
ОБЛАСНИЙ БАНК ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ  

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  

СКЛАДАЄ 1019 УЧНІВ 



ОБДАРОВАНІ УЧНІ  

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, 

ЯКІ МАЮТЬ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ  

У 2016-2017 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ  



Державний навчальний заклад 

 «Сумський хіміко-технологічний центр ПТО»  



Анна Тополя 

Професія: оператор комп’ютерного набору,  

монтажник інформаційно-комунікаційного  

устаткування  

І місце - ІІ етап  ХVІІ Міжнародного конкурсу з         

української мови ім. П. Яцика 

І місце - ІІ етап VІІ Міжнародного мовно-літературного          

конкурсу ім. Т. Шевченка 

учасниця обласного конкурсу «Учень року» (перемога в 

номінації «Активіст року») 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Державний професійно-технічний  

навчальний заклад «Сумський центр ПТО»  



Софія Богуш  

Професія: кухар, кулінар, кухар дитячого  

харчування  

II місце - обласний етап у Міжнародному конкурсі          

знавців творчості Т.Г.Шевченка 2016 р. 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Владислав   Краснянський  

Професія: слюсар з ремонту автомобілів,                      

слюсар ремонтник 

I місце - міська спартакіада,  

III місце - обласна спартакіада з  волейболу 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Дмитро Пономаренко 

Професія: електрогазозварник, електромонтер 

I місце -  обласний конкурс художньої самодіяльності 

(музичний гурт) 

Запис пісні «Мислі» на студії  «Грін рекордс»  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Марина Авдошкіна  

Професія: кухар, кулінар борошняних виробів,       

кухар дитячого харчування 

ІІІ  місце - Фестиваль  робітничих професій «My profession 

is the best»  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Єгор Тундук 

Професія: слюсар з ремонту автомобілів,                

слюсар-ремонтник 

II місце - міська спартакіада з футболу 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Артем Овчаренко  

Професія: слюсар з ремонту автомобілів,                       

слюсар-ремонтник 

I місце - міська спартакіада  

III місце - обласна спартакіада з волейболу  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Анатолій Ховзун  

Професія: слюсар з ремонту автомобілів,                      

слюсар-ремонтник 

I місце - міська та обласна спартакіада з баскетболу 

III місце - обласна спартакіада з волейболу 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Сергій Копейкін  

Професія: електромонтер з ремонту та                          

обслуговування електроустаткування 

I місце - обласні змагання з легкої атлетики 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Карина Стаценко 

Професія: кухар, кулінар борошняних виробів,       

кухар дитячого харчування 

I місце - міська спартакіада з настільного тенісу 

ІI місце - обласна спартакіада з настільного тенісу 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Кайрат Грейсон   

Професія: електрогазозварник , електромонтер 

III місце - обласні змаганнях з волейболу 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Олександр Бокач  

Професія: слюсар з ремонту автомобілів,                            

слюсар-ремонтник 

II місце - міська спартакіада з футболу 

I місце - міська спартакіада,  

I місце - обласна спартакіада з баскетболу 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Сергій Ступак 

Професія: верстатник широкого профілю, оператор 

верстатів з ПК 

І місце - обласна спартакіада з гирьового спорту  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Валентин Пономаренко  

Професія: верстатник широкого профілю, оператор 

верстатів з ПК 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

І місце - обласна спартакіада з гирьового спорту  



Державний професійно-технічний  

навчальний заклад «Свеський професійний 

аграрний ліцей»  



Аніта Гуцуляк 

Професія: плодоовочівник, кухар 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

Лауреат Всеукраїнського творчого конкурсу «Малюнок, 

вірш, лист до мами – 2017, присвяченого міжнародному 

Дню матері в номінації «Я і мама»  



Вікторія Шуляк 

Професія: плодоовочівник, кухар 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

Переможниця обласного фестивалю художньої              

самодіяльності «Таланти профтехосвіти» у номінації 

«Вокал» (соло) акапело»  



Державний професійно-технічний  

навчальний заклад «Конотопське вище                 

професійне училище»  



Євгеній Кочерга 
Професія: електромонтер з ремонту та                               

обслуговування електроустаткування  

І місце - обласний етап конкурсу фахової майстерності з 

професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування» 

VI місце - Всеукраїнський конкурс фахової                        

майстерності серед учнів професійно-технічних                    

навчальних закладів з професії «Електромонтер з         

ремонту та обслуговування електроустаткування» 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Владислав Криволап 

Професія: слюсар з ремонту рухомого складу,         

помічник машиніста тепловоза, електровоза  

ІІ місце - Фестиваль робітничих професій серед викла-

дачів та учнів іноземної мови «My profession is the best” 

ІІІ місце в обласному огляді художньої самодіяльності 

«Таланти профтехосвіти» 

І місце в конкурсі «Студентська весна» в номінації 

«Народний танок»  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Богдан Білоус 

Професія: електромонтер з ремонту та обслугову-

вання електроустаткування  

І місце у ХVІ Всеукраїнському конкурсі учнівської     

творчості у номінації «Історія України і                         

державотворення»  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Дарина Стрибуль 

Професія: оператор комп’ютерного набору  

І місце - XVII Міжнародний конкурс з української мови 

імені Петра Яцика 

ІІІ місце - VI Міжнародний мовно-літературний               

конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Марина Матрухан 
Професія: оператор комп’ютерного набору, секре-

тар керівника  

ІІІ місце - XVII Міжнародний конкурс з української    

мови імені Петра Яцика 

ІІІ місце - обласний огляд художньої самодіяльності 

«Таланти профтехосвіти» 

