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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

Оі ок 20 Р. №  И В

Про організацію та проведення 
III етапу Всеукраїнських конкурсів 
фахової майстерності серед здобувачів 
професійної (професійно-технічної) 
освіти у 2018-2019 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, забезпечення діяльності 
експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій»,

НАКАЗУЮ:

1. За результатами І та II етапів Всеукраїнських конкурсів фахової 
майстерності серед, здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти 
провести у 2018-2019' навчальному році III етап Всеукраїнських конкурсів 
фахової майстерності з професій:

«Кухар» - на базі Державного професійно-технічного навчального 
закладу «Дніпровський центр професійної освіти» (27-28 травня 2019 року);

«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» - 
на базі Вищого професійного училища № 7 м. Кременчука Полтавської області 
(16-18 квітня 2019 року);

«Маляр» - на базі Вищого художнього професійно-технічного училища 
№ 5 м. Вінниці (14-16 травня 2019 року);

«Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» - на базі 
Державного навчального закладу «Катюжанське вище професійне училище» 
(23-25 квітня 2019 року);

«Офіціант» - на базі Державного навчального закладу «Одеське вище 
професійне училище морського туристичного сервісу» (28-29 травня 2019 року).



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

майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти
з професії «Кухар» та затвердити у складі, що додається;

2) організаційний комітет III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової
майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти
з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» 
та затвердити у складі, що додається;

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

4) організаційний комітет III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової
майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти
з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» 
та затвердити у складі, що додається;

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

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

здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Кухар» 
та затвердити у складі, що додається;

2) журі III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед 
здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти з професії 
«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» 
та затвердити у складі, що додається;

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

4) журі III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед 
здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти з професії 
«Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» у складі, 
що додається;

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

4. Затвердити Порядок проведення III етапу Всеукраїнських конкурсів 
фахової майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) 
освіти у 2019 році, що додається.

5. Департаментам освіти і науки Дніпропетровської (Полторацький О. В.), 
Вінницької (Буняк В. В.), Київської (Рогова В. Б.), Одеської (Лончак О. А.), 
Полтавської (Харченко О. В.) обласних державних адміністрацій та керівникам 
закладів освіти, 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 звіти та заявки на участь у 
конкурсі до відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту 
професійної освіти Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту 
освіти».

7. Директорату професійної освіти (Шумік І. В.) спільно з Державною 
науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» (Завалевський Ю. І.) 
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» 
(Завалевський Ю. І.) забезпечити науково-методичний супровід III етапу 
Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності.

9. Департаменту фінансування державних і загальнодержавних видатків 
(Ткаченко О. Л.), Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту 
освіти» (Завалевський Ю. І.) 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 генерального 
директора директорату професійної освіти Шумік І. В.

Міністр Л. М. Гриневич



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти і науки
від 03 ОУ, № У З З

СКЛАД
організаційного комітету III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти з 
професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва»

Рогова
Віра
Борисівна

Тростянська
Ярослава
Іванівна

Гуляй
Ніна
Іванівна

Мірошниченко
Катерина
Борисівна

Стасєєва
Марина
Андріївна

Завалевський
Юрій
Іванович

директор департаменту освіти і науки Київської обласної 
державної адміністрації

заступник директора департаменту -  начальник управління 
професійної, вищої освіти, науки, інноваційної діяльності 
та правового забезпечення

начальник відділу професійної, вищої освіти, науки та 
інноваційної діяльності департаменту освіти і науки 
Київської обласної державної адміністрації

начальник відділу змісту освіти та організації освітнього 
процесу головного управління професійної освіти 
директорату професійної освіти

директор Навчально-методичного кабінету професійно- 
технічної освіти у Київській області

в.о. директора Державної наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти»

Паржницький
Віктор
Валентинович

Богданович
Ольга
Іванівна

Кайтановська
Ольга
Миколаївна

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»
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Недашківський директор Державного навчального закладу «Катюжанське
Руслан вище професійне училище»
Михайлович

Генеральний директор директорату 
професійної освіти

З ооигіналом 
згідно



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти і науки
від 0^.04. / 9  № Ц 33

СКЛАД
організаційного комітету III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти з
професії «Маляр»

Бачинський
Валерій
Григорович

Даценко
Анжела
Володимирівна

заступник директора департаменту освіти і науки начальник 
управління професійної освіти, інноватики і науки Вінницької 
обласної державної адміністрації, голова організаційного 
комітету
начальник відділу ПТО управління професійної освіти, 
інноватики і науки Вінницької обласної державної 
адміністрації, заступник голови організаційного комітету

Мірошниченко начальник відділу змісту освіти та організації освітнього
Катерина 
Борисівна

Завалевський
Юрій
Іванович

процесу головного управління професійної освіти директорату 
професійної освіти

в.о. директора Державної 
модернізації змісту освіти»

