
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

£>4* 2 0 / ( ^ р. №

Про організацію та проведення 
III етапу Всеукраїнських конкурсів 
фахової майстерності серед учнів 
закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти у 2017-2018 навчальному році

Відповідно до підпункту 2.5.1. пункту 2 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 вересня 2011 р. № 1099, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 р. за № 1318/20056, 
постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р. № 284 «Про 
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення 
діяльності навчальних закладів»,

НАКАЗУЮ:

1. За результатами І та II етапів Всеукраїнських конкурсів фахової 
майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
(далі-Всеукраїнські конкурси фахової майстерності) провести у 2017-2018 
навчальному році III етап Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності з 
професій:

«Муляр» - на базі Вищого професійного училища № 1 м. Рівне (15-17 
травня 2018 року);

«Столяр будівельний» - на базі Дніпровського вищого професійного 
училища будівництва (15-18 травня 2018 року);

«Продавець продовольчих товарів» - на базі Державного навчального 
закладу «Южноукраїнський професійний ліцей» (ЗО травня-1 червня 2018 
року);

«Електрозварник ручного зварювання» - на базі Державного навчального 
закладу «Регіональний механіко-технологічний центр професійної освіти 
Харківської області» (30 травня-1 червня 2018 року);

«Кравець» - на базі Державного професійно-технічного навчального 
закладу «Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму» 
(5-7 червня 2018 року).



2. Створити:
1) організаційний комітет III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з 
професії «Електрозварник ручного зварювання» та затвердити у складі, що 
додається;

2) організаційний комітет III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової 
майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з 
професії «Столяр будівельний» та затвердити у складі, що додається;

3) організаційний комітет III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової 
майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з 
професії «Муляр» та затвердити у складі, що додається;

4) організаційний комітет III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової 
майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з 
професії «Продавець продовольчих товарів» та затвердити у складі, що 
додається;

5) організаційний комітет III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової 
майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з 
професії «Кравець» та затвердити у складі, що додається.

3. Призначити:
1) журі III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед

учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професії
«Електрозварник ручного зварювання» та затвердити у складі, що додається;

2) журі III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед 
учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Столяр 
будівельний» та затвердити у складі, що додається;

3) журі III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед 
учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Муляр» та 
затвердити у складі, що додається;

4) журі III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед
учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професії
«Продавець продовольчих товарів» у складі, що додається;

5) журі III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед 
учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Кравець» 
та затвердити у складі, що додається.

4. Затвердити Порядок проведення III етапу Всеукраїнських конкурсів 
фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти у 2018 році, що додається.

5. Департаментам освіти і науки Дніпропетровської (Полторацький О. В.), 
Миколаївської (Удовиченко О. О.), департаменту науки і освіти Харківської 
(Карпова Л. Г.), управлінням освіти і науки Рівненської (Таргонський Г. М.), 
Тернопільської (Хома О. 3.) обласних державних адміністрацій та керівникам 
навчальних закладів, на базі яких проводитиметься III етап Всеукраїнських 
конкурсів фахової майстерності з професій, визначених у пункті 1 цього наказу, 
забезпечити належну організацію їх проведення.
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6. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних та Київської 
міської державних адміністрацій спільно з навчально-методичними (науково- 
методичними) центрами (кабінетами) професійно-технічної освіти за 10 
календарних днів до початку проведення III етапу Всеукраїнських конкурсів 
фахової майстерності з відповідної професії подати заявки на участь у конкурсі 
до відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту 
професійної освіти Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту 
освіти».

7. Департаменту професійної освіти (Кучинський М. С.) спільно з 
Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» 
(Спірін О. М.) підготувати та подати на затвердження в установленому порядку 
кошториси на проведення III етапу Всеукраїнських конкурсів фахової 
майстерності.

8. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» 
(Спірін О. М.) забезпечити науково-методичний супровід III етапу 
Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності.

