
 

УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  УКРАЇНИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

НАКАЗ 
 
16.06.2011                               м. Дніпропетровськ                  № 523/0/212-11 

  

Про підсумки проведення ІІ етапів 

Всеукраїнських конкурсів фахової 

майстерності серед учнів  

професійно-технічних навчальних закладів 

 

 

На виконання наказу головного управління освіти і науки 

облдержадміністрації від 30.12.2010 № 1107  «Про організацію та проведення 

ІІ етапів Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів 

професійно-технічних навчальних закладів», відповідно до Положення про 

всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, 

конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової 

майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти  України від 

18.08.1998  № 305, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 

24.09.1998 № 598/3038 та рішення Колегії Міністерства освіти і науки України 

від 26.08.2010 (протокол № 9/1-3), з метою виявлення та підтримки 

обдарованої молоді в системі професійно-технічної освіти, підвищення рівня 

професійної підготовки, розвитку творчої активності учнів проведено п’ять           

ІІ етапів всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів 

професійно-технічних навчальних закладів з професій «Кондитер», 

«Електрозварник ручного зварювання», «Верстатник широкого профілю», 

«Штукатур», «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та 

устаткування».  

На підставі підсумкових протоколів журі 

  

Н А К А З У Ю: 

 

1.  Взяти до відома аналітичну записку за підсумками проведення ІІ етапів 

всеукраїнських конкурсів фахової майстерності (далі – Конкурси) серед учнів 

професійно-технічних навчальних закладів (далі – ПТНЗ), що додається. 



2. Нагородити педпрацівників ПТНЗ області грамотами головного 

управління освіти і науки облдержадміністрації за якісну підготовку 

переможців Конкурсів згідно зі списком, що додається. 

       3.    Директору Навчально-методичного центру професійно-технічної 

освіти у Дніпропетровській області Василиненку В.М. вивчити і узагальнити 

підсумки Конкурсів та обговорити на обласних семінарах-практикумах 

педагогічних працівників навчальних закладів протягом 2011-2012 

навчального року.  
4. Директорам професійно-технічних навчальних закладів: 

4.1. Вишукати можливості заохочення учнів, які посіли призові місця. 

4.2. Відзначити майстрів виробничого навчання та викладачів 

профтехциклу за досягнуті успіхи у навчанні учнів, які посіли призові місця, та 

вишукати можливість їх матеріального заохочення. 

4.3. Здійснити відповідні заходи щодо покращення організації та 

проведення І етапів Конкурсів у навчальних закладах. 

4.4. Покращити матеріально-технічну базу, залучивши до цього 

замовників кадрів. 

4.5. Активізувати роботу щодо розвитку здібностей та фахової 

майстерності учнів ПТНЗ, співпраці з цих питань з роботодавцями, 

благодійними організаціями, фондами, громадськістю тощо. 

5. За створення належних умов підготовки і проведення Конкурсів 

оголосити подяку директорам Вищого професійного училища № 17, 

Дніпропетровського навчально-виробничого центру підготовки та 

перепідготовки робітників машинобудівної галузі та зв’язку, 

Дніпропетровського центру професійної освіти, Західно-Донбаського 

професійного ліцею,  Професійно-технічного училища № 79,            

(Терентьєву М.В., Стрільцю О.І., Логвиненку В.Д., Степаненку В.Д., 

Данильченку П.І.).  

6. Координацію роботи щодо виконання наказу покласти на                 

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

заступника начальника головного управління освіти і науки 

облдержадміністрації – начальника управління науки, вищої та професійно-

технічної освіти Демуру А.Л. 

 

 

Начальник головного управління 

освіти і науки облдержадміністрації                                     Г.Б.МЕГЕГА      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     Додаток 

                                                                   до наказу головного 

                                                                             управління освіти і науки 

                                                                      облдержадміністрації 

                                                                                 від 16.06.2011 № 523/0/212-11 

 

АНАЛІТИЧНА  ЗАПИСКА 

про підсумки проведення ІІ етапів всеукраїнських конкурсів фахової 

майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів  

 

 

 

На виконання наказу головного управління освіти і науки 

облдержадміністрації від 30.12.2010 № 1107 протягом 2010-2011 навчального 

року проведено п’ять ІІ етапів Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності 

серед учнів професійно-технічних навчальних закладів (далі – ПТНЗ) з 

професій «Кондитер», «Електрозварник ручного зварювання», «Верстатник 

широкого профілю», «Штукатур», «Слюсар з ремонту сільськогосподарських 

машин та устаткування».  

