, 

2017 

Проект в номінації «Актуальність і 

новатика в сучасній освіті» 

кл.керівника групи № 2 Токар 

Світлани Миколаївни 

3 місце в ІІ етапі 

(обласному) 

5 Відеоміст НМЦ 

Дніпропетровської та 

Закарпатської областей 
«Створення навчальної 

літератури, посібників, 

електронних засобів 

навчального призначення» 

28.03.2017 доповідач Назаренко Т.І., автор 

Електронного посібника 

«Обладнання та технологія 
електродугового зварювання» для 

учнів ПТНЗ за професією 

«електрогазозварник» 

 

6 Відеоміст НМЦ 

Дніпропетровської та 

Донецької областей STEM-
освіта – запорука якісної 

підготовки кваліфікованого 

робітника» 

16.11.2018 Доповідач методист Мазур І.Б. 

«Використання провідного 

принципу SNEM-освіти – інтеграції 
на уроках професійного блоку з 

метою формування базових 

компетенцій»  

(ЕЗН авторів: 
Назаренко Т.І. Електронний 

посібник «Обладнання та 

технологія електродугового 
зварювання» 

Чехлова Т.С. Електронний словник 

термінів та понять 
(електрогазозварювання та 

електродугове зварювання) 

Мазур І.Б. Електронний засіб 

навчання «Збірник інтегрованих 
уроків з матеріалознавства») 

Сертифікат 

учасника 

7 Вебінар П(ПТ)НЗ 

Дніпропетровської області 
«Використання електронних 

освітніх ресурсів, як засіб 

формування інформаційної 

компетентності учнів на 

25.04.18 Електронний демонстраційний 

матеріал до уроків з охорони праці 
за професіями машинобудівного та 

металургійного профілів викладача 

охорони праці Столярової В.А. 

Сертифікат 

учасника 



уроках охорони праці» 

присвячений Всесвітньому 
дню охорони праці  

8 Обласне засідання секції 

викладачів математики 

ЗП(ПТ)О обласні 

09.10.18 Доповідь «Формування іноваційно-

комунікаційних компетентностей 

учнів на уроках математики шляхом 
використання сучасних ІТ та 

проектних технологій» викладача 

математики Токар С.М. 

Сертифікат 

учасника 

9 Всеукраїнський вебінар до Дня 
машинобудувників 

ініційований НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській та 
Донецькій областях 

25.09.17 Доповідь «Співпраця з 
підприємствами-замовниками 

кадрів» старшого майстра 

Сиротченко О.В. 

 

10 Всеукраїнська інтернет-

конференція «Історична 

правда як складова 
формування майбутнього 

громадянина (до річниці 

великого терору 1937-1938 рр.) 

28.11.18 Науково-дослідницький проект 

«Павлоградське повстання» учениці 

Броварник Дар’ї та викладача 
історія Берковської О.В. 

учасник 

11 Відео-марафон педагогічних 

ідей викладачів фізики ПТНЗ 

області (Сумісний захід ПТНЗ 

Криворізького регіону, 
м.Дніпро та області) «Теорія і 

практика оцінювання 

навчальних досягнень учнів» 

20.02.18 Доповідь «Проектні технології як 

компонент інноваційної діяльності» 

викладача фізики Сінкевич В.В. 

Сертифікат 

учасника 

12 Круглий стіл у форматі 

відеомосту педагогічних 

працівників Миколаївської та 

Дніпропетровської областей 
«Використання електронних 

підручників в навчальному 

процесі ЗП(ПТ)О» 

22.06.2018 Доповідач Мазур І.Б. презентувала 

Назаренко Т.І. Електронний 

посібник «Обладнання та 

технологія електродугового 
зварювання» 

Чехлова Т.С. Електронний словник 

термінів та понять 
(електрогазозварювання та 

електродугове зварювання) 

Мазур І.Б. Електронний засіб 

навчання «Збірник інтегрованих 
уроків з матеріалознавства» 

 

13 Міжнародна науково-

практична інтернет-
конференція «Психолого-

педагогічні аспекти навчання 

дорослих в системі 

неперервної освіти» 

30.11.2017 Збірник інтегрований уроків з 

матеріалознавства (Мазур І.Б.), 
стаття «Сучасні форми і методи 

оцінювання навчальних досягнень 

учнів» 

Стаття 

надруковано в 
Збірнику ІІІ 

Міжнародна 

науково-

практична 
інтернет-

конференція 

«Психолого-
педагогічні 

аспекти навчання 

дорослих в 
системі 

неперервної 

освіти», 

сертифікат 
учасника 

29.11.2018 Стаття «Електронні освітні ігрові 

ресурси – нові можливості для 
інклюзивної освіти» (Назаренко 

Т.І.) 