9. Департаменту економіки та фінансування (Ткаченко О. Л.), Державній 
науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» (Спірін О. М.) 
забезпечити фінансування заходів, пов’язаних із проведенням III етапу 
Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності, відповідно до затверджених 
кошторисів.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора 
департаменту професійної освіти Кучинського М. С.



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти і науки
від /у* №

СКЛАД
організаційного комітету III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти
з професії «Муляр»

Коржевський
Петро
Миколайович

заступник начальника управління - начальник відділу 
професійно-технічної і вищої освіти управління освіти і науки 
Рівненської облдержадміністрації, голова організаційного 
комітету

Бондарчук
Валентина
Миколаївна

директор навчально-методичного центру професійно- 
технічної освіти у Рівненській області, заступник голови 
організаційного комітету

Мірошниченко заступник директора департаменту професійної освіти
Катерина
Борисівна

начальник відділу змісту та організації навчального процесу

Спірін
Олег
Михайлович

директор Державної наукової установи «Інститут модернізації 
змісту освіти»

Паржницький
Віктор
Валентинович

начальник відділу наукового та навчально-методичного 
забезпечення змісту професійної освіти Державної наукової 
установи «Інститут модернізації змісту освіти»

Богданович
Ольга
Іванівна

методист вищої категорії відділу наукового та навчально- 
методичного забезпечення змісту професійної освіти 
Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту 
освіти», секретар організаційного комітету

Кайтановська
Ольга
Миколаївна

науковий співробітник відділу наукового та навчально- 
методичного забезпечення змісту професійної освіти 
Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту 
освіти»

Самоїл
Галина
Іванівна

методист навчально-методичного центру професійно- 
технічної освіти у Рівненській області
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Стрижеус директор Вищого професійного училища №1 м. Рівне
Ігор
Володимирович с

Сорока старший майстер Вищого професійного училища №1 м. Рівне
Ігор



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти і науки
від /<Г . Р У  / /  № У/4

СКЛАД
організаційного комітету III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти
з професії «Столяр будівельний»

Демура
Антон
Львович

Кравченко
Любов
Андріївна

Дудля
Оксана
Володимирівна

Мірошниченко
Катерина
Борисівна

Спірін
Олег
Михайлович

Паржницький
Віктор
Валентинович

Богданович
Ольга
Іванівна

Кайтановська
Ольга
Миколаївна

Василиненко
Віктор
Михайлович

Яблонськ 
Валенти 
Миколаї:

І
Директор

заступник директора департаменту освіти і науки 
Дніпропетровської облдержадміністрації, голова
організаційного комітету

начальник управління науки, вищої та професійно-технічної 
освіти, заступник голови організаційного комітету

начальник відділу професійно-технічної освіти та 
ресурсного забезпечення департаменту освіти і науки 
Дніпропетровської облдержадміністрації

заступник директора департаменту професійної освіти — 
начальник відділу змісту та організації навчального процесу

директор Державної наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти»

начальник відділу наукового та навчально-методичного 
забезпечення змісту професійної освіти Державної наукової 
установи «Інститут модернізації змісту освіти»

методист вищої категорії відділу наукового та навчально- 
методичного забезпечення змісту професійної освіти 
Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту 
освіти», секретар організаційного комітету 
науковий співробітник відділу наукового та навчально- 
методичного забезпечення змісту професійної освіти 
Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту 
освіти»
директор Навчально-методичного центру професійно- 
технічної освіти у Дніпропетровській області

Дніпровського вищого професійного училища

М. С. Кучинський



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ Міністерства освіти і науки
від м . /<Р №

: і наукі

СКЛАД
організаційного комітету III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
з професії «Продавець продовольчих товарів»

Удовиченко
Олена
Олександрівна

Віннік
Юлія
Олегівна

Мірошниченко
Катерина
Борисівна

Спірін
Олег
Михайлович

директор департаменту освіти і науки
Миколаївської обласної державної адміністрації, голова 
організаційного комітету

