
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
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Департаменти (управління) освіти і 
науки обласних, Київської міської 
державних адміністрацій

Навчально-методичні (науково- 
методичні) центри (кабінети) 
професійно-технічної освіти

Щодо проведення Всеукраїнського 
конкурсу професійної майстерності 
«WORLDSKILLS UKRAINE»

«

Міністерство освіти і науки інформує, що Всеукраїнський етап конкурсу 
професійної майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE» (далі - Конкурс) 
відбудеться ЗО листопада - 2 грудня 2017 р. у м. Києві.

Урочисте відкриття Конкурсу заплановано на другу половину дня (час 
уточнюється) ЗО листопада 2017 року на базі Київського національного 
університету будівництва і архітектури (Повітрофлотський проспект, 31).

Конкурс буде проведено за такими компетенціями: кондитерське 
мистецтво; кулінарне мистецтво; перукарське мистецтво; технології моди; 
зварювальні роботи; сухе будівництво та штукатурні роботи; облицювальні 
роботи; сантехніка та опалення.

Умови участі та проведення Всеукраїнського конкурсу професійної 
майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE» були надіслані листом МОН 
від 14.03.17 № 1/9-154.

Звертаємо увагу на зміни в Умовах стосовно залучення громадської 
організації «ВолдСкіллс Україна», а саме:

за проведення Конкурсу у 2017 році відповідає департамент професійної 
освіти МОН;

координація усіх суб'єктів, що беруть учать у Конкурсі, та контроль за 
ходом Конкурсу здійснюватиметься відділом наукового та навчально- 
методичного забезпечення змісту професійної освіти ДНУ «Інститут 
модернізації змісту освіти»;
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копії рішень оргкомітетів регіонального етапу всеукраїнського конкурсу 
надаються ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» на електронну адресу 
profosvita@imzo.gov.ua;

заявки на участь із зазначенням складу регіональних команд подаються 
до 10 листопада 2017 року на електронну адресу profosvita@imzo.gov.ua за 
формами, що додаються;

Експерт не повинен заповнювати особистий Профіль, а лише направити 
заявку за встановленою формою на електронну адресу profosvita@imzo.gov.ua;

секретар журі (за кожною компетенцією окремо) оформляє документи і 
матеріали, систематизує та зберігає їх, а після завершення Конкурсу передає 
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»;

Відповідальними за проведення Конкурсу за кожною компетенцією 
визначені такі заклади професійної (професійно-технічної) освіти міста Києва:

кондитерське мистецтво, Вище професійне училище № 33 (Наконечний П.С.) 
кулінарне мистецтво

перукарське мистецтво Київське вище професійне училище швейного та
перукарського мистецтва (Горбатюк Н. А.)

технології моди Київське вище професійне училище технологій та 
дизайну одягу (Добровольська С. М.)

зварювальні роботи Міжрегіональне вище професійне училище
автомобільного транспорту та будівельної 
механізації (Коваленко В. М.)

сухе будівництво та 
штукатурні роботи

Київський професійний будівельний ліцей 
(Іванець М. Д.)

облицювальні роботи Київське вище професійне училище будівництва і
архітектури (Качаловський П. І.)

сантехніка та опалення Київський професійний ліцей будівництва і
комунального господарства (Хоменко І. В.)

Конкурсна документація по кожній компетенції розміщена на сайті ДНУ 
«Інститут модернізації змісту освіти» (www.imzo.gov.ua).

Для додаткової інформації з питань організації та проведення Конкурсу 
необхідно звертатися до Пятничук Тетяни Володимирівни (+38 097 969 77 89), 
та Карбишевої Вікторії Оттівни (+38 067 813 68 17).
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Одночасно повідомляємо, що з метою забезпечення якісної підготовки та 
проведення Конкурсу 3 листопада 2017 року о 10.00 заплановано проведення 
вебінару для відповідальних осіб департаментів (управлінь) освіти і науки 
обласних, Київської міської державних адміністрацій. Вебінар відбудеться в 
інтернет-кімнаті за посиланням https://pruffme.com/landing/u780/tmpl509348675. 
Реєстрація учасників та перевірка каналів зв’яку розпочнеться о 9.30.

Для додаткової інформації з питань організації вебінару необхідно 
звертатися до Гріненка Віктора Володимировича, директора навчально- 
методичного центру професійно-технічної освіти у Чернігівській області 
(тел. +380 506356707, grinvik57@gmail.com).

Додаток: на 2 арк.

Заступник Міністра Павло Хобзей

Карбишева В.О. 287 82 06 
Хоменко О. В. 287 82 10
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Додаток до листа МОН 
від___________ №_______

Заявка на участь КОНКУРСАНТІВ 
у Всеукраїнському етапі конкурсу професійної майстерності

«WorldSkills Ukraine»

№
п/п

Компетенція Регіон Прізвище, ім'я, по 
батькові (повністю, 

без скорочень)

Дата
народження

Контактна 
інформація 

(адреса, номер 
мобільного 
телефону, 

e-mail)

Місце
навчання
(роботи)

Голова Оргкомітету
регіонального етапу _____________________________

(підпис, ініціали, прізвище, дата)

Заявка на участь ЕКСПЕРТІВ 

у Всеукраїнському етапі конкурсу професійної майстерності

«WorldSkills Ukraine»

№ Компетен Регіон Прізвище, Контактна Місце Посада Освіта, Вчена
п/п ція ім'я, по інформація роботи (із кваліфікаці ступінь,

батькові (адреса, зазначенням я звання
(повністю, номер адреси,

без мобільного телефона,
скорочень) телефону, e-mail)

e-mail)

Голова Оргкомітету 
регіонального етапу

(підпис, ініціали, прізвище, дата)



Заявка на участь лідерів
у Всеукраїнському етапі конкурсу професійної майстерності

«WorldSkills Ukraine»

№
п/п

Регіон Прізвище, ім'я, по 
батькові (повністю, 

без скорочень)

Контактна 
інформація 

(адреса, номер 
мобільного 
телефону, 

e-mail)

Місце роботи 
(із

зазначенням
адреси,

телефона,
e-mail)

Посада

Голова Оргкомітету
регіонального е т а п у _______________________________

(підпис, ініціали, прізвище, дата)