І місце - ІІ тур обласних змагань з футболу серед дівчат 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Владислава Соломаха 

Професія: оператор комп’ютерного набору, секре-

тар керівника  

ІІІ місце - обласний огляд художньої самодіяльності 

«Таланти профтехосвіти» 

І місце - конкурс «Студентська весна в номінації 

«Народний танок»  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Леонід Суслов 

Професія: електромонтер з ремонту та                             

обслуговування електроустаткування  

ІІІ місце - обласний огляд художньої самодіяльності 

«Таланти профтехосвіти» 

І місце - конкурс «Студентська весна» в номінації 

«Вокал» 

І місце - конкурс «Від серця до серця»  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Валерій Горбонос 

Професія: слюсар з ремонту рухомого складу,         

помічник машиніста тепловоза, електровоза  

ІІІ місце - ІІ тур Всеукраїнських змагань «Козацька на-

снага» 

ІІІ місце - обласний огляд художньої самодіяльності 

«Таланти профтехосвіти» 

І місце - конкурс  «Студентська весна»  в номінації 

«Народний танок») 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Сергій Ротару 

Професія: слюсар з ремонту рухомого складу,        

помічник машиніста тепловоза, електровоза  

І місце - обласна спартакіада з волейболу 

ІІ місце - Всеукраїнські змагання з волейболу 

І місце - обласна спартакіада з бадмінтону  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Олександр Богдан 

Професія: електромонтер з ремонту та                     

обслуговування електроустаткування  

І місце - обласна спартакіада з волейболу 

ІІ місце - Всеукраїнські змагання з волейболу  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Денис Фесенко 

Професія: електромонтер з ремонту та                           

обслуговування електроустаткування  

І місце - обласна спартакіада з волейболу 

ІІ місце - Всеукраїнські змагання з волейболу  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Артем Кошевець 

Професія: електромонтер з ремонту та                            

обслуговування електроустаткування  

І місце - обласна спартакіада з волейболу 

ІІ місце - Всеукраїнські змагання з волейболу   

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Андрій Плахотников 

І місце - обласна спартакіада з волейболу 

ІІ місце - Всеукраїнські змагання з волейболу  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

Професія: електромонтер з ремонту та                            

обслуговування електроустаткування  



Сергій Чеботков 

ІІ місце - обласна спартакіада з гирьового спорту  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

Професія: електромонтер з ремонту та                            

обслуговування електроустаткування  



Державний  

навчальний заклад «Білопільське вище                 

професійне училище»  



Валерія Демидко 

Професія: штукатур, маляр, лицювальник-

плиточник  

І місце – фестиваль робітничих професій «My Profession 

Is The Best»  

лауреат обласного конкурсу «Учень року - 2017»  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Марк Левшин 

Професія: маляр, лицювальник-плиточник  

ІІ місце - ІІ етап Всеукраїнського  конкурсу фахової 

майстерності серед учнів професійно-технічних                    

навчальних закладів з професії «Маляр» з кваліфікації 

«Маляр 3 розряду»  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Михайло Богданович 

Професія: помічник машиніста тепловоза  

І місце у змаганнях з легкої атлетики за програмою 

ХХХІ обласної спартакіади серед учнів професійно-

технічних навчальних закладів у метанні диску  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Ігор Гриненко 

Професія: помічник машиніста тепловоза, помічник             

машиніста електровоза  

ІІ місце у змаганнях з легкої атлетики за програмою 

ХХХІ обласної спартакіади серед учнів професійно-

технічних навчальних закладів у метанні диску  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Державний професійно-технічний  

навчальний заклад «Сумське вище                 

професійне училище будівництва і дизайну»  



Тетяна Ткаченко 

Професія: кухар 

І місце – міські змагання з легкої атлетики (біг 100 м) 

ІІ місце – міські змагання з легкої атлетики (біг 200 м) 

ІІ місце – обласні змагання з легкої атлетики (біг 100 м) 

1місце - обласні змагання з міні-футболу  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Ігор Скиба 

Професія: кухар 

І місце – міські змагання з легкої атлетики (штовхання     

ядра) 

І місце – міські змагання з легкої атлетики (штовхання    

диска) 

ІІ місце – обласні змагання з легкої атлетики 

(штовхання ядра)  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Катерина Кривонос 

Професія: перукар (перукар-модельєр), візажист  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

ІІ місце- ІІ етап ХVII Міжнародного конкурсу з           

української мови імені Петра Яцика 

I місце - огляд-конкурс художньо самодіяльності  

«Таланти твої, Україно!» (у складі творчої групи) 



Вікторія Тищенко 

III місце у міських змаганнях з легкоатлетичного кросу 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

Професія: перукар (перукар-модельєр), візажист  



Рута Хорощенко  

Професія: кравець, закрійник 

1 місце - міські змагання з легкоатлетичного кросу 

2 місце – обласні змагання з легкоатлетичного кросу 

(100м) 

3 місце - обласні змагання з легкоатлетичного кросу 

(200м)  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Богдана Шеман 

1 місце - міські змагання з міні-футболу 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

Професія: кравець, закрійник 



Дарина Ковальчук 

Професія: плодоовочівник, кухар 

Лауреат X Всеукраїнської олімпіади « Юні знавці Біблії -

2017» 

ІІ  місце - Фестиваль  робітничих професій «My profession is 

the best»  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Оксана Кортікова 

Професія: перукар (перукар-модельєр)  

ІІІ місце - міські змагання з  легкоатлетичного кросу 

ІІІ місце  - міські змагання з легкої атлетики                             

(біг на 400 м)  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Олександра Шеметова 

ІІІ місце - ІІ етап  Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді                             

ім. Т.Г. Шевченка  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

Професія: перукар (перукар-модельєр)  