начальник відділу науки, координації діяльності вищої та 
професійно-технічної освіти департаменту освіти і науки 
Миколаївської обласної державної адміністрації, заступник 
голови організаційного комітету
заступник директора департаменту професійної освіти -  
начальник відділу змісту та організації навчального процесу

директор Державної наукової установи «Інститут модернізації 
змісту освіти»

Паржницький
Віктор
Валентинович

Богданович
Ольга
Іванівна

Кайтановська
Ольга
Миколаївна

Невідомий
Сергій
Вікторович

Шаповалова
Наталія
Віталіївна

начальник відділу наукового та навчально-методичного 
забезпечення змісту професійної освіти Державної наукової 
установи «Інститут модернізації змісту освіти»

методист вищої категорії відділу наукового та навчально- 
методичного забезпечення змісту професійної освіти 
Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту 
освіти», секретар організаційного комітету 
науковий співробітник відділу наукового та навчально- 
методичного забезпечення змісту професійної освіти 
Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту 
освіти»
директор Державного навчального закладу
«Южноукраїнський професійний ліцей» Миколаївської 
області

Директор Навчально-методичного центру 
технічної освіти у Миколаївській області

професійно-
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Рожик
Альона
Володимирівна

Савчук
Ірина
Вікторівна

Чернієнко
Наталя
Іванівна

Бесараб
Галина
Степанівна

завідуюча відділом ТОВ «Сільпо-Фуд» (магазин № 200 
м. Южноукраїнськ Миколаївської області)

методист Навчально-методичного центру 
технічної освіти у Миколаївській області

професійно-

заступник директора з навчально-виробничої роботи 
Державного навчального закладу «Южноукраїнський 
професійний ліцей» Миколаївської області

старший майстер Державного навчального закладу
«Южноукраїнський професійний ліцей» Миколаївської
області

Юрій
Ірина
Вікторівна

Королькова
Олена
Григорівна

викладач/майстер виробничого навчання Державного 
навчального закладу «Южноукраїнський професійний ліцей» 
Миколаївської області

викладач/майстер виробничого навчання Державного 
навчального закладу «Южноукраїнський професійний ліцей» 
Миколаївської області

Директор департ; освіти М. С. Кучинський



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти і науки
від /4Г , УЦ. ЛР № //</ 0

СКЛАД
організаційного комітету III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
з професії «Електрозварник ручного зварювання»

Ігнатьєв
Володимир
Васильович

Волік
Ірина
Миколаївна

Мірошниченко
Катерина
Борисівна

Спірін
Олег
Михайлович

Паржницький
Віктор
Валентинович

Богданович
Ольга
Іванівна

Кайтановська
Ольга
Миколаївна

Русланова
Тетяна
Олександрівна

Назарець
Зінаїда
Олексіївна

Шепеленко
Василь
Васильович

Федотова
Алла
Леонідівна

заступник директора Департаменту науки і освіти Харківської 
обласної державної адміністрації -  начальник управління освіти і 
науки, голова організаційного комітету

начальник відділу науки, вищої та професійної освіти управління 
освіти і науки Департаменту науки і освіти Харківської обласної 
державної адміністрації, заступник голови організаційного 
комітету
заступник директора департаменту професійної освіти -  
начальник відділу змісту та організації навчального процесу

директор Державної наукової установи «Інститут модернізації 
змісту освіти»

начальник відділу наукового та навчально-методичного 
забезпечення змісту професійної освіти Державної наукової 
установи «Інститут модернізації змісту освіти»

методист вищої категорії відділу наукового та навчально- 
методичного забезпечення змісту професійної освіти Державної 
наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», секретар 
організаційного комітету
науковий співробітник відділу наукового та навчально- 
методичного забезпечення змісту професійної освіти Державної 
наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»

директор Науково-методичного центру професійно-технічної 
освіти у Харківській області

завідуюча лабораторією професійної підготовки Науково- 
методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській 
області