Мета та основні завдання конкурсів - створення умов для підвищення 

якості професійно-технічної освіти, стимулювання творчого 

самовдосконалення учнівської молоді, розвиток творчої активності учнів, 

активізація інтересу до поглибленого вивчення предметів професійно-

теоретичної та професійно-практичної підготовки, підвищення рівня 

професійної підготовки та майстерності, пропаганда новітніх виробничих 

технологій, популяризація серед молоді робітничих професій. Конкурси 

сприяли підготовці учнів до максимальної реалізації своїх знань, умінь та 

професійних навичок. 

   На належному рівні підготували матеріально-технічну базу і  

організували проведення конкурсів Вище професійне училище № 17, 

Дніпропетровський навчально-виробничий центр підготовки та 

перепідготовки робітників машинобудівної галузі та зв’язку, 

Дніпропетровський центр професійної освіти, Західно-Донбаський 

професійний ліцей,  Професійно-технічне училище № 79  (Терентьєв М.В., 

Стрілець О.І., Логвиненко В.Д., Степаненко В.Д., Данильченко П.І.).  

В обласних змаганнях прийняли участь 92 учня-випускника ПТНЗ 

області. Конкурсні програми передбачали виконання завдань теоретичного та 

практичного турів. 

За результатами проведення конкурсів достатній та високий рівень знань 

з практичної та теоретичної частин показали учні з професій: 

1. «Кондитер» - Дніпродзержинського центру підготовки і перепідготовки 

робітничих кадрів, Міжрегіонального центру професійної підготовки 

звільнених у запас військовослужбовців,   Дніпропетровського центру 

професійної освіти, Криворізького центру професійної освіти робітничих 

кадрів торгівлі та ресторанного сервісу, Апостолівського центру підготовки 



та перепідготовки робітничих кадрів,  Синельниківського професійного 

ліцею. 

2. «Електрозварник ручного зварювання» - Дніпродзержинського вищого 

професійного училища, Дніпропетровського вищого професійного училища 

будівництва,   Міжрегіонального центру професійної підготовки звільнених 

у запас військовослужбовців, Центру підготовки та перепідготовки 

робітничих кадрів № 1, Дніпропетровського навчально-виробничого центру 

підготовки та перепідготовки робітників машинобудівної галузі та зв’язку, 

Дніпродзержинського центру підготовки та перепідготовки робітничих 

кадрів будівництва та автотранспорту, Нікопольського центру професійної 

освіти, Західно-Донбаського професійного ліцею, Дніпродзержинського 

професійного ліцею, Криворізького професійного ліцею, Марганецького 

професійного ліцею,  Професійно-технічного училища № 2. 

3. «Верстатник широкого профілю» - Дніпродзержинського вищого 

професійного училища, Дніпропетровського навчально-виробничого центру 

підготовки та перепідготовки робітників машинобудівної галузі та зв’язку, 

Професійно-технічного училища № 2.  

4. «Штукатур» - Дніпропетровського вищого професійного училища 

будівництва, Дніпропетровського навчально-виробничого центру № 2, 

Дніпродзержинського центру підготовки та перепідготовки робітничих 

кадрів будівництва та автотранспорту, Західно-Донбаського професійного 

ліцею, Придніпровського професійного ліцею, Дніпропетровського 

професійного будівельного ліцею,  Нікопольського професійного ліцею, 

Марганецького професійного ліцею. 

5. «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування» - 

Вищого професійного училища № 75, Міжрегіонального центру 

професійної підготовки звільнених у запас військовослужбовців, Західно-

Дніпровського центру професійно-технічної освіти, Миролюбівського 

аграрного професійного ліцею, Томаківського професійного аграрного 

ліцею, Софіївського професійного ліцею, Професійно-технічних училищ № 

74, 79. 