Сергій Давиденко 

Професія: муляр, електрозварник ручного                    

зварювання  

ІІ місце - обласні змагання по гирьовому спорту  

ІІІ місце - міські змагання з легкої атлетики (метання спису) 

ІV місце - обласний конкурс «Козацькі наснаги»  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Олексій Яковенко 

ІІІ місце - обласні змагання з легкої атлетики (стрибки у 

довжину) 

ІV місце - обласний конкурс «Козацькі наснаги» 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

Професія: муляр, електрозварник ручного                    

зварювання  



Олексій Ковальов 

ІІІ місце у міських змаганнях з баскетболу 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

Професія: муляр, електрозварник ручного                    

зварювання  



Денис Протасенко 

ІІІ місце у міських змаганнях з баскетболу 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

Професія: муляр, електрозварник ручного                    

зварювання  



Вадим Максімов 

ІІІ місце - обласні змагання з легкоатлетичного кросу  

ІV місце - обласний конкурс «Козацькі наснаги» 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

Професія: муляр, електрозварник ручного                    

зварювання  



Дар’я  Гончаренко 

Професія: перукар (перукар-модельєр)  

Диплом «Талант року» - ІІІ заключний етап конкурсу 

«Учень року – 2017» 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Вікторія Назаренко 

І місце - Всеукраїнський конкурс «Estel color-2017»   

(номінація «Комерційне фарбування»)  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

Професія: перукар (перукар-модельєр)  



Дар’я Єфімова 

ІІІ місце - Сумський регіональний чемпіонат                        

перукарського мистецтва, нігтьової естетики і                 

макіяжу -2017 (номінація «Модний хвіст») 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

Професія: перукар (перукар-модельєр)  



Ірина Демченко 

І місце - обласний конкурс з боксу 

V місце - Український чемпіонат з боксу (м. Івано-

Франківськ) 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

Професія: перукар (перукар-модельєр)  



Ірина Нестеренко 

Професія: кравець, закрійник 

ІІ місце - обласний конкурс художньої самодіяльності 

«Таланти профтехосвіти 2017» 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Софія Ніколаєва  

Професія: кравець, закрійник 

ІІ місце - обласний конкурс художньої самодіяльності 

«Таланти профтехосвіти 2017» 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Руслана Коцур 

Професія: кравець, закрійник 

ІІ місце - обласний конкурс художньої самодіяльності 

«Таланти профтехосвіти 2017» 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Наталія Таценко 

Професія: кравець, закрійник 

ІІ місце - обласний конкурс художньої самодіяльності 

«Таланти профтехосвіти 2017» 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Олена Єгорова 

Професія: кравець, закрійник 

ІІІ місце - міські змагання з легкоатлетичного кросу  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Любов Стрижевська 

Професія: кравець, закрійник 

ІІ місце - міські змагання з гирьового спорту 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Діна Полтавцева 

Професія: кравець, закрійник 

ІІІ місце - міські змагання з волейболу 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Марина Скрипаль 

Професія: перукар (перукар-модельєр)  

ІІ місце - обласні і міські змагань з міні-футболу і                   

баскетболу (команда) (2016 р.) 

І місце в обласних і міських змагань з міні-футболу  

(2017 р.)  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Марина Марочкіна 
Професія: перукар (перукар-модельєр)  

ІІІ місце - міські змагання з баскетболу 

І місце - обласний етап Всеукраїнського конкурсу 

«Снігова королева - 2016», м. Суми 

ІІІ місце - Регіональний чемпіонат з перукарського             

мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу (номінація 

«Авторська жіноча стрижка») 

ІІІ місце - ІІ етап Всеукраїнський конкурс фахової      

майстерності з професії «Перукар (перукар-модельєр)» 

стипендіат голови Сумської ОДА 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  



Сергій Токарєв 

Професія: муляр, електрозварник ручного                     

зварювання  

ІІ місце - міські змагання з гирьового спорту  

ІІІ місце - міські змагання з баскетболу 

ІI місце - міські змагання з настільного тенісу 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Сергій Ніконов 

Професія: муляр, електрозварник ручного                     

зварювання  

ІІІ місце - міські змагання з легкоатлетичного кросу 

ІI місце - міські змагання з настільного тенісу 

III місце - міські змагання з гирьового спорту  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Валентин Клипа 

Професія: муляр, електрозварник ручного                     

зварювання  

ІІІ місце - міські змагання з баскетболу  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Катерина Василега 

Професія: кравець, закрійник  

V  місце - Перший Всеукраїнський конкурс 

«WORLDSKILLS UKRAINE» (за компетенцією 

«Технологія моди») 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Наталія Омельчук 

Професія: кравець, закрійник 

ІІІ місце - міські змагання з настільного тенісу 

ІІІ місце - міські змагання з волейболу 

І місце - міські змагання з міні-футболу 

І місце - обласні змагання з міні-футболу 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Ірина Чорномаз 

Професія: кравець, закрійник 

ІІІ місце - міські змагання з настільного тенісу 

І місце - міські змагання з міні-футболу 

І місце - обласні змагання з міні-футболу 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Державний навчальний заклад  

«Охтирський центр ПТО»  



Юлія Балюбах  

Професія: кухар, продавець продовольчих товарів 

Переможець - ІІІ  етап (обласний) конкурсу «Учень             

року -2017»  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Забар Булдиженко 
Професія: слюсар з ремонту сільськогосподарських 

машин та устаткування, тракторист-машиніст  

сільськогосподарського (лісогосподарського)         

виробництва (категорії «А1», «А2»), водій               

автотранспортних засобів (категорія «С»)  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

