БАНК ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ
Хмель Любава

Хмель Любава – учениця
групи
К3-21
(професія
«Кухар. Кондитер») – переможець І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково - дослідницьких
робіт учнів-членів МАН
України відділення «Хімія
та біологія» у 2015/2016н.р. серед учнів ПТНЗ
(диплом І ступеня). Наставник:
Єрмакова
Н.В.
В 2014/2015 навчальному
році учні центру взяли ак-

тивну участь в обласних
конкурсах для обдарованої
молоді: обласному етапі
V Міжнародного мовнолітературного конкурсу учнівської та студентської
молоді імені Тараса Шевченко, обласному етапі
ХV Міжнародного конкурсу
з української мови імені
Петра Яцика, обласних
олімпіадах із загальноосвітньої підготовки, охорони
праці, конкурсі професійної
майстерності з професії
«Перукар», «Кухар. Кондитер», «Оператор комп’ютерного набору. Конторський
службовець (бухгалтерія)»,
конкурсах–смотрах технічної
і
декоративноприкладної творчості, художньої самодіяльності, обласному етапі Всеукраїнського літературного конкурсу „Розкрилля душі”, в І
етапі Всеукраїнської науко-

Ситнік Владислав
Ситнік Владислав – учень
групи
ОБ1-1
(професія
«Оператор комп’ютерного
набору. Конторський службовець (бухгалтерія)») –
переможець ІІ (обласного)
етапу конкурсів фахової
майстерності серед учнів

ПТНЗ у 2014/2015 н.р. з
професії «Оператор комп’ютерного
набору» (диплом ІІІ ступеня).
Наставник: Паршина О.Л.

во – технічної виставки - конкурсу молодіжних інноваційних
проектів
«Майбутнє
України»,
в
номінаціях
«Електротехніка та приладобудування» і «Робототехніка
та робото технічні системи»,
в І та ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково - дослідницьких робіт
учнів-членів МАН України
відділення «Мікроекономіка
та
макроекономіка»
та
«Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство», в обласному конкурсі «Учень року ПТНЗ –
2015»,
в
номінації
«Спортсмен року», у Всеукраїнському конкурсі винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого - натуралістичного напряму, у
Всеукраїнському Інтернет –
турнірі із природничих дисциплін «Відкрита природнича демонстрація» .

БАНК ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ

Переможець І етапу Всеукраїнської науково-технічної виставкиконкурсу молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України»
Істомін Євген – учень
групи Н1-31 ( професія
«Верстатник широкого
профілю . Оператор
верстатів з програмним
керуванням») – переможець І (обласного)
етапу Всеукраїнської
науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України» в номінації Робототехніка та робото технічні системи» у 2014/2015 н.р.(диплом ІІІ сту-

пеня). Наставник: Сазонов О.А.
Журавльов Ярослав –
учень групи Н1-31 ( професія «Верстатник широкого профілю . Оператор верстатів з програмним керуванням») –
переможець І
(обласного) етапу Всеукраїнської науковотехнічної виставкиконкурсу молодіжних
інноваційних проектів
«Майбутнє України» в
номінації

«Електротехніка та приладобудування» у 2014/2015 н.р.(диплом ІІІ ступеня).
Наставник: Бучко О.Б.

Переможці І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів МАН України
Шиленко Микита –
учень групи ОБ1-1
(професія
«Оператор комп’ютерного набору. Конторський службовець
(бухгалтерія)») – переможець І етапу
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково- дослідницьких
робіт учнів-членів
МАН України відділення

«Мікроекономіка та
макроекономіка» у
2014/2015 н.р. серед
учнів ПТНЗ (диплом І
ступеня). Наставник:
Герман С.І.

Команда учнів, які
навчаються за професією «Кухар. Кондитер» – Корнійчук
Альона, Кучкова
Аліна, Рябова Дарина, Курбатова
Анастасія, Лобода

Ірина, посіла ІІ місце
у міському конкурсі
кухарів, що проходив
на базі УІПА.

Грунь Вероніка –
учениця групи К3-21
(професія «Кухар.
Кондитер»)– переможець І етапу Всеукраїнського конкурсузахисту науково- дослідницьких робіт

Наставники: Єлакова
В.О., Коваленко Л.М.,
Сіренко Т.І.

учнів-членів МАН
України відділення
«Літературознавство,
фольклористика та
мистецтвознавство»
у 2014/2015н.р. серед учнів ПТНЗ
(диплом І ступеня).
Наставник: Ворончихіна К.С.