Стаття 

надруковано в 
Збірнику ІV 

Міжнародна 



науково-

практична 
інтернет-

конференція 

«Психолого-

педагогічні 
аспекти навчання 

дорослих в 

системі 
неперервної 

освіти», 

сертифікат 

учасника 

14 Міжнародний науково-

практичний інтернет-семінар 

«Інноваційні технології при 
підготовці кваліфікованих 

робітників зварювального 

виробництва» 

28.11.2017 Стаття «Впровадження освітніх 

інновацій у професійну підготовку 

робітничих кадрів 
електрозварювальної галузі» 

(Назаренко Т.І. 

Стаття 

надрукована в 

Збірнику, 
сертифікат 

учасника 

15 Обласна виставка науково-
технічної творчості учнівської 

молоді «Наш пошук і 

творчість – тобі, Україно!» 

2017 учень Портний Віталій «Стенд-
макет «Динамічне гальмування 

асинхронного двигуна»  

Грамота «автор 
кращої роботи» 

2018 Учні Борисенко Богдан, 

Кулаковський Максим 
«Електричний водогрійний 

парогенератор» 

Грамота «автор 

кращої роботи» 

2019 Учень Хорошилов Артем «Діюча 
модель водневого генератора» 

Грамота «автор 
кращої роботи» 

16 Інноваційний освітній проект 

«STEM на Дніпрі – заради 

майбутнього країни» та 
лабораторія «STEM – освіта в 

дії» 

07.05.19 Проект «Діюча модель водневого 

генератора» учня Хорошилова 

Артема та керівника Баранника 
С.М. 

 

17 ІІ Всеукраїнський (ХІІ 

Всекримський) конкурс 
учнівської та студенської 

творчості «Змагаємось за нове 

життя», присвячений Лесі 
Українці 

Лютий, 

2017 

Твір-роздум «Слово про Лесю 

Українку» учениці Клоченко Аліни 
в номінації «Твір» 

 

18 Всеукраїнський конкурс фото-, 

відеоробіт «Україна та НАТО: 

сучасний погляд української 
молоді» 

30.12.2016 Відео-проект «Молодь Дніпра за 

знищення боєприпасів засів Другої 

світової війни» учениць Петросян 
Маргарити, Волошиної Сніжани 

Диплом учасника 

19 Творчі змагання на кращий 

громадський відео-ролик – гру 
«Економіка в моїй економії» 

Березень, 

2017 

Відеоролік «Економіка в моїй 

економії» творчої групи учнів 2 
курсу та викладача економіки 

Берковської О.В. 

2 місце 

20 Конкурс «Врятувати від 

забуття» 

Січень, 

2019 

Науково-дослідницький фільм 

«Павлоградське повстання» 
викладача історії Берковської О.В. 

Сертифікат 

учасника 

21 Всеукраїнська науково-

технічна виставка-конкурс 

інноваційних проектів 
«Майбутнє України» 

2015 Науково-дослідницький проект 

«Оцінка впливу різних марок 

вугілля твердого біопалива на 
екологічний стан навколишнього 

середовища внаслідок його 

використання як енергетичної 
сировини»  учениці Пелих Віри 

1 місце в ІІ етапі 

(обласному) 

2016 Науково-дослідницький проект 

«Оцінка впливу стічних вод та 

рівень забруднення річки Дніпро в 

3 місце в ІІ етапі 



місті Дніпро» учениці Горєвої 

Альони 

2017 Науково-дослідницький проект 
«Оцінка впливу різних марок 

шампунів на здоровя людини та 

наколишнього середовища» учениці 
Колісник Карини 

1 місце в ІІ етапі 
(обласному) 

2018 Науково-дослідницький проект 

«Шампунь – наш друг чи ворог?» 