Переможець - обласний конкурс художньої                       

самодіяльності «Таланти профтехосвіти 2017»                   

(у номінації «Вокал») 



Оксана Боровик 

Професія: перукар (перукар-модельєр), візажист  

ІІ місце -  обласний етап Всеукраїнського конкурсу            

фахової майстерності з професії «Перукар (перукар-

модельєр)» 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Державний професійно-технічний  

навчальний заклад  

«Конотопський професійний ліцей»  



Євгенія Хрокало 
Професія: перукар (перукар-модельєр)  

Переможець - обласний конкурс художньої самодіяльно-

сті «Таланти профтехосвіти 2017» (у номінації 

«Декламатор» 

ІІІ місце - Обласний та Всеукраїнський конкурс 

«Моральний вчинок» (соціальний проект «Гарні вчинки 

– ознака вихованості») (2016 р.) 

І місце - міський фестиваль молодіжної творчості 

«Студентська весна» (в номінації «Театральне                      

мистецтво (художнє читання)»  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Державний професійно-технічний  

навчальний заклад  

«Путивльський професійний ліцей»  



Марк Кіщік 

Професія: штукатур, маляр, лицювальник-

плиточник  

ІІІ місце - ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності з професії «Маляр»  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Владислав Рибалко 

Професія: тракторист-машиніст                                     

сільськогосподарського виробництва                    

(категорія «А1»), водій автотранспортних засобів 

(категорія «С»)  

IV місце - змагання з поліатлону в залік ХХХІ обласної 

спартакіади серед учнів ПТНЗ  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Владислав Прудіус 

Професія: тракторист-машиніст                                     

сільськогосподарського виробництва                    

(категорія «А1»), водій автотранспортних засобів 

(категорія «С»)  

IV місце - змагання з поліатлону в залік ХХХІ обласної 

спартакіади серед учнів ПТНЗ  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Михайло Савченко 

Професія: тракторист-машиніст                                     

сільськогосподарського виробництва                    

(категорія «А1»), водій автотранспортних засобів 

(категорія «С»)  

IV місце - змагання з поліатлону в залік ХХХІ обласної 

спартакіади серед учнів ПТНЗ  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Олександр Висоцький 

Професія: тракторист-машиніст                                      

сільськогосподарського (лісогосподарського)                

виробництва (категорія «А1», «А2», «В1»), слюсар з 

ремонту сільськогосподарських машин та                 

устаткування, водій автотранспортних засобів 

(категорія «С»)  

IV місце - змагання з легкої атлетики за програмою 

ХХХІ обласної спартакіади серед учнів ПТНЗ (стрибки 

у довжину з розбігу)  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Державний навчальний заклад  

«Сумське вище професійне училище                       

будівництва та автотранспорту»  



Тетяна Пешта 

Професія: лаборант хіміко-бактеріологічного           

аналізу, контролер харчової продукції (виробництво 

м’ясних та рибних продуктів)  

І місце - IV етап VІІ Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу ім. Тараса Шевченка  

ІІ місце - IV етап VІ Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу ім. Тараса Шевченка  
 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Катерина Ховзун 

Професія: оператор комп’ютерного набору,                     

оператор комп’ютерної верстки  

ІІ місце - IV етап VІІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу ім. Тараса Шевченка  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Державний навчальний заклад  

«Сумський центр ПТО харчових технологій,                     

торгівлі та ресторанного сервісу»  



Владислав Слатін 

Професія: продавець продовольчих товарів,                  

продавець непродовольчих товарів  

І місце - міські змаганнях з легкої атлетики 

Чемпіон України з міні-футболу 

Чемпіон міста з міні-футболу  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Катерина Ареф’єва  

І місце - міські змагання з метання диску 

І місце - міські змагання з легкої атлетики  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

Професія: продавець продовольчих товарів,                  

продавець непродовольчих товарів  



Микола Співак 

І місце - Другий міжнародний кулінарний фестиваль  

Best Cool-2016 в номінації «Молодий шеф-кухар» 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

Професія: кухар  



Нікіта Буряченко 

Професія: кухар, кондитер 

І місце - обласний фестиваль кулінарного мистецтва 

«Смачнофест-2016»  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Світлана Яковенко 

Професія: кухар 

І місце - обласний фестиваль кулінарного мистецтва 

«Смачнофест-2016»  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Анна Бичко 

Професія: кухар, кондитер 

І місце - другий етап Всеукраїнських учнівських           

олімпіад зі спеціальних дисциплін серед учнів                    

державних професійно-технічних навчальних закладів  

і міжшкільних навчально-виробничих  комбінатів  

(2016 р.) 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Марина Подшивалова  

Професія: продавець продовольчих товарів,                

продавець непродовольчих товарів  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

І місце - другий етап Всеукраїнських учнівських           

олімпіад зі спеціальних дисциплін серед учнів                    

державних професійно-технічних навчальних закладів  

і міжшкільних навчально-виробничих  комбінатів  

(2016 р.) 



Антон Бушля 

Професія: продавець продовольчих товарів,                

продавець непродовольчих товарів  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

І місце - обласні змагання з легкої атлетики  



Олексій Кальченко 

Професія: офіціант, бармен 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

І місце - обласні змагання з легкої атлетики  



Марина Святушенко 

Професія: продавець продовольчих товарів,                 

продавець непродовольчих товарів  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

І місце - метання диска 

І місце - міські змагання з легкої атлетики  



Іван Шевченко 

Професія: офіціант, бармен  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

Чемпіон України з міні-футболу 

Чемпіон міста з міні-футболу (2017 р.) 



