
 

 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

 

Н А К А З 
 

15.02.2013                                м. Дніпропетровськ                       № 120/0/212-13 
 

 

Про організацію ІІ етапу 

Всеукраїнських конкурсів 

фахової майстерності серед 

учнів професійно-технічних 

навчальних закладів з професій 

у 2012/2013 навчальному році 

 
 

 На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 04.02.2013 № 83 «Про організацію Всеукраїнських конкурсів 

фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів з 

професій у 2012/2013 навчальному році», відповідно до  Положення про 

Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, 

конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних 

дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України від 22 вересня 2011 року      

№ 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17 листопада       

2011 року за № 1318/20056  

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. В.о.начальника відділу професійно-технічної освіти Боднар Л.П. спільно 

з директором навчально-методичного центру професійно-технічної освіти  у 

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

провести у 2012-2013 навчальному році ІІ етап Всеукраїнських конкурсів 

фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів 

(далі – конкурси) згідно із затвердженим графіком. 

2. Затвердити графік проведення конкурсів, склад організаційного комітету 

та журі, що додаються. 

3. Директору НМЦ ПТО Василиненку В.М. забезпечити науково-

методичний супровід конкурсів фахової майстерності. 

 

 



 

 

2 

 

4. Директорам професійно-технічних навчальних закладів (далі – ПТНЗ): 

4.1. За 20 днів до проведення ІІ етапу конкурсів провести І етап в 

навчальному закладі, графік проведення якого надати до НМЦ ПТО за 10 днів. 

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

та заявку на участь у ІІ етапі конкурсів. 

5. Витрати на відрядження для участі у ІІ етапі конкурсів фахової 

майстерності покладаються на ПТНЗ, які направляють учасників та 

супроводжуючих. 

6. Директорам Міжрегіонального вищого професійного училища з 

поліграфії та інформаційних технологій (Макарову), Криворізького центру 

професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу 

(Васильєвій), Марганецького професійного ліцею (Перепьолкіну), Професійно-

технічного училища № 71 (Лісєєву), Професійно-технічного училища № 6 

(Кальницькій): 

6.1. Підготувати матеріально-технічну базу, забезпечити належні умови 

для проведення конкурсів фахової майстерності. 

6.2. Провести ІІ етап конкурсів фахової майстерності із залученням 

представників підприємств-замовників кадрів, старшокласників загальноосвітніх 

шкіл у формі «День професії». 

7. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на 

заступника директора департаменту - начальника управління науки, вищої та 

професійно-технічної освіти Кравченко Л.А., контроль – на заступника 

директора департаменту освіти і науки Демуру А.Л. 

 

 

 

Директор департаменту освіти 

і науки облдержадміністрації                                             О.І.ДЕМЧИК 
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                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                       Наказ департаменту освіти                                           

і науки облдержадміністрації 

                                                                               від 15.02.2013 № 120/0/212-13 

  

 

Г Р А Ф І К 

проведення ІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності 

серед учнів ПТНЗ 

 

 

№ 

 з/п 

Назва предмета, 

професії 

Дата і місце 

проведення 
ПТНЗ-учасники 

 1. 

 

Секретар керівника 

 

06.03.13 

МВПУПІТ 

МВПУПІТ, ДВПУ, КНВЦ, 

КПГТЛ 

 2. 

 

Офіціант 

 

12-13.03.13 

КЦПОРКТРС 

 

ВПУ-17, МЦППВ, ЦППРК-1, 

КЦПОРКТРС, ЗДПЛ, НПЛ, 

ЦАПЛ 

3. Кравець 
10-11.04.13 

МПЛ 

ВПУ-55, МЦППВ, КНВЦ,  

ДЦППРК, ЗДПЛ, МПЛ 

4. 

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

виробництва 

 

23-25.04.13 

ПТУ-71 

 

ВПУ-75, МЦППВ, ДЦППРКБА, 

ЗДЦПТО, АЦППРК, КЦПО, 

НПЛ, МАПЛ, ТПАЛ, СПАЛ,  

СофПЛ, ЦАПЛ, ППЛ, ПАПТУ, 

МПТУ, ПТУ-71, 74, 79, 81, 88 

5. 

 

Столяр будівельний 

 

06-07.05.13 

ПТУ-6 
ЗДПЛ, НПЛ, МПЛ, ПТУ-6 

 

 

 

 

Заступник директора департаменту – 

начальник управління науки, вищої 

та професійно-технічної освіти                                                Л.А.КРАВЧЕНКО  
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                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                       Наказ департаменту освіти                                           

і науки облдержадміністрації 

                                                                               від 15.02.2013 № 120/0/212-13 
 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

проведення ІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності 

серед учнів ПТНЗ 

 

Кравченко Л.А.            – заступник директора департаменту - начальник 

                                          управління науки, вищої та професійно-технічної  

                                          освіти, голова організаційного комітету 

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

організаційного комітету 

Члени організаційного комітету: 

Боднар Л.П.                  –   в.о.начальника    відділу   професійно-технічної   

освіти департаменту освіти і науки 

Корнієнко М.М.         –  –  заступник директора НМЦ ПТО 

Зозуля Н.В. –  директор   Криворізького   міського   методичного    

центру профтехосвіти 

Клименко О.В. 

 

Куницька І.В.         

