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Про підсумки І і етапу 
Всеукраїнської о конкурсу 
фахової майстерності серед 
учнів П ТН З і і професії 
«Електромонтер і ремонту 
та обслуговування 
елекгроустаткл ванн я»

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки від 27.01.2017 № 25 

«Про проведення у 2017 році Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед учнів ПТНЗ із професії «Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування», з метою створення належних умов 

для виявлення і підтримки обдарованих учнів, розвитку їх інтересів та 

здібностей, виховання творчого ставлення до обраної професії, ЗО березня 

2017 року проведено II етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності 

серед учнів професійно-технічних навчальних закладів із професії 

«Електромонтер з ремонту га обслуговування електроустаткування» (далі - 

Конкурс) на базі Державного навчального закладу «Білоцерківське 

професійно-технічне училище ім. II.Р.Поповича».

На підставі рішення журі Конкурсу 

НАКАЗУЮ:

1. Нагородити дипломами І - 111 ступенів переможців конкурсу згідно 

зі списком, що додається.
2. В.о. директора Навчально-методичного кабінету професійно- 

технічної освіти у Київській області Стасєевій М.А.:

НАКАЗ

№ ІХ Л
м.Київ
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2.1. проаналізувати результати Конкурсу та обговорити на засіданні 

обласного методичного об'єднання педагогічних працівників відповідного 

профілю;

2.2. подати заявку на участь у Всеукраїнському конкурсі фахово\

електроустаткування» Інституту модернізації змісту освіти до ) 0.04.2017.

3. Директорам професійно-технічних навчальних закладів:

3.1. довести до відома педагогічних працівників ГІТНЗ результати 

Конкурсу;

3.2. відзначити засобами матеріального заохочення педагогів, які 

підготували переможців Конкурсу, а також працівників, які брали активну 

участь у проведенні всіх його етапів.

4. Виплату премії здійснити за рахунок економії коштів загального 

фонду або коштів спеціального фонду.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

майстерності з професії • «Електромонтер з ремонту та обслуговування

Директор департаменту В.Б. Рогова



Додаток до наказу 
департаменту освіти і науки 
Київської обласної державної 
адміністрації
від « 03 » квітня 201 7 року № ^Х і/

С П И С О К
переможців II етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності 

серед учнів професійно-технічних навчальних закладів із професії 
«Електромонтер з ремонту га обслуговування електроустаткування»

№ Місце 1 Ірізвище, ім’я, по батькові 
учасника

Назва ПТНЗ

1 І Лисих
С)лександр ( )лександрович

ДІТТНЗ «Володарський 
професійний аграрний ліцей»

2 II Мельник 
Роман Володимирович

ДПТНЗ «Яготинський центр 
професійно-технічної освіти»

3 III Ьезуглий 
Роман Сергійович

ДГГПІЗ «ІІереяслав- 
Хмельницький центр 

професійно-технічної освіти»
4 III Кри вошей 

Віталій Романович
ДНЗ «Березанський 

професійний аграрний ліцей»