Олександр Сядра 

Професія: продавець продовольчих товарів,                 

продавець непродовольчих товарів  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

Чемпіон України з міні-футболу 

Чемпіон міста з міні-футболу (2017 р.) 



Артем Малиновський 

Професія: продавець продовольчих товарів,                  

продавець непродовольчих товарів  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

Чемпіон України з міні-футболу 

Чемпіон міста з міні-футболу (2017 р.) 



Богдан Іващенко 

Професія: продавець продовольчих товарів,                

продавець непродовольчих товарів  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

Чемпіон України з міні-футболу 

Чемпіон міста з міні-футболу (2017 р.) 



Роман Сіроштан 

Професія: кухар, офіціант  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

Чемпіон України з міні-футболу 

Чемпіон міста з міні-футболу (2017 р.) 



Державний навчальний заклад  

«Шосткинський центр професійно-технічної 

освіти»  



Наталія Демченко 

Професія: перукар (перукар-модельєр),                          

манікюрник, педикюрник  

ІІІ місце - Всеукраїнський фестиваль «Снігова                    

королева ESTEL» серед студентів навчальних закладів 

перукарського мистецтва 

 ІІІ місце - ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу  «Учень 

року-2016» (номінація «Обдарованість») 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Державний навчальний заклад  

«Глухівське вище професійне училище»  



Юрій Зальотов  

Професія: електрогазозварник, муляр 

ІІІ місце - командні змагання з бадмінтону                       

ХХХІ обласної спартакіади учнів професійно-технічних 

навчальних закладів  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Сергій Целіков 

Професія: лісник, лісоруб 

І місце - обласна спартакіада учнів професійно-

технічних навчальних закладів Сумської області                 

з гирьового спорту 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Олексій Чигрин 

Професія: столяр будівельний, верстатник                    

деревообробних верстатів  

І місце - обласна спартакіада з гирьового спорту 

ІІІ місце - обласні змагання «Козацька наснага» 

V місце - ІІ етап XVI Всеукраїнського конкурсу учнівсь-

кої творчості у номінації «Література» серед учнів ПТНЗ  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Микола Тупік 

Професія: кухар, кондитер  

І місце - обласна спартакіада з гирьового спорту 

ІІ місце - спартакіада міста з легкої атлетики 

(штовхання ядра) 

ІІІ місце - обласні змагання «Козацька наснага»  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Наталія Кречун 

Професія: кухар, кондитер  

І місце - спартакіада міста з настільного тенісу  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Олександр Заболоцький  

Професія: кухар, кондитер  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

Переможець - обласний конкурс художньої                       

самодіяльності «Таланти профтехосвіти 2017»                   

(у номінації «Вокал») 



Христина Семенцова 

Професія: кухар, кондитер  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

Переможець - обласний конкурс художньої                       

самодіяльності «Таланти профтехосвіти 2017»                   

(у номінації «Вокал») 



Олег Спасов 

Професія: кухар, кондитер  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

І місце - обласна спартакіада з гирьового спорту 

ІІІ місце - обласні змагання «Козацька наснага»  



Юлія Сиса 

Професія: кухар, кондитер  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

ІІІ місце - обласна спартакіада з бадмінтону  



Богданов Ярослав 

Професія: електрогазозварник  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

ІІ місце - спартакіада міста з баскетболу  



Олександр Дорофєєв  

Професія: електрогазозварник  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

ІІ місце - спартакіада міста з баскетболу 

І місце - спартакіада області з гірьового спорту 

ІІІ місце - обласні змагання «Козацька наснага» 

ІІІ місце - спартакіада міста з легкої атлетики 

(штовхання ядра)  



Олексій Ісаєнко 

Професія: електрогазозварник  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

ІІ місце - спартакіада міста з баскетболу 



Іоанн Нікітін 

Професія: електрогазозварник  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

І місце - спартакіада міста з легкої атлетики і біг на 

1500м та 3000м 

ІІІ місце - обласні змаганнях «Козацька наснага» 



Нікіта Котенко 

Професія: електрогазозварник  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

ІІ місце - спартакіада міста з баскетболу  



Норік Григорян 

Професія: електрогазозварник  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

ІІ місце - спартакіада міста з баскетболу  



Михайло Пустовойтов  

Професія: столяр будівельний, верстатник             

деревообробних верстатів   

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

ІІІ місце - обласні змагання «Козацька наснага» 

ІІ місце - спартакіада міста з баскетболу 



Андрій Іванов 

Професія: столяр будівельний, верстатник             

деревообробних верстатів   

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

ІІІ місце - обласні змагання «Козацька наснага»  

ІІІ місце - спартакіада міста з бадмінтону 

ІІ місце - спартакіада міста з легкої атлетики (стрибки у 

довжину з розбігу) 

І місце - спартакіада міста з легкої атлетики  (метання 

списа) 



Яна Стріжакова 

Професія: кухар, кондитер  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

ІІІ місце - обласний етап ХVII Міжнародного конкурсу з 

української мови ім. Петра Яцика  



Даніїл Гмірко 

Професія: кухар, кондитер  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

ІІІ місце - обласні змагання «Козацька наснага» 

ІІ місце - спартакіада міста з волейболу 



Державний навчальний заклад  

«Сумське міжрегіональне вище професійне 

училище» 



Діана Охріменко 

Професія: кухар, кондитер 

І місце - змагання з баскетболу серед команд дівчат 

ПТНЗ у залік обласної спартакіади 

ІI місце - змагання з волейболу  серед команд дівчат 

ПТНЗ у залік обласної спартакіади 

I місце в обласній спартакіаді серед учнів ПТНЗ  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Анастасія Пасічник 