наукової установи «Інститут

Паржницький
Віктор
Валентинович

Богданович
Ольга
Іванівна

Кайтановська
Ольга
Миколаївна

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»

Дорош
Василь
Степанович

директор Навчально-методичного 
технічної освіти у Вінницькій області

центру професійно-

Западнова методист Навчально-методичного центру професійно-
Світлана технічної освіти у Вінницькій області
Анатоліївна



Титаренко Василь 
Вікторович

Ніколін Дмитро 
Іванович

директор Вищого художнього професійно-технічного 
училища № 5 м. Вінниці

заступник директора з навчально-виробничої роботи 
вищого художнього професійно-технічного училища № 
5 м. Вінниці (

Генеральний директор директорату 
професійної освіти

сита алом 
згідно'

І. В. Шумік



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти і науки
від 0$. РЧ- № У З З

СКЛАД
організаційного комітету III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти
з професії «Кухар»

Демура
Антон
Львович

Кравченко
Любов
Андріївна

заступник директора департаменту освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації, 
голова організаційного комітету

начальник управління науки, вищої та професійно- 
технічної освіти Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації, заступник голови 
організаційного комітету

Василиненко
Віктор
Михайлович

директор Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Дніпропетровській 
області

Дудля
Оксана
Володимирівна

Мірошниченко
Катерина
Борисівна

Завалевський
Юрій
Іванович

начальник відділу професійно-технічної освіти та 
ресурсного забезпечення департаменту освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації

начальник відділу змісту освіти та організації 
освітнього процесу головного управління 
професійної освіти директорату професійної освіти

в.о. директора 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»

Логвиненко
Віктор
Дмитрович

директор Державного професійно-технічного
навчального закладу «Дніпровський центр
професійної освіти»

Генеральний директор директорату 
професійної освіти І. В. Шумік



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти і науки
від 0% 04і. (9  № £/$2)

СКЛАД
організаційного комітету III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти з 
професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»

Закапко
Тетяна
Іванівна

Гриженко
Віктор
Васильович

заступник начальника управління -  начальник відділу 
професійної (професійно-технічної) освіти, організаційної 
роботи та документообігу департаменту освіти і науки 
Полтавської обласної державної адміністрації

заступник директора Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Полтавській області

Мірошниченко
Катерина
Борисівна

Завалевський
Юрій
Іванович

начальник відділу змісту освіти та організації освітнього 
процесу головного управління професійної освіти 
директорату професійної освіти

в.о директора Державної наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти»

Паржницький
Віктор
Валентинович

Богданович
Ольга
Іванівна

Кайтановська
Ольга
Миколаївна

Несен
Микола
Григорович

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 Вищого професійного училища № 7 м. Кременчука 
Полтавської області



Мазур заступник директора з навчально-виробничої роботи
Вероніка Вищого професійного училища № 7 м. Кременчука
Григорівна Полтавської області

Генеральний директор директорату 
професійної освіти ^/- У1 )/Ь І. В. Шумік



СКЛАД
організаційного комітету III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед здобувані в професійної (професійно-технічної) освіти
з професії «Офіціант»

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти і науки
б ід  АЗ . /  ̂  № У ?>ІЬ

Лончак
Олександр
Анатолійович

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

Лазарєва
Тетяна
Олександрівна

Мірошниченко
Катерина
Борисівна

Завалевський
Юрій
Іванович

Паржницький
Віктор
Валентинович

Богданович
Ольга
Іванівна

Кайтановська
Ольга
Миколаївна

Білоконенко
Сергій
Павлович

Г ородечна
Людмила
Григорівна

директор Навчально-методичного центру
професійно-технічної освіти в Одеській області, 
заступник голови організаційного комітету

начальник відділу змісту освіти та організації освітнього 
процесу головного управління професійної освіти 
директорату професійної освіти

в.о. директора 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 навчального закладу 
«Одеське вище професійного училище морського 
туристичного сервісу»

заступник д 
Державно^ 
професій

Генеральний директор директо' 
професійної освіти

навчально-виробничої роботи 
закладу «Одеське вище 
кого ТУРИСТИЧНОГО сервісу»

З ооигіналом 
згідно

І. В. Шумік



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти і науки
від РЬ. 04. ! в № Ц33

СКЛАД
журі III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед 

здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти з професії 
«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»

Бордюг
Дмитро
Миколайович

Бутко
Микола
Захарович

Перекрест
Андрій
Леонідович

Горнєв
Костянтин
Тарасович

Тараненко
Сергій
Іванович

начальник електролабораторії відділу головного енергетика 
ПрАТ «АвтоКрАЗ», голова журі (за згодою)