директор Державного навчального закладу «Регіональний
механіко-технологічний центр професійної освіти Харківської
області»^

'Ьсвіт^

навчально-виробничої роботи Державного 
навЯалШогазаюіадучшегіонаії5шй~жєхан4к9-технологічний центр 

&ЙВД'ШзГ^^ТиШ2^ІВСЬкЬі обЙас9&сФ

засті

Директор департамент
"Щ ^ о о 6і )=■■1 ~ т М. С. Кучинський



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти і науки
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СКЛАД
організаційного комітету III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти
з професії «Кравець»

Юрик
Юрій
Зеновійович

Зварич
Ганна
Володимирівна

Моравська
Наталія
Степанівна

Мокей
Людмила
Іванівна

Мірошниченко
Катерина
Борисівна

Спірін
Олег
Михайлович

Паржницький
Віктор
Валентинович

Богданович
Ольга
Іванівна

Кайтановська
Ольга
Миколаївна

Г рушко
Галина
Євгенівна

Носоненко
Наталія
Олександрівна

заступник голови Тернопільської обласної 
адміністрації, голова організаційного комітету

державної

заступник начальника управління -  начальник відділу 
реформування освітньої діяльності та кадрової роботи 
управління освіти і науки Тернопільської обласної державної 
адміністрації, заступник голови організаційного комітету 
начальник відділу професійної та вищої освіти управління 
освіти і науки Тернопільської обласної державної 
адміністрації

голова Тернопільської обласної організації профспілки 
працівників освіти і науки України

заступник директора департаменту професійної освіти -  
начальник відділу змісту та організації навчального процесу

директор Державної наукової установи «Інститут модернізації 
змісту освіти»

начальник відділу наукового та навчально-методичного 
забезпечення змісту професійної освіти Державної наукової 
установи «Інститут модернізації змісту освіти»

методист вищої категорії відділу наукового та навчально- 
методичного забезпечення змісту професійної освіти 
Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту 
освіти», секретар організаційного комітету 
науковий співробітник відділу наукового та навчально- 
методичного забезпечення змісту професійної освіти 
Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту 
освіти»
директор Державного професійно-технічного навчального 
закладу "Тернопільське ВІТУ сфери послуг та туризму»

голо
упр
адм

Директор департамен

ищої освіти 
ної державної

М. С. Кучинський

у



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти і науки
від ЛС. / ^ №  // /У

СКЛАД
журі III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності 
серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти

з професії «Кравець»

Ольбрехт
Галина
Богданівна

головний інженер ТДВ «ГАЛІЯ», голова журі (за згодою)

Бачинська
Оксана
Казимирівна

Шумська
Ірина
Олександрівна

директор «Дизайнерська майстерня Оксани Бачинської», 
заступник голови журі (за згодою)

головний технолог ПП «Боренія», секретар журі (за згодою)

Гудима
Марія
Ігорівна

Медвідь
Лариса
Іванівна

директор ПП ательє «Ремонт та пошиття одягу», голова 
громадської організації «Тернопільські дні моди» (за згодою)

технолог швейного підприємства «Мода-Текс» (за згодою)

Дорожинська
Тетяна
Теодозіївна

директор ПП ательє «Риза» (за згодою)

Жонца
Галина
Василівна

директор ПП «Свій до свого по своє» (за згодою)

М. С. Кучинський



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти і науки
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СКЛАД
журі III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності 
серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти

з професії «Муляр»

Турчик
Микола
Назарович

Коротюк
Віктор
Тимофійович

Шворак
Олена
Іванівна

директор БМУ «Промжитлобуд-2», голова журі (за згодою)

головний інженер ТОВ «Волекс- Буд», заступник голови 
журі (за згодою)

директор навчально-курсового комбінату «Рівнебуд», 
секретар журі (за згодою)

Дубич
Сергій
Володимирович

Троцюк
Олег
Володимирович

Онищук 
Микола 
Г ригорович

бригадир ТОВ «Реноме - Євробуд» (за згодою)