Професія: кухар, кондитер 

І місце  - змагання з баскетболу серед команд дівчат ПТНЗ у 

залік обласної спартакіади 

ІI місце  - змагання з волейболу  серед команд дівчат ПТНЗ 

у залік обласної спартакіади 

I місце - обласна спартакіада серед учнів ПТНЗ 

І місце - відкритий чемпіонат міста з жиму штанги лежачи 

І місце  у відкритому чемпіонаті Сумської області з                   

класичного жиму штанги лежачи  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Аліна Борисенко 

Професія: кухар, кондитер 

ІІІ місце - ІІ етап Міжнародного конкурсу знавців            

української мови імені Петра Яцика серед учнів ПТНЗ  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Ольга Приходько 

Професія: кухар, кондитер 

ІІ місце - конкурс художньої самодіяльності «Таланти 

профтехосвіти» 

ІІІ місце -  фестиваль «Сходинки духовності»  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Дар’я Мукасєєва  

Професія: кухар, кондитер 

ІІ місце у конкурсі художньої самодіяльності «Таланти 

профтехосвіти» 

ІІІ місце у  фестивалі «Сходинки духовності»  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Артем Грицаєнко 

Професія: маляр, штукатур, лицювальник-

плиточник  

І місце - ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової        

майстерності з професії «Маляр»  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Державний професійно-технічний  

навчальний заклад  

«Шосткинське вище професійне училище» 



Руслан Султанов 

Професія: муляр, електрозварник ручного                    

зварювання  

VIII місце - олімпіада з предмета «Технологія кам`яних 

робіт» 

ІІ місце - обласний конкурс фахової майстерності з           

професії «Муляр»  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Андрій Случинський 

Професія: муляр, електрозварник ручного                    

зварювання  

ІІІ місце - обласний конкурс фахової майстерності                    

з професії «Муляр» 

 ІІ місце - конкурс письмових творчих робіт                              

«Я – українець» 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Едуард Сущенко 

Професія: муляр, електрозварник ручного                    

зварювання  

І місце - конкурс письмових творчих робіт «Я – украї-

нець» 

І місце - обласний конкурс фахової майстерності з про-

фесії «Муляр»  

ІІІ місце - конкурс фахової майстерності з професії 

«Електрозварник ручного зварювання»  

 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Альона Журба 

Професія: кухар, кондитер  

ІІІ місце - обласна ХХХІ спартакіади з волейболу (серед 

дівчат)  

І місце - конкурс «Декоративно-прикладне мистецтво»  

І місце - проект «Доброта – це мова, якою німі можуть 

говорити і яку глухі можуть чути»  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Аліна Цурган 

Професія: кухар, кондитер  

І місце - ХХХІ обласні змагання 5 групи І-ІІ підгруп                   

області з волейболу серед дівчат. 

І місце - міський конкурс «Нумо, дівчата» 

ІІ місце - зональні змагання з баскетболу серед учнів 

ПТНЗ  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Сніжана Калашник 

Професія: кухар, кондитер  

ІІ місце - зональні змагання з баскетболу серед учнів 

ПТНЗ. 

ІІІ місце - міські змагання з легкоатлетичного кросу   се-

ред навчальних закладів міста. 

І місце - міський конкурс «Нумо, дівчата» 

Учасник танцювального колективу «Смайл»                     

Шосткинського ВПУ  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Державний професійно-технічний  

навчальний заклад  

«Конотопське професійно-технічне училище» 



Олексій Музиченко 

Професія: слюсар з ремонту автомобілів,                      

електрогазозварник  

Переможець - ІІІ  етап (обласний) конкурсу «Учень            

року -2017» (у номінації «Неординарна особистість») 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Тетяна Єпішко 

Професія: оператор комп'ютерного набору, оператор 

комп'ютерної верстки 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

Переможець - обласний конкурс художньої                       

самодіяльності «Таланти профтехосвіти 2017»                   

(у номінації «Вокал») 



Наталія Федоряка 

Професія: кондитер 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

ІІІ місце - ІІ етапі Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської  та студентської молоді ім. Тараса 

Шевченка  



Богдана Буток 

Професія: кухар, кондитер 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

ІІІ місце - обласна спартакіада з баскетболу  



Вікторія Горох 

Професія: кухар, кондитер 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

ІІІ місце - обласна спартакіада з баскетболу  



Анна Подуремне 

Професія: кухар, кондитер 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

ІІІ місце - обласна спартакіада з баскетболу  



Альона Тангрієва  

Професія: кухар, кондитер 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

ІІІ місце - обласна спартакіада з баскетболу  



Катерина Рубан 

Професія: кухар, кондитер 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

ІІІ місце - обласна спартакіада з баскетболу  



Богдана Почепинець 

Професія: кухар, кондитер 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

ІІІ місце - обласна спартакіада з баскетболу  



Державний професійно-технічний                 

навчальний заклад  

«Сумський центр ПТО з дизайну                            

та сфери послуг»  



Юлія Петренко  
Професія: перукар (перукар-модельєр), візажист  

І місце - Відкритий Сумський регіональний чемпіонат з 

перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу 

2017 (у номінації «Весільна зачіска») 

І місце - Обласний етап конкурсу професійної              

майстерності серед учнів ПТНЗ з професії «Перукар»  

VII місце - Всеукраїнський конкурс професійної         

майстерності серед учнів ПТНЗ з професії «Перукар»  

ІІ місце - Обласний конкурс від ESTEL                          

«Снігова королева» 

Стипендіат голови Сумської обласної державної             

адміністрації  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Ірина Драган 

Професія: перукар (перукар-модельєр), візажист  

ІІ місце - Відкритий Сумський регіональний чемпіонат з 

перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу 

2017 (у номінації «Подіумній макіяж») 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Катерина Фокіна 