головний енергетик ПАТ «Кременчуцький сталеливарний 
завод», заступник голови журі (за згодою)

кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації 
та комп’ютерно-інтегрованих технологій Інституту 
електромеханіки, енергозбереження і систем управління 
Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського, секретар журі (за згодою)

заступник головного енергетика 
вагонобудівний завод» (за згодою)

ПАТ «Крюківський

начальник бюро планово-попереджувального ремонту 
ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин» (за згодою)

Генеральний директор директорату 
професійної освіти



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти і науки
від ОЬ -ФЧ. (9 № ЦЪ Ъ

СКЛАД
журі III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед 

здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти 
з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва»

Хом’ячук
Василь
Васильович

Титаренко
Валентин
Володимирович

Бездушний
Петро
Миколайович

Лахман
Віктор
Миколайович

начальник відділу агропромислового розвитку 
Вишгородської районної державної адміністрації, 
голова журі (за згодою)

голова селянського (фермерського) господарства «Лан», 
заступник голови журі (за згодою)

викладач вищої категорії, методист, голова циклової комісії 
технічних дисциплін Відокремленого підрозділу НУБіП 
України «Немішаєвський агротехнічний коледж», 
секретар журі (за згодою)

директор приватного сільськогосподарського підприємства 
«Вікторія» (за згодою)

Козаченко
Олександр
Вікторович

Король
Сергій
Сергійович

Чайка
Владислав
Васильович

Порхун
Віктор
Миколайович

фізична особа підприємець (ФОП) «Козаченко О.В.» 
(за згодою)

механік приватного сільськогосподарського підприємства 
«Вікторія» (за згодою)

старший майстер Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Бородянський професійний аграрний 
ліцей» (за згодою)

інженер з охорони праці Державного навчального закладу 
«Катюжанське вище професійне училище» (за згодою)

Генеральний директор директо] 
професійної освіти З ооигін8пШу)4Ік 

згідно



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти і науки
від 03  ■ 19 №

СКЛАД
журі III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед здобувачів 

професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Офіціант»

Дишкантюк
Оксана
Володимирівна

Яні
Ілона
Стефанівна

декан факультету інноваційних технологій харчування 
і ресторанного бізнесу Одеської національної академії 
харчових технологій, голова журі (за згодою)

управляючий ресторану «Облака», заступник голови журі 
(за згодою)

Колосовська
Олена
Віталіївна

старший адміністратор мережі «Профітролі», секретар журі 
(за згодою)

Міньковський
Михайло
Сергійович

адміністратор ресторану «Di Mare» (за згодою)

Г ребенюк
Вікторія
Олександрівна

Рудяков
Олексій
Ігорович

адміністратор ресторану «Нофара» (за згодою)

директор мережі ресторанів при готелях «Бристоль» 
та «Лондонська» (за згодою)

Жиров
Віталій
Вікторович

ресторатор-реформатор, керуючий
«Александровский», «Хуторок» (за згодою)

ресторанів

Генеральний директор директорату 
професійної освіти



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти і науки
від 02> 04*. Р9 № ^  3 3

СКЛАД
журі III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед 

здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Кухар»

Нагорянський
Кирило
Юрійович

Зелігер
Давид
Львович

шеф-кухар ресторану «Ланч-Тайм», голова журі 
(за згодою)

бренд-шеф ресторану «Мінора», заступник голови журі 
(за згодою)

Біла
Оксана
Сергіївна

генеральний директор ТОВ «Контракт Продрезерв 5», 
секретар журі (за згодою)

Квєткін
Дмитро
Олександрович

Цапко
Антоніна
Віталіївна

шеф-кухар ресторану «Корона Хол» (за згодою)

завідувач виробництвом ТОВ «Контракт Продрезерв 5» 
(за згодою)

,*, .> „
Генеральний директор директорату 
професійної освіти



СКЛАД
журі III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед 

здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Маляр»

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти і науки
від ОЬ .РЧ.Ш № У ЬЬ

Онищук голова правління колективного будівельно-монтажного
Віктор управління «БМУ № 2» м. Вінниці, голова журі (за згодою)
Андрійович

Горбатюк технічний директор товариства з обмеженою відповідальністю
Микола «МУР» м. Вінниці, заступник голови журі (за згодою)
Іванович

Дяков головний інженер товариства з обмеженою відповідальністю
Сергій «БК СТАМ» м. Вінниці (за згодою)
Іванович

Жученко інженер з якості товариства з обмеженою відповідальністю
Лариса «Будівельне управління № 7» м. Вінниці, секретар журі
Анатоліївна (за згодою)

Олійник виконавець робіт товариства з обмеженою відповідальністю
Володимир «Вінницябуд» м. Вінниці (за згодою)
Васильович

Генеральний директор директорату 
професійної освіти ' >.\-- І. В. Шумік



Порядок
проведення III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності 

серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти
у 2019 році

У III етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед 
здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти (далі - Всеукраїнський 
конкурс) беруть участь переможці II етапу конкурсу (по одному представнику 
кожної з областей та міста Києва) серед учнів випускних груп, які отримують 
первинну професійну підготовку з відповідної професії (далі - учасники).