– головний    спеціаліст    відділу    профтехосвіти 

департаменту освіти і науки 

– методист НМЦ ПТО 

Черновол М.П.        – методист НМЦ ПТО 

Макаров В.А. – директор Міжрегіонального вищого професійного 

училища з поліграфії та інформаційних технологій  

Васильєва В.О. – директор Криворізького центру професійної освіти 

робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу 

Перепьолкін  М.І. – директор Марганецького  професійного ліцею 

Лісєєв О.В. – директор ПТУ-71 

Кальницька Л.М. – директор ПТУ-6 

 

 

 

Заступник директора департаменту – 

начальник управління науки, вищої 

та професійно-технічної освіти                                                Л.А.КРАВЧЕНКО  
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                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                       Наказ департаменту освіти                                           

і науки облдержадміністрації 

                                                                               від 15.02.2013 № 120/0/212-13 

 

 

 

Ж У Р І 

ІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності 

серед учнів ПТНЗ  

 

з професії «Секретар керівника» 

 

Бібік Л.І.                   секретар першого заступника голови Дніпропетровської 

обласної ради, голова журі (за згодою) 

Кравченко Л.А.      заступник директора департаменту - начальник управління  

науки, вищої та професійно-технічної освіти, заступник 

голови журі     

Головченко А.А. заступник директора Дніпропетровського регіонального 

відділення Українського союзу промисловців і підприємців                                              

Аряєва Д.С.              інспектор з кадрів ТОВ «Баланс-Клуб» (за згодою)  

Вдовіна О.О.            викладач Дніпропетровського факультету менеджменту                

                                  та бізнесу Київського національного університету культури   

                                  і мистецтв (за згодою)  

Куницька І.В.          методист НМЦ ПТО 

Юденкова О.П.      заступник директора з науково-методичної роботи         

                                Міжрегіонального вищого професійного училища з   

                                поліграфії та інформаційних технологій 

Русских І.В.             викладач спецдисциплін вищої категорії ВПУ-55 

 

з професії «Офіціант» 

Сидоренко Л.М.         директор кафе «Пінта», голова журі (за згодою) 

Гришаєва О.В.           методист НМЦ ПТО, заступник голови журі 

Домрачова О.М.        виконавчий директор Криворізького регіонального 

відділення Українського союзу промисловців і підприємців 

Масіч Н.Л.                  директор кафе «Джаз» (за згодою) 

Гладченко Т.В.         майстер виробничого навчання І категорії ВПУ-17     
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Гук Т.В.                      викладач спецдисциплін вищої категорії  Дніпродзержин-  

ського центру підготовки та перепідготовки робітничих 

кадрів      

з професії «Кравець» 

 

Зайцева І.К.               директор ательє «Ріо», голова журі (за згодою) 

Куницька І.В.             методист НМЦ ПТО, заступник голови журі 

Головченко А.А.        заступник директора Дніпропетровського регіонального 

відділення Українського союзу промисловців і підприємців 

Демченко І.П.            директор ательє «Декор» (за згодою) 

Сай  А.Ю.                  завідувачка відділенням Дніпродзержинського  центру    

                                    підготовки та перепідготовки робітничих кадрів 

Зейналова Т.О.          старший майстер Дніпропетровського центру професійної  

                                 освіти 

Дешева О.М.             викладач спецдисциплін вищої категорії  Криворізького   

                                    навчально-виробничого центру 

Григор Л.А.               майстер виробничого навчання І категорії ВПУ-55 

                                      

з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» 

                                                                     

Копачінець М.І.      головний спеціаліст управління технічного нагляду охорони 

праці та пожежної безпеки у Криничанському районі 

Дніпропетровської області, голова журі (за згодою) 

Набоков М.Ф.          методист НМЦ ПТО, заступник голови журі 

Дуріхін А.О.            виконавчий директор Дніпропетровської обласної організації   

роботодавців 

Куріной В.І.             старший майстер Томаківського професійного аграрного 

ліцею 

Гречаний В.І.           викладач спецдисциплін ВПУ-75 

Сипко Ю.О.             старший майстер Апостолівського центру підготовки та     

перепідготовки робітничих кадрів 

Жбирь О.О.             старший майстер Західно-Дніпровського центру професійно-

технічної освіти 

Олефір В.Г.             старший майстер ПТУ-71 
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з професії «Столяр будівельний» 

 

Мартинов В.М.          начальник виробництва - заступник директора меблевої   

                                    фабрики «Дніпроспецмеблі», голова журі (за згодою) 

Боднар Л.П.               в.о.начальника    відділу   професійно-технічної   освіти  

департаменту освіти і науки облдержадміністрації, 

заступник голови журі 

Ярощук П.А.              заступник генерального директора Дніпропетровської 

обласної організації роботодавців 

Рябцев О.В.                бригадир бригади столярів меблевої фабрики 

«Дніпроспецмеблі», (за згодою) 

Безценна Т.М.           методист НМЦ ПТО 

Ремінська І.Л.            викладач спецдисциплін вищої категорії Західно-

Донбаського професійного ліцею 

Івченко В.В.              майстер виробничого навчання Дніпродзержинського 

професійного ліцею  

Бутнік Н.В.                викладач спецдисциплін вищої категорії ПТУ-6 

 

 

 

Заступник директора департаменту – 

начальник управління науки, вищої 

та професійно-технічної освіти                                                Л.А.КРАВЧЕНКО  

 

 