         Недостатній рівень знань за результатами проведення конкурсів з 

практичної та теоретичної частин показали учні: 

1.  «Електрозварник ручного зварювання» - Вищого професійного      училища 

№ 17, Дніпропетровського навчально-виробничого центру № 2, 

Криворізького центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів 

будівельної галузі, Зеленодольського професійного ліцею, Криворізького 

професійного гірничо-електромеханічного ліцею, Криворізького 

професійного гірничо-технологічного ліцею, Синельниківського 

професійного ліцею, Криворізького професійного будівельного ліцею,  

Професійно-технічного училища № 6. 

2. «Верстатник широкого профілю» - Нікопольського центру професійної 

освіти, Криворізького центру  професійної освіти машинобудування та 

металургії, Жовтоводського професійного ліцею, Орджонікідзевського 

професійно-технічного училища. 



3. «Штукатур» - Дніпродзержинського професійного ліцею, Зеленодольського 

професійного ліцею,  Професійно-технічних  училищ №№ 6, 44.  

4. «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування» - 

Дніпродзержинського центру підготовки та перепідготовки робітничих 

кадрів будівництва та автотранспорту. 

5. «Кондитер» (з теоретичної частини) - Вищого професійного училища № 17, 

Дніпропетровського центру підготовки та перепідготовки робітничих 

кадрів туристичного сервісу, Дніпропетровського професійного ліцею 

харчових технологій.  

 

За спільним рішенням журі та оргкомітету ІІ етапів Всеукраїнських 

конкурсів фахової майстерності серед учнів випускних груп визнано 

переможцями з професій: 

«Кондитер» 

 

  І місце – Зарандія Валерія – Дніпродзержинський центр підготовки і    

перепідготовки робітничих кадрів 

 ІІ місце – Ржевська Ганна – Дніпропетровський центр професійної   освіти 

ІІІ місце – Коваленко Марина – Криворізький центр професійної освіти 

робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу 

 

«Електрозварник ручного зварювання» 

 

І місце – Муренко Богдан – Дніпродзержинське вище професійне училище  

ІІ місце – Кретов Володимир –  Дніпропетровський навчально-виробничий 

центр підготовки та перепідготовки 

робітників машинобудівної галузі та зв’язку 

ІІІ місце – Скуратов Віталій – Міжрегіональний центр професійної підготовки 

звільнених у запас військовослужбовців 

 

«Верстатник широкого профілю»  

 

І місце – Бернацький Денис – Професійно-технічне училище № 2 

 ІІ місце – Карпов Володимир – Дніпропетровський навчально-виробничий 

центр підготовки та перепідготовки 

робітників машинобудівної галузі та зв’язку 

ІІІ місце – Скідін Олег – Дніпродзержинське вище професійне училище 

 

«Штукатур» 

 

І місце – Бережник Роман – Західно-Донбаський професійний ліцей 

 ІІ місце – Кльова Ілля – Дніпропетровське вище професійне училище 

будівництва 

ІІІ місце – Масич Ілона – Дніпродзержинський центр підготовки та 

перепідготовки робітничих кадрів будівництва та 

автотранспорту 



 

«Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування» 

 

  І місце – Калюга Артем –Професійно-технічне училище № 79 

 ІІ місце – Швидкий Дмитро – Професійно-технічне училище № 74 

ІІІ місце – Гордійчук Олексій – Софіївський професійний ліцей 

 

Слід відмітити, що всі навчальні заклади прийняли участь у відповідних 

за фахом змаганнях. Але, аналіз результатів свідчить про те, що в окремих 

навчальних закладах І етапи конкурсів не проводяться взагалі або на низькому 

рівні, рівень професійної підготовки учнів в непрофільних ПТНЗ нижче ніж в 

спеціалізованих, організація виробничого навчання в більшості ПТНЗ не 

відповідає вимогам держстандартів через невідповідність рівня професійної 

кваліфікації майстрів в/н та слабку матеріально-технічну  базу. 