бригадир ТОВ «Реноме - Євробуд» (за згодою)

бригадир БМУ « «Промжитлобуд -  2» (за згодою)

Директор департаменту проф M. С. Кучинський



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти і науки
від JjT. 0¥. / / № ^//9

СКЛАД
журі III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності 
серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

з професії «Продавець продовольчих товарів»

Г алущенко 
Наталя
Олександрівна

Граб
Світлана
Валентинівна

керуючий ТОВ «Сільпо-Фуд», магазин № 200, голова 
журі (за згодою)

фізична особа -  підприємець, заступник голови журі (за 
згодою)

Дячок
Лілія
Вікторівна

Прокушева
Олена
Олександрівна

Шульга
Наталя
Степанівна

фахівець з персоналу ТОВ «Сільпо-Фуд», магазин № 200 
секретар журі (за згодою)

старший адміністратор магазину «7 -  квартал»
(за згодою)

фізична особа -  підприємець (за згодою)

Директор департаменту Кучинський



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти і науки
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СКЛАД
журі III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності 
серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

з професії «Столяр будівельний»

Куданкін
Віктор
Михайлович

заступник директора ПП «Івкін», голова журі (за згодою)

Левчук
Олександр
Юрійович

начальник виробництва фабрики столярних виробів 
«Маестро АГ», заступник голови журі (за згодою)

Саєнко
Юрій
В ол одимирович

директор ПП «Бойко», секретар журі (за згодою)

Коробельников
Володимир
Дмитрович

начальник дільниці ТОВ «Будтехпроект» (за згодою)

Ричка
Юрій
Іванович

директор ПП «Рембудсервіс» (за згодою)

Директор департаменту М. С. Кучинський



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти і науки
від (9У. /<? № / / /

СКЛАД
журі III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності 
серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

з професії «Електрозварник ручного зварювання»

Базулін головний зварювальник ПАТ «Харківський
Євген машинобудівний завод «Світлошахтаря», голова журі
Олександрович (за згодою)

Галь
Валерій
Яковлевич

Кантор 
Олександр 
Г еннадійович

експерт української атестаційної комісії зварювальників 
України -  викладач предметів професійно-теоретичної 
підготовки ПрАТ «Учбово-курсовий комбінат», заступник 
голови журі (за згодою)

завідуючий лабораторією зварювання ПАТ «Турбоатом», 
секретар журі (за згодою)

Єфіменко
Микола
Григорович

доктор технічних наук, професор кафедри «Зварювання» 
Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут» (за згодою)

Холод
Олег
Петрович

експерт української атестаційної комісії зварювальників 
України -  дефектоскопіст лабораторії ренгено-гамографії і 
контролю якості ізоляції газапромислового управління 
«Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» 
(за згодою)

Бантковський
Вячеслав
Анатолійович

кандидат технічних наук, доцент кафедри технологічних 
систем ремонтного виробництва Харківського 
національного технічного університету сільського 
господарства ім. Петра Василенка -  викладач предметів 
професійно-теоретичної підготовки зварювальних професій 
(за згодою)

Панюшкін
Дмитро
Олегович

Директор департа

інжене юлог зварювального виробництва Державного 
ївод імені В.О. Малишева» (за згодою)

М. С. Кучинський



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти і науки
від Л£Ж Ж  №

ПОРЯДОК
проведення III етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед

учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 2018 році

Учасники конкурсу прибувають на місце проведення у супроводі 
викладача або майстра виробничого навчання. Супроводжуючі особи подають 
до оргкомітету копії звітів і заявок, оригінали яких були попередньо надіслані 
до ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

Витрати на проїзд (в обидва кінці), харчування в дорозі, відрядження 
супроводжуючих здійснюється за рахунок навчальних закладів, які 
направляють представників на конкурс.

Конкурсант повинен мати при собі підготовлену 2-х хвилинну візитівку у 
довільній формі «Я і моя професія» (окрім професії «Продавець продовольчих 
товарів»).