учениці Петросян Маргарити 

4 місце в ІІІ етапі 

22 Обласний конкурс науково-

дослідницьких та творчих 

робіт для учнівської молоді 
Конкурс «На крилах єдності» 

Січень, 

2018 

Проект «Дослідження питання 

міжнародної торгівлі людьми в 

контексті розвитку українсько-
європейських відносин: політична, 

громадська та ідеологічна позиція 

українців» учениці Волошиної 

Сніжани в номінації «історія, 
правознавство» 

2 місце в ІІ етапі 

(обласному) 

06.04.19 Проект «Визвольні рухи в Європі  

(боротьба за незалежність у країнах 
Європи)» учениці Броварник Дар’ї 

4 місце в ІІ етапі 

06.04.19 Проект ««Наївне» мистецтво Марії 

Примаченко – оригінальна сторінка 

самобутнього мистецтва світової 
культури» учениці Болтенко Наталії 

4 місце в ІІ етапі 

06.04.19 Проект «Порівняльний аналіз стану 

органічного виробництва в Європі 

та в Україні. Порівняльний аналіз 
розвитку та хімічного стану рослин 

в залежності від видів внесених 

добрив» учня Валєєва Єгора 

3 місце в ІІ етапі 

23 Кафедра «Екологія та аграрні 

науки МАН» 

2018 Екологічний проект «Екологічна 

оцінка застосування традиційних і 

альтернативних систем удобрення 

при вирощуванні картоплі» учениці 
Петросян Маргарити  

4 місце в ІІІ етапі 

24 Всеукраїнський конкурс 

учнівських есе «Права людини 
скрізь призму сучасності» 

Листопад, 

2018 

Есе «Права молоді: реалії та 

суперечності» учня Чорнобуда 
Артема 

Учасник ІІ етапу 

25 Всеукраїнський конкурс 

фахової майстерності серед 

учнів ПТНЗ з професії 
«електрогазозварник ручного 

зварювання» 

17.04.2018 Учень Кутовий Микола 7 місце в ІІ етапі 

(обласному) 

26 Обласна інтернет-олімпіада 

серед учнів ПТНЗ з 
спеціальних дисциплін 

професії «Верстатник 

широкого профілю» 

23.10.2018 Панчук Дмитро 4 місце 

27 Міжнародний конкурс з 

української мови імені Петра 

Яцика 

02.12.2016 Учасники Волошина Сніжана, 

Голеницька Вікторія зайняли 5-ті 

місця в ІІ етапі (обласному) 

 

грудень, 
2017 

Учениця Біляєва Валентина 7 місце в ІІІ етапі 

Грудень, 

2017 

Учениця Голеницька Вікторія 3 місце в ІІІ етапі 

23.11.2018 Учень Лисенко Сергій 7 місце у ІІ етапі 

28 2015 Учениця Пелих Віра 7 місце в ІІІ етапі 

(всеукраїнському) 



Міжнародний мовно-

літературний конкурс імені 
Тараса Шевченка 

14.12.2016 Учениця Пелих Віра 3 місце в ІІ етапі 

(обласному) 

20.01.2017 Учень Ігнатьєв Вячеслав 1 місце в ІІ етапі 
(обласному) 

8 місце в ІІІ етапі 

(всеукраїнському) 

Січень, 

2019 

Учні Датунов Данило, Ігнатьєв 

В’ячеслав 

6 місце в ІІ етапі 

29 Конкурс читців-декламаторів 

«ПТНЗ Дніпропетровщини 
читають Шевченка» 

2018 Медведюк учень Едуард декламує 

«Чи то воля…» 

1 місце 

2019 Кірсань Світлана декламує «Сон» 2 місце 

30 Міжнародний учнівський 

конкурс юних істориків 

«Лелека-2018» 

2018 10 учнів та викладач історія 

Чернецька Н.О. 

 

31 Конкурс учнівської молоді з 

комп’ютерного макетування та 

верстання 

27.02.2017 фоторепортаж учениці Визисканич 

Альбіни в номінації «Дозвілля. 

Наші таланти» 

3 місце в ІІ етапі 

(обласному) 

Лютий, 
2018 

Номінація «Фото» учень Шпітун 
Микита 

3 місце в ІІ етапі 
(обласному) 

Лютий, 

2018 

Номінація «Газета» учень 

Медведюк Едуард 

4 місце в ІІ етапі 

(обласному) 

Лютий, 
2019 

Номінація «Фото» учениці 
Малиновської Олександри 

2 місце в ІІ етапі 

Номінація «Фото» учень Корнійчук 

Дмитро 

Учасник ІІІ етапу 

Номінація «Газета» учень 
Христенко Микола 

Учасник ІІІ етапу 

32 Обласний конкурс 

комп’ютерної графіки та 
анімації 

03.02.2017 Анімація «Кохання» учениці Кислої 

Анастасії в номінації «Відеороликі 
та комп’ютерна анімація» 

