
На протязі 2016-2017 н.р. в училищі, згідно плану роботи проводилися різноманітні 

заходи: тижні предметних комісій, тижні  і конкурси фахової  майстерності, години 

обміну педагогічним досвідом, культурно-масові заходи. На базі училища пройшли три 

обласних семінари, викладачі інформатики та правознавства давали відкриті уроки. 

Активно участь прийняли педпрацівники та учні в обласних конкурсах та здобули 

призові місця.  

В ІІ етапі олімпіади з інформаційних технологій – 3 місце (Барсагова, Назаренко) ;  

обласний конкурс ««Економіка в моїй економії»  - 2 місцев (Берковська, група 1) 

ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу екологічних проектів – 1 місце, (Колісник, 

Сінкевич)Тема проекту «Оцінка впливу різних марок шампунів на здоров’я людини та 

навколишнього середовища» 

в Конкурс творчих робіт з інформаційних технологій – 3 місце; (Визисканич) в 

напрям «Фоторепортаж»; 2 місце (Кисла) номінація «Анімація» 

в ІІ етапі  Міжнародний мовно-літературний конкурс ім. Т.Шевченко - 3 місце, 

(Пелих В, Чехлова Т.С. 

ІІ етап XVII Міжнародного конкурсу з української мови Петра Яцика – 5 місце 

Голеницька, Чехлова); 5 місце ((Волошина, Чехлова) 

в ІІ етапі олімпіади з історії – 5 місце  

найкращий тиждень до «Дня Європи в Україні» Берковська О.В. 

відеоролик флешмобу в училищі «Україна – це Європа» розміщений на сайті НМЦ 

ПТО у Дніпропетровській області. Берковська О.В. 

Інтернет олімпіада з офісного програмування – фіналісти: Волошина Сніжана, 

Медведюк Е. 

Інтернет-олімпіада з охорони праці – 19 місце (Волошина, Столярова) 

5 педагогів прийняли участь в обласних конкурсах - 2 місце в конкурсі «Економіка 

в моїй економіці» зайняла Берковська О.В.,  

3 місце в номінації «Актуальність і новатика в сучасній освіті» конкурсу Класних 

керівників зайняла Токар С.М..  

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики – 17 місце з 44 учасників 

(Шувалов, Одновалова) 

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики – 15 місце з 46 учасників 

(Медведюк, Токар); 17 місце з 40 учасників (Барсагова, Токар) 

Не прийняли участь: 

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності «Електромонтер з ремонту 

та обслуговування електроустаткування» - 10 ПТНЗ прийняли участь. 

 

 

Загальний рейтинг діяльності училища – 16 місце по Дніпропетровській області (в 

2015-2016 н.р. – 29 місце). ПТУ № 2 за активністю участі в обласних конкурсах та 

змагання посіло 5 місце серед ПТНЗ області.  