Професія «Кравець»

Учасники конкурсу повинні мати при собі паспорт, учнівський квиток, 
медичну довідку,, спеціальний одяг (халат або фартух без логотипів), головний 
убір, взуття на гумовій підошві, індивідуальний комплект інструментів кравця.

Адреса проведення конкурсу: м. Тернопіль, вул. Замонастирська, 26, 
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Тернопільське вище 
професійне училище сфери послуг та туризму», тел./факс (0352) 52-40-55, 52- 
49-87.

Конкурс проводиться у 2 тури.
Теоретичний тур передбачає перевірку професійно-теоретичних знань з 

предметів: «Технологія виготовлення одягу», «Матеріалознавство»,
«Обладнання», «Основи конструювання одягу», «Охорона праці» та включає 
виконання тестових завдань на персональному комп'ютері (60 питань з чотирма 
варіантами відповіді, з яких одна вірна). За кожну вірну відповідь учасникам 
нараховується 0,5 балу.

Максимальна кількість балів за теоретичний тур складає 30 балів.
Практичний тур відповідає вимогам 4-го кваліфікаційного розряду та 

передбачає виготовлення дитячого сарафана 36-го розміру з напіввовняної 
тканини, напівприталеного силуету, злегка розширений донизу з вшивними 
рукавами на половину пройми.

Верхня частина переду з фігурною пришивною кокеткою і м’якими 
однобічними складками по лінії пришивання кокетки, з рельєфними швами в 
нижній частині.

На бічних частинах переду виготовлені кишені з листочками, кінці яких 
вшиті у рельєфні та бічні шви. Спинка з рельєфними швами складається з двох
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частин, які з ’єднані між собою середнім швом, у якому розміщена потайна 
застібка -  блискавка. Верхня частина спинки з фігурною пришивною кокеткою. 

Горловина сарафана оброблена підкрійною обшивкою.
Кокетки переду і спинки виготовлені з оздоблювальної тканини. 
Елементи оформлення -  оздоблювальні строчки по краю кишень, низу 

сарафана, рукавів.
Практичний тур триватиме 6 астрономічних годин.
Максимальна кількість балів за практичний тур складає 100 балів. 
Максимальна загальна кількість балів за теоретичний та практичний тури

- 130 балів.
Професія «Муляр»

Учасники конкурсу повинні мати при собі паспорт, учнівський квиток, 
медичну довідку, спеціальний одяг (костюм, комбінезон, без логотипів), 
головний убір, взуття на твердій підошві, індивідуальний комплект 
інструментів муляра.

Адреса проведення конкурсу: м. Рівне, вул. Степана Бандери, 69, Вище 
професійне училище № 1 м. Рівне, тел. 03622 30245.

Конкурс проводиться у 2 тури.
Теоретичний тур передбачає:
- перевірку професійно-теоретичних знань з предметів: «Технологія 
кам'яних робіт», «Матеріалознавство», «Будівельне креслення», 
«Електротехніка», «Охорона праці» та включає виконання тестових 
завдань на персональному комп’ютері (60 питань з чотирма варіантами 
відповіді, з яких одна вірна). За кожну вірну відповідь учасникам 
нараховується 0,5 балу.
- розрахункову задачу, що оцінюється в 10 балів.
Максимальна кількість балів за теоретичний тур складає 40 балів. 
Практичний тур складається з виконання одного завдання, що відповідає

вимогам 3-го кваліфікаційного розряду та передбачає цегляну кладку простінка 
з чвертками за однорядною системою перев'язки, товщиною в 2 цеглини, з 
розшивкою швів.

Практичний тур триватиме 6 астрономічних годин.
Максимальна кількість балів за практичний тур складає 70 балів. 

Максимальна загальна кількість балів за теоретичний та практичний тури
- 110 балів.