 

 

Начальник відділу 

професійно-технічної освіти                                           Г.І.КУЗНЕЦОВА 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                Додаток 

                                                                    до наказу головного 

                                                                                     управління освіти і науки 

                                                                      облдержадміністрації 

                                                                                від 16.06.2011 № 523/0/212-11 

 

СПИСОК 

педагогічних працівників для нагородження грамотою 

головного управління освіти і науки облдержадміністрації 

 

 

1. Дащенко Наталія 

Миколаївна 

- майстер виробничого навчання 

Дніпродзержинського центру підготовки та 

перепідготовки робітничих кадрів (ДЦППРК) 

2. Гончарова Ліна Іванівна - викладач спецдисциплін ДЦППРК 

3. Бондарчук Віра Павлівна - майстер виробничого навчання, викладач 

спецдисциплін Дніпропетровського центру 

професійної освіти 

4. Слюсарева Оксана 

Валентинівна 

- старший майстер Криворізького центру 

професійної освіти робітничих кадрів торгівлі 

та ресторанного сервісу (КЦПОРКТРС) 

5. Письмоченко Світлана 

Миколаївна 

- викладач спецдисциплін КЦПОРКТРС 

6.  Черепньов Дмитро 

Володимирович 

- майстер виробничого навчання 

Дніпродзержинського вищого професійного 

училища (ДВПУ) 

7. Кайданна Юлія Юріївна - майстер виробничого навчання ДВПУ 

8. Кабка Валентина 

Михайлівна 

- майстер виробничого навчання ДВПУ 

9. Споршев Олег 

Борисович 

- майстер виробничого навчання ДВПУ 

10. Атаманюк Тетяна 

Яківна 

- викладач спецдисциплін ДВПУ 

11. Черевко Наталія 

Вікторівна 

- викладач спецдисциплін ДВПУ 

12. Зануда Микола 

Петрович 

- майстер виробничого навчання, викладач 

спецдисциплін Дніпропетровського 

навчально-виробничого центру підготовки та 

перепідготовки робітників машинобудівної 

галузі та зв’язку (ДНВЦППРМГЗ) 

13. Коваленко Євгенія 

Іванівна 

- майстер виробничого навчання, викладач 

спецдисциплін ДНВЦППРМГЗ 

14. Трач Микола Романович - майстер виробничого навчання 

Міжрегіонального центру професійної 

перепідготовки звільнених у запас військо 

службовців (МЦППВ) 



15. Єжеля Олександра 

Бексултанівна 

- викладач спецдисциплін МЦППВ 

16. Чирка Євгеній 

Вікторович 

- майстер виробничого навчання Професійно-

технічного училища № 2 (ПТУ-2) 

17. Божко Інна 

Олександрівна 

- викладач спецдисциплін ПТУ-2 

18. Василенко Валентина 

Яківна 

- майстер виробничого навчання Західно-

Донбаського професійного ліцею (ЗДПЛ) 

19. Дорошок Ганна 

Дмитрівна 

- викладач спецдисциплін ЗДПЛ 

20. Манько Руслан 

Володимирович 

- майстер виробничого навчання 

Дніпропетровського вищого професійного 

училища будівництва (ДВПУБ) 

21. Кузніченко Віра 

Миколаївна 

- викладач спецдисциплін ДВПУБ 

22. Мельникова Світлана 

Олександрівна 

- майстер виробничого навчання 

Дніпродзержинського центру підготовки та 

перепідготовки робітничих кадрів 

будівництва та автотранспорту (ДЦППРКБА) 

23. Кутник Олена Євгенівна - викладач спецдисциплін ДЦППРКБА 

24. Костоглод Григорій 

Васильович 

- старший майстер Професійно-технічного 

училища № 79 (ПТУ-79) 

25. Скляр Олег Петрович - викладач спецдисциплін ПТУ-79 

26. Стукало Сергій 

Миколайович 

- майстер виробничого навчання Професійно-

технічного училища № 74 (ПТУ-74) 

27. Піддубний Максим 

Миколайович 

- викладач спецдисциплін ПТУ-74 

28. Бондаренко Іван 

Олегович 

- майстер виробничого навчання Софіївського 

професійного ліцею (СофПЛ) 

29. Пшеничний Андрій 

Павлович 

- викладач спецдисциплін СофПЛ 

 

 

 

Начальник відділу 

професійно-технічної освіти                                           Г.І.КУЗНЕЦОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