2 місце в ІІ етапі 

(обласному) 

Лютий, 

2018 

Номінація «Комп’ютерна анімація» 

учениці Болтенко Наталаії 

2 місце в ІІ етапі 

(обласному) 

Лютий, 
2018 

Номінація «Комп’ютерна анімація» 
учениці Колодки Альбіни 

3 місце в ІІ етапі 
(обласному) 

Лютий, 

2019 

Номінація «Комп’ютерна анімація» 

учень Василенко Емануїл 

Учасник 2 етапу 

33 Обласний конкурс «WEB-
дизайну» 

2018 Учень Медведюк Едуард 4 місце в ІІ етапі 
(обласному) 

34 Інтернет-олімпіада з офісного 

програмування 

Січень, 

2017 

Заочні 4 тури (4 учня) та он-лайн 

фінал (2 учня) 

 

27.04.2018 Учень Медведюк Едуард  3 місце  

Квітень, 
2019 

Учень Корнійчун Дмитро 2 місце в ІІІ етапі 

Учні Шаговий Владислав, Білик 

Денис, Біляєва Валентина, Капшук 

Валентин,  

3 місце в ІІІ етапі 

35 Конкурс «Еврика-2018» 2018 Учень Кравцов Дмитро  

36 Конкурс «Кристали» ім. 

Є.Гладишева 

2018 Учень Валєєв Єгор  

37 «Наука – це цікаво»  11 учнів, керівник Сінкевич В,В. 11 сертифікатів 
учасника, подяка 

викладачу 

38 Міжнародна природознавча 

гра «Геліантус» 

2017 9 учнів та 2 куратора Дипломи ІІ 

ступеня 

2018 10 учасників та 2 куратора Дипломи ІІ та ІІІ 

ступенів, подяки 

кураторам, подяка 

директору НЗ 

39 Конкурс «Геліантус – учитель» 2018 Викладач  екології Сінкевич В.В. Диплом «Учитель 

року» 



Викладач хімії Руденко Л.Л. Диплом «Учитель 

року» 

Викладач географії Берковська О.В. Диплом «Учитель 
року» 

2019 Викладач  фізики Сінкевич В.В. Диплом 

Викладач екології Руденко Л.Л. Диплом  

Викладач історії Берковська О.В. Диплом ІІ ступеня 

40 Всеукраїнська гра “Sunflower-

2019» (Соняшник) 

2018 8 учасників, координатор 

Наговіцина В.А. 

Дипломи 

учасників 

41 Заочна олімпіада з географії 2019 Учні Сіренко Олександр, Чорнобуд 

Андрій 

3 місце в рейтингу 

42 Обласна олімпіада з 

інформаційних технологій 

14.12.2016 Учениця Барсагова Катерина 3 місце в ІІ етапі 

(обласному) 

2018 Учень Медведюк Едуард 3 місце в ІІ етапі 

(обласному) 

2019 Малиновська Олександра 6 місце в ІІ етапі 

43 Всеукраїнська учнівська 

олімпіада з екології 

2015 Учениця Шлемова Марія 3 місце в ІІ етапі 

2016 Учениця Пелих Віра 2 місце в ІІ етапі 

2017 учениця Колісник Карини 1 місце в ІІ етапі 
(обласному) 

2018 учениця Петросян Маргарити  1 місце в ІІ етапі 

(обласному) 

2019 Учень Валєєв Єгор 3 місце в ІІ етапі 

44 Всеукраїнська інтернет-
олімпіада «На Урок»  

2019 10 учасників в номінації 
«географія», викладач Берковська 

О.В. 

Диплом 2 ступеня 
Любинська Л.,  

9 сертифікатів 

учасників 

2019 5 учасників в номінації «історія», 

викладач Берковська О.В. 

5 сертифікатів 

учасників 

2019 11 учнів (11 кл.) в номінації 

«фізика», викладач Сінкевич В.В. 