ПЕРЕЛІК
інструменту, який необхідно мати для виконання практичного завдання

Кельма муляра -  1 шт 
Молоток-кирочка -  1 шт 
Рівень -  1,5 м 
Правило -  1,5 м



з

Рулетка - 2 м  
Висок -  1 шт
Розшивка для випуклих швів -  1 шт 
Кутник -  1 шт 
Шнур-причалка -  1 шт
Щітка для зачищення швів та поверхні кладки -  1 шт

Професія «Продавець продовольчих товарів»

Учасники конкурсу повинні мати при собі паспорт, учнівський квиток, 
медичну довідку, спеціальний одяг без логотипів.

Адреса проведення конкурсу: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, 
проспект Незалежності, 37, Державний навчальний заклад «Южноукраїнський 
професійний ліцей», тел 05136 21117.

Конкурс проводиться у 2 тури.
Теоретичний тур передбачає перевірку професійно-теоретичних знань з 

предметів: «Товарознавство продовольчих товарів», «Організація та технологія 
торговельних процесів», «Реєстратори розрахункових операцій», «Психологія 
та етика ділових відносин», «Облік і звітність», «Охорона праці» та включає 
виконання тестових завдань на персональному комп'ютері (60 питань з чотирма 
варіантами відповіді, з яких одна вірна). За кожну вірну відповідь учасникам 
нараховується 0,5 балу.

Максимальна кількість балів за теоретичний тур складає ЗО балів. 
Практичний тур складається з виконання двох завдань:

Завдання № 1
Робота на реєстраторах розрахункових операцій типу «МІШ-Т 400 МЕ» 

(10 хв./учень), що передбачає:
- підготовку до роботи РРО;
- обслуговування покупця;
- виконання заключних операцій;

Завдання №2 {місце проведення: супермаркет «Сільпо», магазин № 200 
м. Южноукраїнськ Миколаївської області).

Робота в бакалійному відділі (25 хв./учень), що передбачає:
- приймання товару по накладній (з вирішенням проблемної виробничої 

ситуації);
- викладка товарів у торговому залі (на вибір учня горизонтальним або 

вертикальним методом) та встановлення відповідності цінника товару.
Завдання №3

Надання консультації на обраний покупцем товар (до 5 хв./учень). 
Максимальна кількість балів за практичний тур складає 100 балів. 
Максимальна загальна кількість балів за теоретичний та практичний тури 

- 130 балів.
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Професія «Зварник ручного зварювання»

Учасники конкурсу повинні мати при собі паспорт, учнівський квиток, 
медичну довідку, спеціальний одяг без логотипів та засоби індивідуального 
захисту.

Адреса проведення конкурсу: м. Харків, вул. Морозова, 20 А,
Державний навчальний заклад «Регіональний механіко-технологічний центр 
професійної освіти Харківської області», тел. 0572 521 031.

Конкурс проводиться у 2 тури.
Теоретичний тур передбачає перевірку професійно-теоретичних знань з 

предметів: «Спецтехнологія», «Матеріалознавство», «Читання креслень», 
«Електротехніка», «Охорона праці» та включає виконання тестових завдань на 
персональному комп'ютері (60 питань з чотирма варіантами відповіді, з яких 
одна вірна). За кожну вірну відповідь учасникам нараховується 0,5 балу.

Максимальна кількість балів за теоретичний тур складає ЗО балів.
Практичний тур складається з виконання одного завдання, що відповідає 

вимогам 3-го кваліфікаційного розряду та передбачає виготовлення конструкції 
(з наданих деталей за кресленням), яка працює під тиском. Зварювання 
виконується на постійному струмові.

Практичний тур триватиме 3 астрономічні години.
Максимальна кількість балів за практичний тур складає 140 балів.

Максимальна загальна кількість балів за теоретичний та практичний тури 
- 170 балів.

Професія «Столяр будівельний»

Учасники конкурсу повинні мати при собі паспорт, учнівський квиток, 
медичну довідку, спеціальний одяг без логотипів, інструмент для виконання 
практичного завдання (згідно переліку, що додається).