Професія: перукар (перукар-модельєр), візажист  

ІІ місце - Відкритий Сумський регіональний чемпіонат з 

перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу 

2017 (у номінації «Жіночий модний образ «Full Fashion 

Look»- Women») 

II місце - Відкритий Сумський регіональний чемпіонат з 

перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу 

2017 (у номінації  «Жіноча стрижка та укладка») 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Катерина Потомаха 

Професія: перукар (перукар-модельєр), візажист  

І місце - Відкритий Сумський регіональний чемпіонат з 

перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу 

2017 (у номінації «Коктейльна зачіска») 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Лариса Коржова 

Професія: перукар (перукар-модельєр), візажист  

ІІ місце - Відкритий Сумський регіональний чемпіонат з 

перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу 

2017 (у номінації «Весільна зачіска») 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Марина Нагорна 

Професія: перукар (перукар-модельєр), візажист  

ІІІ місце - Відкритий Сумський регіональний чемпіонат 

з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макія-

жу 2017 (у номінації «Весільна зачіска») 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Катерина Савченко 

Професія: перукар (перукар-модельєр), візажист  

ІІІ місце - Відкритий Сумський регіональний чемпіонат 

з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та                   

макіяжу 2017 (у номінації «Коктейльна зачіска») 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Алла Корнійчук 

Професія: манікюрник, педікюрник  

І місце - Відкритий Сумський регіональний чемпіонат з 

перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу 

2017 (у номінації «Салонне покриття нігтів                                    

гелями-лаками») 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Артем Зеленко 

Професія: електромеханік з ремонту та                             

обслуговування лічильно-обчислювальних машин  

Переможець - конкурсу «Учень року-2016»  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Державний професійно-технічний                 

навчальний заклад  

«Реутинський професійний аграрний ліцей»  



Вікторія Усенко 

Професія: кухар, кондитер 

І місце -  ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової май-

стерності серед учнів ПТНЗ з професії «Кондитер» 

VІІ місце - ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед учнів ПТНЗ з професії «Кондитер»  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Державний професійно-технічний                 

навчальний заклад  

«Конотопський професійний аграрний ліцей»  



Андрій Базарний 

І місце - ІІ (обласний) етап Всеукраїнських спортивних 

ігор серед учнів ПТНЗ «Козацька наснага» 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

Професія: тракторист-машиніст                                       

сільськогосподарського (лісогосподарського)                  

виробництва (категорії «А1», «А2»), водій                        

автотранспортних засобів (категорія «С») 



Максим Гірін 

І місце - ІІ (обласний) етап Всеукраїнських спортивних 

ігор серед учнів ПТНЗ «Козацька наснага» 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

Професія: тракторист-машиніст                                       

сільськогосподарського (лісогосподарського)                  

виробництва (категорії «А1», «А2»), водій                        

автотранспортних засобів (категорія «С») 



Віталій Карпенко 

І місце - ІІ (обласний) етап Всеукраїнських спортивних 

ігор серед учнів ПТНЗ «Козацька наснага» 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

Професія: тракторист-машиніст                                       

сільськогосподарського (лісогосподарського)                  

виробництва (категорії «А1», «А2»), водій                        

автотранспортних засобів (категорія «С») 



Владислав Коробка 

Професія: тракторист-машиніст                                       

сільськогосподарського (лісогосподарського)                  

виробництва (категорії «А1», «А2»), водій                        

автотранспортних засобів (категорія «С») 

І місце - ІІ (обласний) етап Всеукраїнських спортивних 

ігор серед учнів ПТНЗ «Козацька наснага» 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Владислав Луценко 

Професія: слюсар з ремонту сільськогосподарських 

машин та устаткування, тракторист-машиніст   

сільськогосподарського (лісогосподарського)               

виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»),  водій            

автотранспортних  засобів (категорія «С»)  

І місце - ІІ (обласний) етап Всеукраїнських спортивних 

ігор серед учнів ПТНЗ «Козацька наснага» 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Ілля Оболоник 

І місце - ІІ (обласний) етап Всеукраїнських спортивних 

ігор серед учнів ПТНЗ «Козацька наснага» 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

Професія: тракторист-машиніст                                       

сільськогосподарського (лісогосподарського)                  

виробництва (категорії «А1», «А2»), водій                        

автотранспортних засобів (категорія «С») 



Микола Острівний 

І місце - ІІ (обласний) етап Всеукраїнських спортивних 

ігор серед учнів ПТНЗ «Козацька наснага» 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

Професія: тракторист-машиніст                                       

сільськогосподарського (лісогосподарського)                  

виробництва (категорії «А1», «А2»), водій                        

автотранспортних засобів (категорія «С») 



Ігор Ткаленко 

І місце - ІІ (обласний) етап Всеукраїнських спортивних 

ігор серед учнів ПТНЗ «Козацька наснага» 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

Професія: тракторист-машиніст                                       

сільськогосподарського (лісогосподарського)                  

виробництва (категорії «А1», «А2»), водій                        

автотранспортних засобів (категорія «С») 



Державний професійно-технічний                 

навчальний заклад  

«Лебединське вище професійне училище      

лісового господарства»  



Анна Новик 

Професія: кравець 

ІІІ місце - обласний фестиваль-конкурс «My profession 

is the best!»  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Богдан Усик 

Професія: лісник, тракторист-машиніст                         

сільськогосподарського (лісогосподарського)                  

виробництва (категорії «А1», «А2»), водій                           

автотранспортних засобів (категорія «С») 

