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НАКАЗ 

м.Київ 

Про проведення у 2018 році 
Всеукраїнського конкурсу 
фахової майегерності 
із професії «Муляр» 

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, зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за № 1318/20056, та листа 
Міністерства освіти і науки України від 30.10.2017 № 1/9-574 «Про 
організацію Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності у 2017/2018 
навчальному році», 

НАКАЗУЮ: 

1 . Провести у 2018 році конкурс фахової майстерності серед учнів 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти Київської області з 
професії «Муляр» (далі - Конкурс) у такі терміни: 

I (училищний) - березень 2018 року; 
II (обласний) - 4 квітня 2018 року. 

2. Затвердити склад організаційного комітету (додаток 1) та склад журі 
(додаток 2) II (обласного) етапу Конкурсу. 

3. Визначити скспсртом-консультантом II (обласного) етапу Конкурсу 
Воробйова Олександра Миколайовича - головного інженера ТОВ «НВК «ВК 
Система» (за згодою). 

4. Директорам закладів професійної (професійно-технічної) освіти: 



4.1. забезпечити організаційний та інформаційно-методичний супровід 
проведення І (училищного) етапу Конкурсу; 

4.2. надати звіт про проведення І (училищного) етапу Конкурсу та 
заявку на участь \ II (обласному) етапі Навчально-методичному кабінету 
професійно-технічної освіти у Київській області до 20 березня 2018 року. 

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

6. Комунальному навчальному закладу Київської обласної ради 
«Васильківський професійний ліцей» (Постоленко Л.М.) створити належні 
умови для проведення II (обласного) етапу Конкурсу. 

7. 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 
Київської обласної державної адміністрації Тростянську ЯЛ. 

В.Б. Рогова 



Додаток 1 
до наказу 
департаменту освіти і науки 
Київської ОДА 
від 2018 р . № 

Склад 
організаційного комітету II (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу 

фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-
технічної) освіти Київської області із професії «Муляр» 

Голова оргкомітету: 
Тростянська Я.І. - заступник директора департаменту - 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 кабінету професійно-
технічної освіти у Київській області; 
Ностоленко Л. М. директор КНЗ КОР «Васильківський професійний 
ліцей»; 
Бондар Г. В. - заступник директора з навчально-виробничої роботи КНЗ КОР 
«Васильківський професійний ліцей». 



Додаток 2 
до наказу 
департаменту освіти і науки 
Київської ОДА . 
від <(9-СЛ. 2018 р. № 

Склад 
журі II (обласного) етану Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти Київської області із професії «Муляр» 

Голова журі: 

Ігнатов В.В. - директор підприємства «Калета Україна» м. Київ (за згодою). 

Заступник голови журі: 
Когут В.С. - завідуючий відділенням «Професійна освіта (будівництво)» 
Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму (за згодою). 
Члени журі: 
Гаврилюк О.О. - викладач спеціальних дисциплін ДНЗ «Богуславський центр 
професійно-технічної освіти»; 
Попченко О.І. - викладач спеціальних дисциплін Ржищівського будівельного 
технікуму; 
Кисюк М.В. - старший майстер ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей». 