Сертифікати 

учасника 

45 Всеукраїнська учнівська 

олімпіада з української мови 

та літератури 

2019 Устименко Оксана 4 місце в ІІ етапі 

46 Інтелектуальні змагання 
«Правовий олімп» 

2018 5 учасників 5 місце в місцевих 
змаганнях 

47 Науковий диспут «Фінансова 

криза 2008 року: причини, 
наслідки, висновки» 

2018 7 учасників, керівник Масло А.О. - 

48 Всеукраїнський конкурс 

«Кращий електронний освітній 

ресурс «Планета ІТ» 

2018 Назаренко Т.І. Електроний посібник 

«Обладнання та технологія 

зварюваний робіт» 

сертифікат 

2018 Божко І.О. «Застосування 

інформаційних технологій на 

уроках креслення» 

сертифікат 

2018 Мазур І.Б. «Застосування проектних 
та кейс-технологій на уроках 

профільного навчання 

сертифікат 

2019 Берковська О.В. відеоурок 

«Економіка України другої 
половини ХІХ ст. – початку ХХ ст» 

Сертифікат 

49 Конкурс «Я маю право!» 2018 Відеоурок «Економіка України в 

другій половині ХІХ ст. – початку 
ХХст.» викладача Берковської О.В. 

Сертифікат 

50 Обласна методична виставка-

марафон «Педагогічний 

стартап» 

2018 Номінація «професійна освіта» 

відеоурок «Діаграма стану 

залізовуглецевих сплавів» (Мазур 
І.Б.)  

Увійшов в 

Збірник 

інтегрованих 
уроків з 

матеріалознавства



, який схвалений 

для використання 
в П(ПТ)НЗ 

України 

протоколом № 4 

від 19.06.2018 
року НМР з 

питань освіти 

МОіНУ 

2018 Номінація «професійна освіта» 

Електронний словник термінів та 

понять (електрозварювання та 

електродугове зварювання) 
(Чехлова Т.С.) 

 

2019 Номінація «Психолого-педагогічні 

тренінги» викладач Руденко Л.Л. з 

тренінгом «Толерантність кожен 
день» 

Сертифікат 

учасника 

51 Всеукраїнський інтернет-

конкурс «Учитель року»  за 
версією науково-популярного 

природничого журналу 

«Колосок» 

2018 Руденко Л.Л. викладач хімії Диплом «Учитель 

року» 

2018 Сінкевич В.В. викладач астрономії Диплом  «Учитель 

року» 

2018 Берковська О.В. викладач географії Диплом «Учитель 

року» 

52 Віртуальний конкурс 

колективів екологічної 

просвіти «Земля – наш 

спільний дім» серед учнів 
закладів П(ПТ)О 

Дніпропетровської області 

2019 Екологічна агітбригада «Ноосфера» 

та викладач екології Руденко Л.Л. 

2 місце 

53 Конкурс вчителів англійської 
мови TEACHER Talks, 

організований видавництвом 

National Geographic Learning 

2019 Викладач англійської мови 
Садомська Є.В. в номінації 

«Англійська мова як інструмент для 

пізнавання світу та розширення 

горизонтів» 

 

54 Обласний методичний 

фестивалю «Професійна 

(професійно-технічна) освіта 
Дніпропетровщини: кращі 

практики, перспективи 

розвитку, кроки до успіху» 

2019 Викладач Руденко Л.Л. в номінації 

«Психолого-педагогічні тренінги» з 

роботою «Тренінг: Толерантність 
кожен день» 

Сертифікат 

учасника 

55 Конкурс класних керівників 
ПТ(Т) «Класні керівники – 

супер герої» 

2018 Кл.керівник гр.2 Токар С.М. 3 місце 

2019 Кл.керівник гр.1 Сінкевич В.В. Диплом учасника 

56 Всеукраїнський конкурс 

проектів серед ЄК України 
«Прямуємо разом» 

2019 ЄК «Подорож до Європи» (ПТУ 

№2, керівник Берковськ О.В.) 
увійшов в ЄК «Європейський 

вектор» (П(ПТ)ОЗ Дн.обл.) 

ЄК 

«Європейський 
вектор» увійшов в 

20 переможців 

57 Всеукраїнський конкурс 
професійної майстерності 

Worldskills Ukraine за 

підтримкою Інтерпайт НПТЗ 

2019 Команда ПТУ №2 (учні Медведюк 
Едуард, Тутов Максим, Валєєв 

Єгор) переможці міських змагань 

Interpipe Mechatronic Lab 

(Mechatronic Battle 2019). Ліга 
ПТНЗ 

3 місце, диплом 
переможця 

58 Методичний фестиваль « ПТО 

Дніпропетровщини -2015» з 
професії «електрогазозварник» 

2015 Назаренко Т.І. 

Сиротченко О.В. 
Божко І.О. 