Адреса проведення конкурсу: м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, ЗА, 
Дніпровське вище професійне училище будівництва, тел. 056 790 9404.

Теоретичний тур передбачає перевірку професійно-теоретичних знань з 
предметів «Технологія столярних робіт», «Матеріалознавство», «Будівельне 
креслення», «Електротехніка», «Охорона праці» та включає виконання 
тестових завдань на персональному комп’ютері (60 питань з чотирма 
варіантами відповіді, з яких одна вірна). За кожну вірну відповідь учасникам 
нараховується 0,5 балу.

Максимальна кількість балів за теоретичний тур складає 30 балів.
Практичний тур складається з виконання одного завдання, що відповідає 

вимогам 3-го кваліфікаційного розряду та передбачає виготовлення за 
допомогою столярних ручних інструментів табурету простої конструкції із 
масиву деревини породи сосна І сорту (за кресленням).

Кожен учасник отримує:
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1. Комплект конструкторсько-технологічної документації (ескіз виробу та 
деталей, специфікація на деталі).

2. Комплект заготовок деталей виробу.
3. Робоче місце - столярний верстак, пристосування, інвентар.
Учасники повинні виконати технологічні операції з обробки заготовок в

розміри деталей за ескізами (стругання, пиляння, розмітку, довбання, 
свердління, шліфування) та виготовити шипові кутові з'єднання типу УК і УС, 
збирання, підгонку та склеювання виробу, самоконтроль якості операції 
обробки та складання виробу.

Комплект заготівок деталей включає:
Деталі ніжок розпилені в розмір 470x44x44 мм 4 шт.
Бруски двократні для царг розпилені в кут розміром 730x55x30 мм 4 шт.
Бруски для проніжок розпилені в кут розміром 350x35x25 мм 4 шт.
Щит кришки склеєний та оброблений розміром 400x400x23 мм 1 шт.
Шипи циліндричні вставні о 8 х 30 мм 4 шт.

Практичний тур триватиме 14 астрономічних годин.
Максимальна кількість балів за практичний тур складає 120 балів. 
Максимальна загальна кількість балів за теоретичний та практичний тури 

- 150 балів.

ПЕРЕЛІК
інструменту, який необхідно мати для виконання практичного завдання

1. Рулетка -1
2. Сталевий кутник -  1
3. Рейсмус -  1
4. Олівець -  1
5. Ножівка широка -  1
6. Ножівка вузька -1
7. Пилка лучкова-1
8. Рубанок одинарний -  1
9. Рубанок подвійний -1
10. Струбцини -  8
11. Пів фуганок -  1
12. Долото -  1
13. Стамеска -  1
14. Киянка -  1
15. Дриль ручна -  1
16. Рашпіль -  1
17. Шліфувальний папір -  1
18. Щітка для клею -  1
19. Щітка для прибирання -  1
20. Шаблон для склеювання вузлів -  1



Учасники III етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед 
учнів професійно-технічних навчальних закладів отримують конкурсні 
завдання і забезпечуються робочим місцем. Спостереження за виконанням 
роботи здійснюється лише членами журі та оргкомітету.

Під час проведення конкурсу забороняється втручання в роботу учнів 
членів журі, оргкомітету та супроводжуючих осіб. Виконання теоретичного та 
практичного турів оцінює журі.

Учасники конкурсу самостійно виконують завдання, не заважають іншим 
конкурсантам, дотримуються правил охорони праці. Учасники, які не виконали 
умов конкурсу, допустили грубі порушення вимог охорони праці або неетичну 
поведінку, за спільним рішенням оргкомітету та журі можуть бути позбавлені 
права участі у конкурсі або їм нараховуються до ЗО штрафних балів.

Учасники конкурсу та супроводжуючі їх особи мають право 
ознайомитися з результатами теоретичного і практичного турів. Визначення 
місць учасників здійснюється за більшою загальною сумою набраних балів.

М. С. Кучинський


