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Про підсумки II етапу 
Всеукраїнського конкурсу фахової 
майстерності серед учнів ПТНЗ 
із професії «Маляр»

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки від 25. 01.2017 № 16 
«Про проведення [Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів 
ПТНЗ із професії «Маляр», з метою створення належних умов для виявлення і 
підтримки обдарованих учнів, розвитку їхніх інтересів та здібностей, виховання 
творчого ставлення до обраної професії, 20 квітня 2017 року проведено II етап 
Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів професійно- 
технічних навчальних закладів із професії «Маляр» (далі -  Конкурс) на базі 
державного навчального закладу «Богуславський центр професійно-технічної 
освіти».

На підставі рішення журі Конкурсу

НАКАЗУЮ:

1. Нагородити дипломами І -  III ступенів переможців Конкурсу згідно зі 
списком, що додається.

2. Директору Навчально-методичного кабінету професійно-технічної 
освіти у Київській області (Сгасєєвій М. А.):

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 фахової
майстерності Інституту модернізації змісту освіти до 15.05.2017. 1 •

і

3. Директорам професійно-технічних навчальних закладів:

3.1 довести до відома педагогічних працівників ПТНЗ результати 
Конкурсу;
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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. Директору ДПТМЗ «Броварський професійний ліцей» Ладану М.М. 
забезпечити підготовку та участь переможця II етапу Конкурсу Гуйви 
Олексія Сергійовича у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності 
серед учнів професійно-технічних навчальних закладів із професії «Маляр».

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 
департаменту -  начальника управління професійної, вищої освіти, науки, 
інноваційної діяльності та з питань персоналу департаменту освіти і науки 
Тростянську ЯЛ.

В.о. директора департаменту / Ж .Ж . Осипенко
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Додаток
до наказу департаменту 
освіти і науки
від <*^> ______ 2017 №  /

А '

СПИСОК
переможців II етапу Всеукраїнського конкурсу 

фахової майстерності сер,ед учнів професійно-технічних 
навчальних закладів із професії «Маляр»

№
з/п

Місце Прізвище, ім’я, по 
батькові учасника

Назва ПТНЗ

1 І Гуйва 
Олексій Сергійович

ДПТНЗ «Броварський 
професійний ліцей»

0 II Клопенко 
Павло Вячеславович

«Білоцерківське вище 
професійне училище 
будівництва та сервісу»

II ІІустовіт 
Микола Олександрович

ДПТНЗ «Рокитнянський 
професійний ліцей»

4 III Кузнєцов 
Олександр Сергійович

ДНЗ «Богуславський центр 
професійно-технічної освіти»

В.о директора Навчально- 
методичного кабінету 
професійно-технічної освіти
у Київській області М.А. Стасєєва
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