II місце, диплом 

переможця 

 



10.  Фото документи, які ілюструють діяльність; фотографії повинні бути в 

електронному вигляді, належної якості, в окремому файлі вказати додаткову 

інформацію (подія, рік, місце проведення, ПІБ учасників, посади). 

 

11.  Персоналії.  

 

Автори (співавтори) підручників, посібників, електронних навчальних ресурсів) 

1 

 

Божко Інна Олександрівна 

09 квітня 1965 року 

ПТУ № 2 м.Дніпро; заступник директора з НВР, викладач 

професійно-теоретичної підготовки 

Автор Електронного анімаційного посібника з технічного 

креслення з рамках методичної розробки «Створення  

інформаційного простору в училищі  на уроках технічного 

креслення» (2011-2012 рік) 

Підготувала переможця ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу 

фахової майстерності серед учнів професійно-технічних 

навчальних закладів з професії «Верстатник широкого 

профілю» (2012)  

Автор Електронного посібника «Ігри-заліки» (2012-13 рік)  

Автор Електронного посібника «Фрезерування металів» 

(2014 рік)  

Автор Електронного посібника «Обробка металів на 

токарних верстатах» (2010-2011 рік) 

Співавтор Віртуальної лабораторії «Верстатників широкого 

профілю, операторів верстатів з ПК» (2013 рік) 

Відзначена Дипломом ІІІ ступеня методичного фестивалю 

Дн.області, грамотою обласної організації Всеукраїнської 

асоціації працівників профтехосвіти, грамотами та 

подяками НМЦ ПТО у Дн.області, грамотами  та подяками 

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської 

облдержадміністрації.  

2 

 

Назаренко Тетяна Іванівна 

08 червня 1979 року 

ПТУ №2 м.Дніпро; викладач інформатики та інформаційних 

технологій, викладач професійно-теоретичної підготовки 

Автор Електронного посібник «Обладнання та технологія 

зварювальних робіт» (2017 рік). Рекомендований до 

використання  науково-методичною радою НМЦ ПТО у 

Дн.обл. від 26.12.2016, Презентований на відеомосту 

Дніпропетровської та Донецька областей на тему «STEM-

освіта – запорука якісної підготовки кваліфікованого 

робітника» (16.11.2018). 

Співавтор Віртуальної лабораторії «Верстатників широкого 

профілю, операторів верстатів з ПК» (2013 рік) 

Співавтор Електронного словника «Словник термінів і 

понять (електрозварювання та електродугове зварювання)» 



(2018). Рекомендований до використання науково-

методичною радою НМЦ ПТО у Дн.обл. від 28.02.2018 року 

протоколом № 4, презентований на відеомосту 

Дніпропетровської та Донецька областей на тему «STEM-

освіта – запорука якісної підготовки кваліфікованого 

робітника» (16.11.2018) 

Підготувала переможців Обласних олімпіад з 

інформаційних технологій, призерів конкурсів ІТ-професій, 

призерів ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних 

закладів з професії «електрогазозварник» Відзначена 

грамотами та подяками НМЦ ПТО у Дн.області. 

3 

 

Мазур Інеса Борисівна 

17 серпня 1982 року 

ПТУ №2 м.Дніпро; методист, викладач професійно-

теоретичної підготовки 

Автор Збірника інтегрованих уроків з предмета 

«Матеріалознавство» за професіями: «Електрогазозварник», 

«Електрозварник ручного зварювання», «Верстатник 

широкого профілю» (2018). Схвалено для використання у 

закладах П(ПТ)О Державною науковою установою 

«Інститутом модернізації змісту освіти» від 21.06.2018 року 

№ 22.1/12-Г-409.Рішення НМР з питань освіти МОіНУ від 

19.06.2018 протокол № 4  

Автор Електронного посібника «Створення відеороликів в 

програмі Sony Vegas Pro 15.0» (2018). Рекомендований до 

використання науково-методичною радою НМЦ ПТО у 

Дн.обл. від 28.02.2018 року протоколом № 4, презентований 

на відеомосту Дніпропетровської та Донецька областей на 

тему «STEM-освіта – запорука якісної підготовки 

кваліфікованого робітника» (16.11.2018), проведений 

авторський майстер-клас «Робота з відео в програмі Sony 

Vegas Pro» на Обласному семінарі викладачів ІТ-професій 

(сертифікат № МК № 355 від 11.12.2018) 

Підготувала призерів регіональних конкурсів ІТ-професій.  