Переможець - ІІІ  етап (обласний) конкурсу «Учень              

року -2017» (у номінації «Світ моїх захоплень») 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Андрій Міщенко 

Професія: муляр, штукатур 

І місце - Всеукраїнський конкурс учнівської творчості 

(у номінації  «Література») 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Олексій Ярошенко 

Професія: столяр, лісоруб 

І місце - Всеукраїнський конкурс учнівської творчості 

(у номінації  «Історія і державотворення») 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Державний професійно-технічний                 

навчальний заклад  

«Хотінський професійний аграрний ліцей»  



Ілля Пашук 

Професія: електрогазозварник, слюсар з ремонту 

автомобілів, водій автотранспортних засобів 

(категорія «С»)  

ІІІ місце - Всеукраїнський конкурс  «Моя професія – 

найкраща»  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  



Антон Садовничий 

Професія: електрогазозварник, слюсар з ремонту 

автомобілів, водій автотранспортних засобів 

(категорія «С»)  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

Переможець - обласний конкурс художньої                       

самодіяльності «Таланти профтехосвіти 2017»                   

(у номінації «Вокал (соло)») 



Державний професійно-технічний                 

навчальний заклад  

«Глинський професійний аграрний ліцей»  



Олександр Міщенко 
Професія: тракторист-машиніст                             

сільськогосподарського (лісогосподарського),      

слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та 

устаткування, водій автотранспортних засобів 

(категорії «С»), бджоляр  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

ІІІ місце - ХХХІ обласна спартакіада учнів професійно-

технічних навчальних закладів у ваговій категорії          

до 80 кг.  



Владислав Пироженко 
Професія: тракторист-машиніст                             

сільськогосподарського (лісогосподарського),      

слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та 

устаткування, водій автотранспортних засобів 

(категорії «С»), бджоляр  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

І місце - ХХХІ обласна спартакіада учнів професійно-

технічних навчальних закладів у ваговій категорії          

до 80 кг.  



Яна Бодревська 

Професія: плодоовочівник  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

ІІ місце - обласний конкурс «Учень року» (у номінації 

«Авторський вірш» з теми «Моя країна – Україна.            

І в серці, і в житті єдина!») 



Державний професійно-технічний                 

навчальний заклад  

«Синівський професійний аграрний ліцей»  



Ірина Жогло 

Професія: продавець продовольчих товарів,                 

продавець непродовольчих товарів  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

ІІІ місце - обласний конкурс художньої самодіяльності 

«Таланти профтехосвіти-2017» (вокально-

інструментальний ансамбль «Тиша навкруги») 



Діана Зима 

Професія: муляр, штукатур, водій                                     

автотранспортних засобів, категорія «С»  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

ІІ місце - обласний мовно-літературний  конкурс                    

ім. Тараса Шевченка (2016 р.) 



Аліна Шматко 

Професія: кухар, кондитер  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

Переможець - обласний конкурс художньої                           

самодіяльності «Таланти профтехосвіти-2017»  



Марина Охріменко 

Професія: кухар, кондитер  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

ІІ місце -  ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед учнів ПТНЗ з професії «Кондитер» 



Оксана Олійник 

Професія: кухар, кондитер  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

Переможець - обласний конкурс «Учень року» (у номіна-

ції «Художня обдарованість») (2016 р.) 



Державний професійно-технічний                 

навчальний заклад  

«Недригайлівське вище професійне                     

училище»  



Владислав Таранченко 

Професія: електромонтер з ремонту та                     

обслуговування електроустаткування, водій           

автотранспортних засобів (категорія «С»)  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

Чемпіон України з футзалу серед учнів ПТНЗ 

Чемпіон ХХХІ обласної спартакіади з футболу серед              

учнів ПТНЗ 

Срібний призер ХХХІ обласної спартакіади з волейболу 

серед учнів ПТНЗ 

Бронзовий призер ХХХІ обласної спартакіади з баскет-

болу серед учнів ПТНЗ 



Владислав Курило 

Професія: слюсар з ремонту автомобілів, водій       

автотранспортних засобів (категорія «С»),                 

електрогазозварник  

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

Чемпіон України із футзалу серед учнів ПТНЗ 

Чемпіон ХХХІ обласної спартакіади з настільного тенісу 

серед учнів ПТНЗ  

Срібний призер ХХХІ обласної спартакіади з волейболу 

серед учнів ПТНЗ 

Бронзовий призер ХХХІ обласної спартакіади з баскет-

болу серед учнів ПТНЗ 



Ігор Тимченко 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

Чемпіон України з футзалу серед учнів ПТНЗ 

Чемпіон ХХХІ обласної спартакіади з футболу серед      

учнів ПТНЗ 

Срібний призер ХХХІ обласної спартакіади з волейболу 

серед учнів ПТНЗ 

Бронзовий призер ХХХІ обласної спартакіади з баскет-

болу серед учнів ПТНЗ 

Професія: електромонтер з ремонту та                     

обслуговування електроустаткування, водій           

автотранспортних засобів (категорія «С»)  



Дмитро Левчук 

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

ІІІ місце - Обласна спартакіада допризивної                         

молоді-2017 

Професія: слюсар з ремонту автомобілів, водій       

автотранспортних засобів (категорія «С»),                 

електрогазозварник  



Державний професійно-технічний                 

навчальний заклад  

«Краснопільське професійно-технічне                 

училище»  



Дмитро Жаботинський 

Професія: муляр, штукатур, лицювальник-

плиточник   

ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ  

ДІЯЛЬНОСТІ  

Лауреат - районний пісенний вернісаж                        

«Тобі, Краснопільщина!»  


