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НАКАЗ

20 і €  р. №_

м.Київ

Про проведення у 2018 році 
Всеукраїнського конкурсу фахової  
майстерності із професії  
«Електрозварник ручного  
зварювання»

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, 
конкурси з навчальних предметів, конкуреи-захисти науково-дослідницьких 
робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової  майстерності,  
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 22.09.201 Іроку 
№ 1099, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.11.2011р. за
№ 1318/20056, та листа Міністерства освіти і науки від 01.02.2018 №  1/9-71 «Про 
Всеукраїнські конкурси фахової майстерності серед учнів закладів професійної 
(професійно-технічної)  освіти»,

НАКАЗУЮ :

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

I етан (училищний) -  з 26 лютого до 10 березня 2018 року;
II етап (обласний) -  22 березня 2018 року.

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

3. Визначити експертом-консультантом 11 (обласного) етапу Конкурсу
ГІерехейду Миколу Вікторовича -  інженера-механіка ІТП « Е К О - 1 1».

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 у і І (обласному)  стані Навчально-методичному кабінету професійно- 
технічної освіти у Київській області до 15 березня 2018 року.

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

6. Державному вищому навчальному закладу «Білоцерківський механіко- 
енергетичний технікум» (Білан М.О.) створити належні умови для проведення II 
(обласного) етапу Конкурсу.

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

Дирек тор деііаргамен ту



Додаток 1
до наказу департаменту 
освіти і науки
« &{ » ОК 2018 р .  № 44

Склад
організаційного комітету II (обласного) етапу  

Всеукраїнської  о конкурсу фахової майстерності  серед учнів закладів  
професійної  (професійно-технічної) освіти із професі ї  

«Електрозварник ручного зварювання»

Голова оргкомітету:
Стасєсва М.А. —  в.о. директора Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної  освіти у Київській області;

Заступник голови орг комітету:
Білан М.О.  - директор державного вищого навчального закладу

«Білоцерківський мехапіко-епергетичний технікум»;

Члени оргкомітету:
Мендак С. Д. —  заступник директора з навчально-виробничої роботи 

державного вищого навчального закладу «Білоцерківський механіко- 
енергетичний технікум»;

Радзіховська Л.А. —  методист Навчально-методичного кабінету 
професійно-технічної  освіти у Київській області.



Додаток 2
до наказу департаменту 
освіти і науки 
21.02.2018р. №44

Склад 
журі ІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед 
учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

з професії «Електрозварник ручного зварювання»

Голова журі:
Чаус Іван Володимирович -  виконавчий директор Білоцерківської організації 
роботодавців (за згодою).

Члени журі:
Поліщук Сергій Васильович -  начальник цеху виробництва ТОВ 

«Праймстіл» (за згодою);
Холодько Іван Степанович -  майстер виробничого навчання ДПТНЗ 

«Бориспільський професійний ліцей»;
Задеривушко Віктор Іванович -  майстер виробничого навчання ДПТНЗ 

«Броварський професійний ліцей»,;
Старанець Олександр Іванович -  старший майстер ДНЗ « 

Богуславський центр професійно-технічної освіти» .