Відзначена грамотами та подяками НМЦ ПТО у Дн.області, 

грамотами та подяками Департаменту освіти і науки 

Дніпропетровської облдержадміністрації, грамотою  

Дніпропетровського обласного центр науково-технічної 

творчості та інформаційних технологвцй учнівської молоді 

4 

 

Чехлова Тетяна Сергіївна 

08 червня 1975 року 

викладач української мови та література 

Автор Електронного словника «Словник термінів і понять 

(електрозварювання та електродугове зварювання)» (2018). 

Рекомендований до використання науково-методичною 

радою НМЦ ПТО у Дн.обл. від 28.02.2018 року протоколом 



№ 4, презентований на відеомосту Дніпропетровської та 

Донецька областей на тему «STEM-освіта – запорука якісної 

підготовки кваліфікованого робітника» (16.11.2018) 

Підготувала переможців Обласного конкурсу читців-

декламаторів «ЗП(ПТ)О Дніпропетровщини читають 

Шевченка», призера ІІІ етапу Міжнародного мовно-

літературного конкурсу ім. Тараса Шевченка, призера ІІІ 

етапу Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра 

Яцика. Автор флешмобів та лонгмобів до Дня народження 

Кобзаря. 

Відзначена грамотами та подяками НМЦ ПТО у Дн.області, 

грамотою Департаменту освіти і науки Дніпропетровської 

облдержадміністрації. 

5 

 

Токар Світлана Миколаївна 

30 серпня 1974 року 

ПТУ № 2 м.Дніпро; викладач математики 

Автор Збірника інтегрованих задач за програмою 

математики 10-11 класів для учнів П(ПТ)НЗ 

машинобудівного та металургійного профілів (2018). 

Рекомендований до використання  науково-методичною 

радою НМЦ ПТО у Дн.обл. від 28.02.2019 протокол № 2. 

Співавтор Збірника нестандартних задач для підготовки 

учнів П(ПТ)НЗ до математичних олімпіад і конкурсів 

Співавтор Факультативних занять по підготовці до ЗНО з 

математики (2018)  

Автор Посібника «Контрольні завдання з математики для 

учнів 10 -11 класів і учнів професійно–технічних 

навчальних закладів» (2015) 

Підготувала учасників конкурсів Кенгуру, Еврика. Автор 

математичних турнірів та квестів для учнів, які навчаються 

за професіями машинобудівного та металургійного 

профілів. Активний учасник обласних семінарів та тренінгів 

математиків. Призер Обласного конкурсу класних 

керівників П(ПТ)ЗО Дн.області. 

Відзначена грамотами та подяками НМЦ ПТО у Дн.області. 

 

 

 

 

Переможці міжнародних, національних та регіональних конкурсів (або 

педагогічні працівники, які підготували переможців міжнародних та 

всеукраїнських конкурсів) 



6 

 

Сінкевич Валентина Вільгельмівна 

11 березня 1960 року 

ПТУ №2 м.Дніпро, викладач природничих наук 

Підготувала призерів Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності «Геліантус», призерів Всеукраїнської 

інтернет-олімпіади з фізики «На урок», призерів Конкурсу 

екологічних проектів МАН, призерів Всеукраїнської 

науково-технічної виставки-конкурсу інноваційних 

проектів «Майбутнє України». Призер Обласного конкурсу 

класних керівників П(ПТ)ЗО Дн.області. Переможець 

конкурсу «Геліантус – учитель року» в номінаціях «хімія» 

та «фізика». 

Відзначена грамотами та подяками НМЦ ПТО у Дн.області, 

грамотами  та подяками Департаменту освіти і науки 

Дніпропетровської облдержадміністрації. 

7 

 

Берковська Ольга Василівна 

22 квітня 1982 року 

ПТУ 32 м.Дніпро, викладач природничих наук 

Автор відеоуроків з історії «Павлоградське повстання», 

«Економіка України другої половини ХІХ ст – початку ХХ 

ст». Керівник творчих робіт учнів «Економіка в моїй 

економії», «Україна – це Європа», «Визвольні рухи в Європі 

(боротьба за незалежність у країнах Європи)», які стали 

призерами конкурсів «ІТ-Планета», «На крилах успіху». 

Підготовала призеів Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності «Геліантус».Переможець конкурсу «Геліантус 

– учитель року» в номінаціях «географія» та «історія». 

