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Н АКАЗ

“ 1 5 ” С/<*.АЯ 201 і/  р . №___----------

м.Київ

Про проведення у 2017 році 
Всеукраїнського конкурсу 
фахової майстерності серед 
учнів ПТНЗ з професії 
«М аляр»

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 22.09.2011 № 1099, шрессірованим у
Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за № 1318/20056, та листа 
Міністерства освіти і науки України від 14.12.2016 № 1/9-651 «Про 
організацію Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності у 2016/2017 
навчальному році,

НАКАЗУЮ :

1. Провести у 2017 році конкурс фахової майстерності серед учнів 
професійно-технічних навчальних закладів з професії «Маляр» (далі -  
Конкурс) у такі терміни:

I (училищний) етап -  у березні 2017 року;
II (обласний) етап -  20 квітня 2017 року.

2. Затвердити склад організаційного комітету та склад журі 11 
(обласного) етапу Конкурсу (додатки 1.2).

3. Визначити експертом-консульгантом II (обласного) етапу Конкурсу 
Береця Михайла Михайловича -  начальника відділу технічного контролю, 
технолога заводу залізобетонних виробів м. Богуслава (за згодою).

4. Директорам професійно-технічних навчальних закладів:
4.1. забезпечити організаційний та інформаційно-методичний супровід 

проведення І (училищного) етапу Конкурсу;
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4.2. підбити підсумки І (училищного) етапу Конкурсу та подати 
результати Конкурсу в Навчально-методичний кабінет професійно-технічної 
освіти у Київській області до 3 1 березня 201 7 рок>.

5. Навчально-методичному кабінету професійно-технічної освіти у 
Київській області (Стасєєва М.А.) забезпечити навчально-методичний 
супровід II (обласного) етапу Конкурсу фахової майстерності.

6. Державному навчальному закладу «Ьоі\славський центр професійно- 
технічної освіти» (Баран М.П.) створити належні умови для проведення II 
(обласного) етапу Конкурсу.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на Тростянську Я.І. 
заступника директора департаменту -  начальника управління професійної, 
вищої освіти, науки, інноваційної діяльності та з питань персоналу 
департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

Директор департаменту



Додаток 1 
до наказу
департаменту освіти і науки 
Київської ОДА 
від/ Г  О/ 2 0 1 7 р. №

Склад  
організаційної о комітету II (обласної о) сгапу 

Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів 
ПТНЗ із професії «Маляр»

Голова оргкомітету:
Тростянська Я.І. -  заступник директора іеиартамешл -  начальник 
управління професійної, вищої освіти, науки, інноваційної діяльності та з 
питань персоналу департаменту освіти і науки Київської обласної державної 
адміністрації.

Заступник голови оргкомітету:
Стасєєва М.А. -  в.о. директора Навчально-методичного кабінету професійно- 
технічної освіти у Київській області.

Члени оргкомітету:
Нетреба А.Ф. -  методист Навчально-методичного кабінет} професійно- 
технічної освіти у Київській області;
Баран М.П. -  директор державного навчального закладу «Богуславський 
центр професійно-технічної освіти»;
Старинець О.І. — старший майстер державного навчального закладу 
«Богуславський центр професійно-технічної освіти».



Додаток 2 
до наказу
департамент' освіти і науки 
Київської ОДА 
в і д / ^ 7 _ 2 0 1 7 р. № / ( -

(  КЛАД
журі II (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу фахової  

майстерності серед учнів ПТНЗ h  професії «Маляр»

Голова журі:
Кутаренко P.M. -  головний інженер міжрайонного будівельного об'єднання 
«Агробуд» м. Богуслава (за згодою).

Заступник голови журі:
Когут B.C. -  завідуючий відділенням «Професійна освіта (будівництво)» 
Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму (за згодою).

Члени журі:
Коломієць О.В. - майстер виробничою навчання державного професійно- 
технічного навчального $акладу «Богуславський центр професійно-технічної 
освіти» -  секретар;
Давиденко В.1 -  старший майстер державного професійно-технічного
навчального закладу «Рокитнянський професійний ліцей»;
Попченко О.І. -  викладач спеціальних дисциплін Ржищівського 
будівельного технікуму.


