
 

УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ   

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

 

НАКАЗ 
 

27.06.2012                               м. Дніпропетровськ               № 561/0/212-12 

 

 

Про організацію та проведення  

ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу  

професійної майстерності серед  

майстрів виробничого навчання системи  

професійно-технічної освіти з професії  

«Перукар» у 2012-2013 навчальному році 
 
 

 На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 15.06.2012 № 703 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу 

професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання системи 

професійно-технічної освіти з професії «Перукар» у 2012-2013 навчальному 

році» відповідно до  Положення про Всеукраїнський конкурс професійної 

майстерності серед майстрів виробничого навчання системи професійно-

технічної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти  України від 

26.05.2005  № 316, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04.07.2005 

за № 708/10988, з метою підвищення професійної майстерності майстрів 

виробничого навчання, популяризації фахових здобутків, кращого виробничого 

досвіду  

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Начальнику відділу професійно-технічної освіти Кузнецовій Г.І. 

спільно з директором навчально-методичного центру профтехосвіти  у 

Дніпропетровській області (далі – НМЦ ПТО) Василиненку В.М. організувати 

та провести до 12 жовтня 2012 року на базі Дніпропетровського центру 

професійної освіти ІІ етап (регіональний) Всеукраїнського конкурсу 

професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання системи 

професійно-технічної освіти з професії «Перуар» (далі – Конкурс).    

2. Затвердити склад організаційного комітету та журі Конкурсу, що 

додаються. 
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3. Директору НМЦ ПТО Василиненку В.М: 

3.1. Забезпечити організацію та науково-методичний супровід       

ІІ етапу Конкурсу. 

3.2. За 10 календарних днів до початку ІІІ етапу подати заявку на 

участь до відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-

технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти та 

забезпечити участь переможця ІІ етапу конкурсу в завершальному етапі. 

4. Директорам професійно-технічних навчальних закладів: 

4.1. До 21 вересня 2012 року провести І етап Конкурсу в 

навчальному закладі. 

4.2. В тижневий термін після проведення І етапу надати до НМЦ 

ПТО звіт та заявку на участь у ІІ етапі Конкурсу. 

5. Витрати на відрядження для участі у ІІ етапі Конкурсу покладаються 

на професійно-технічні навчальні заклади, які направляють учасника. 

6. Директору Дніпропетровського центру професійної освіти 

(Логвиненко В.Д.) підготувати матеріально-технічну базу, забезпечити належні 

умови для проведення ІІ етапу Конкурсу. 

  7. Координацію роботи з виконання цього наказу покласти на 

начальника відділу професійно-технічної освіти Кузнецову Г.І., контроль – на 

заступника начальника головного управління освіти і науки – начальника 

управління науки, вищої та професійно-технічної освіти Демуру А.Л. 

 

 

 

 

Начальник головного 

управління освіти і науки 

облдержадміністрації                                             О.І.ДЕМЧИК 
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                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                             Наказ головного управління                                       

освіти і науки облдержадміністрації 

                                                                     від 27.06.2012  № 561/0/212-12 
 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності 

серед майстрів системи професійно-технічної освіти 

з професії «Перукар» 

 

 

 

Демура А.Л.                – заступник начальника головного  управління освіти    і 

науки – начальник управління науки, вищої та 

професійно-технічної освіти, голова організаційного 

комітету 

 

Василиненко В.М.    – директор   НМЦ ПТО, заступник голови    

                                      організаційного комітету 

 

Члени організаційного комітету: 

 

Кузнецова Г.І.          – начальник    відділу   професійно-технічної   освіти  

                                     головного управління освіти і науки   

 

Корнієнко М.М.       –  заступник директора НМЦ ПТО 

 

Зозуля Н.В.                –  директор   Криворізького   міського   методичного     

центру профтехосвіти 

 

Бондар Л.П.               –  головний    спеціаліст    відділу    профтехосвіти   

головного управління освіти і науки 

Куницька І.В.            –  методист НМЦ ПТО 

Гришаєва О.В.          –  методист НМЦ ПТО 

Черновол М.П.          –  методист НМЦ ПТО 

Логвиненко В.Д.       – директор Дніпропетровського центру професійної освіти 

  

Начальник відділу професійно- 

технічної освіти                                                              Г.І.Кузнецова                                                
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                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                             Наказ головного управління                                        

освіти і науки облдержадміністрації 

                                                                     від 27.06.2012  № 561/0/212-12 

 

Ж У Р І 

ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності 

серед майстрів системи професійно-технічної освіти  

з професії «Кухар» 

 

Чайка І.В.                – директор перукарні «Щасливчик» м. Дніпропетровська, 

                                  технолог-консультант фірми «Естель-Профі»                

(Санкт-Петербург), голова журі (за згодою) 

 

Василиненко В.М. – директор НМЦ ПТО, заступник голови журі 

 

Члени журі: 

 

Продайко Т.В.        – директор салону «Лакшмі» м. Дніпропетровська, технолог   

                                   фірми «Корал» (Італія) (за згодою)  

 

Шинкарик О.Д.     – директор перукарні «Ромашка» м. Дніпродзержинська 

                                 (за згодою) 

 

Лозна Н.В.              – директор салону «Ніна» м. Кривого Рога (за згодою) 

 

 

Боднар Л.П.            – головний спеціаліст відділу професійно-технічної освіти   

головного управління освіти і науки 

 

Куницька І.В.         –  методист НМЦ ПТО 

 

Гришаєва О.В.       –  методист НМЦ ПТО 

 

Абрамова О.В.       – майстер виробничого навчання Дніпродзержинського  

                                    центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів 

 

Теплова І.П.           – старший майстер Криворізького навчально-виробничого      

                                   центру   

 

 

Начальник відділу професійно- 

технічної освіти                                                                        Г.І.Кузнецова                                                                  

 

 