Відзначена грамотами та подяками НМЦ ПТО у Дн.області. 

8 

 

Руденко Людмила Леонідівна 

02 лютого 1974 року 

ПТУ №2 м.Дніпро, викладач природничих наук 

Підготувала призерів Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності «Геліантус», призерів Конкурсу екологічних 

проектів МАН, «На крилах успіху». Призер конкурсу 

«Геліантус – учитель року» в номінаціях «хімія» та 

«біологія». Керівник науково-дослідницьких робіт 

виставки-конкурсу інноваційних проектів «Майбутнє 

України». Автор психолого-педагогічного тренінгу 

«Толерантність кожен день». Керівник екобригади 

«ноосфера», яка стала призером Віртуального конкурсу 

колективів екологічної просвіти «Земля – наш спільний дім» 

серед учнів ЗП(ПТ)О Дн.області. 

Відзначена грамотами та подяками НМЦ ПТО у Дн.області. 



9 

 

Кушніренко Тетяна Василівна 

22 січня 1959 року 

ПТУ №2 м.Дніпро, керівник фізичного виховання 

Готує команди учнів, які багато років поспіль займають 

призові місця на Обласних та Всеукраїнських спортивних 

змаганнях з легкої атлетики, футболу. 

Відзначена нагрудним знаком «За вагомий внесок в 

розвиток ПТО», почесними грамотами та дипломами 

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської 

облдержадміністрації, грамотами та подяками НМЦ ПТО у 

Дн.області, грамотою Міністерство освіти і науки України, 

грамотами та подяками Дніпровського комітету фізичної 

культури та спорту. 

10 

 

Маянок Тамара Гаврилівна 

03 січня 1960 року 

ПТУ №2 м.Дніпро, викладач фізичного виховання 

Майстер спорту з легкої атлетики. Готує учнів, які багато 

років поспіль займають призові місця на Обласних та 

Всеукраїнських спортивних змаганнях з легкої атлетики, 

футболу, змагань «Козацькі наснаги», переможців 

гирьового спорту та спартакіади.  

Відзначена грамотами та подяками НМЦ ПТО у Дн.області, 

грамотою Дніпровського комітету фізичної культури та 

спорту. 

11 

 

Місюра Віталій Віталійович 

17 травня 1977 року 

МТУ №2 м.Дніпро, майстер виробничого навчання за 

професією «оператор комп’ютерного набору» 

Підготував призерів регіональної інтернет-олімпіади з 

офісного програмування, призерів обласних конкурсів 

«Комп’ютерна верстка та макетування», «Web-дизайн» 

Відзначений грамотою НМЦ ПТО у Дн.області, грамотою  

та подякою Департаменту освіти і науки Дніпропетровської 

облдержадміністрації 

12 

 

Баранник Сергій Миколайович 

28 лютого 1988 року 

Майстер виробничого навчання за професією 

«електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування» 

Керівник гуртка науково-технічної творчості, підготував 

переможців Всеукраїнської науково-технічної виставки-

конкурсу інноваційних проектів «Майбутнє України», 

Обласної виставка науково-технічної творчості учнівської 

молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!», призерів 

«STEM на Дніпрі» 

Відзначений грамотою Департаменту освіти і науки 

Дніпропетровської облдержадміністрації 



13 

 

Шкурупій Юлія Віталіївна 

12 лютого 1970 року 

ПТУ №2 м.Дніпро, майстер виробничого навчання за 

професією «верстатник широкого профілю» 

Підготувала призера ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу 

фахової майстерності за професією верстатник широкого 

профілю Учасник конкурсу «ІТ-Планета», «На Урок».  

Відзначена грамотами та подяками НМЦ ПТО у Дн.області, 

грамотами та подяками Департаменту освіти і науки 

Дніпропетровської облдержадміністрації та Амур-

Нижньодніпровської районної у місті ради 

14 

 

Запорожець Ірина Леонідівра 

31 березня 1977 року 

Майстер виробничого навчання за професіями 

«електрогазозварник» та «слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів» 

Підготувала призерів конкурсу фахової майстерності за 

професією електрогазозварник. Автор навчально-

методичних напрацювань профільної підготовки, приймала 

участь у розробці освітньої програми за професією 

«електрогазозварник» 

Відзначена подякою Департаменту освіти і науки 

Дніпропетровської облдержадміністрації 

 

 
Підготувала матеріали 

Методист ПТУ №2 

Мазур Інеса Борисівна 
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