Оригінали звіту про проведення обласного етапу та заявки на участь у III 
етапі Конкурсу надсилаються до ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» за
10 днів до його проведення за адресою: 04070, м. Київ, вул. Митрополита Василя 
Липківського, 36 (відділ наукового та навчально-методичного забезпечення 
змісту професійної освіти).

Учасники прибувають на місце проведення у супроводі викладача або 
майстра виробничого навчання. Витрати на проїзд (в обидва кінці), харчування 
в дорозі, відрядження супроводжуючих осіб здійснюються за рахунок 
навчальних закладів, що направляють представників на Всеукраїнський 
конкурс.

Учасник має право приймати участь у Всеукраїнському конкурсі при 
наявності заявки, паспорту, учнівського квитка, медичної довідки (санітарної 
книжки), посвідчення тракториста або довідки з навчального закладу про 
допуск щодо керування трактором категорії «А» (для учасників за професією 
«Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва»), спеціального 
одягу (без логотипів), 3-х хвилинної презентації на тему: «Візитна картка 
учасника» на електронному носії.

Професія «Кухар»

Адреса проведення Всеукраїнського конкурсу: 49108, м. Дніпро, 
вул. Калинова, 41 та вул. Верещагина, 103, тел. (056) 724-15-01.

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

предметів «Технологія приготування їжі з основами товарознавства», 
«Організація виробництва та обслуговування», «Охорона праці», «Гігієна та 
санітарія виробництва», «Устаткування підприємств харчування» і включає в 
себе виконання тестових завдань на персональному комп'ютері (60 питань з 
чотирма варіантами відповіді, з яких одна вірна, за кожну правильну відповідь 
учасникам нараховується 0,5 бала).

Максимальна кількість балів - ЗО, час виконання - 1 астрономічна година.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти і науки
від ОЬ.М. / З  № ^
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Завдання практичного туру відповідають вимогам 4 кваліфікаційного 
розряду, виконуються протягом 3 астрономічних годин та передбачають 
приготування (по дві порції кожної страви) філе курячого фаршированого 
(вихід 140 г) зі складним гарніром (вихід 100 г) та яблук смажених в тісті (вихід 
140 г) (Доцяк B.C. Українська кухня. -  Львів: Оріяна-нова, 1998. -  559 с.).

Для приготування страви «Філе куряче фаршироване» учасникам будуть 
надані технологічні картки. Технологічну картку на приготування складного 
гарніру учасники розробляють особисто.

Кожному учаснику надається кошик із запропонованих інгредієнтів.
Сировина для філе курячого фаршированого: філе куряче

(напівфабрикат), ананаси консервовані, сир твердий, борошно пшеничне, яйця, 
олія рослинна рафінована.

Сировина для складного гарніру: картопля, морква, цвітна капуста, 
броколі, гарбуз, олія, сіль, перець білий, чорний мелений. Можна 
використовувати не всі компоненти з переліку.

Додаткові компоненти для приготування гарніру: масло вершкове, 
зелень (розмарин, тим’ян), папріка, карі, часник, вершки, соєвий соус 
(використати можна не більше 3 компонентів з переліку).

Сировина для яблук смажених в тісті: яблука, цукор, борошно пшеничне, 
яйця, молоко, сметана, сіль, олія рослинна рафінована, цукрова пудра.

Додаткові компоненти для декорування десерту, шоколад, м’ята, 
журавлина, полуниця, лимон, мигдаль (пластівці), кориця (мелена, палочки) 
(використати можна не більше 3 компонентів з переліку та не більше 20 г).

Максимальна кількість балів за практичний тур - 120.
Максимальна загальна кількість балів за теоретичний та практичний тури -150.

Професія «Маляр»

Адреса проведення Всеукраїнського конкурсу: 21034, м. Вінниця, 
вул. Лебединського, 13, Вище художнє професійно-технічне училище № 5 
м. Вінниці, тел. 0972991012, (0432) 27-90-00; 27-870-0; 27-05-73(факс).

Конкурс проводиться у два тури.
Теоретичний тур полягає у перевірці професійно-теоретичних знань з 

предметів «Технологія малярних робіт», «Матеріалознавство», «Охорона 
праці», «Будівельне креслення», «Електротехніка» та включає виконання 
тестових завдань на персональному комп’ютері (60 питань з чотирма 
варіантами відповіді, з яких одна правильна) за кожну правильну відповідь 
учасникам нараховується 0,5 бали. Максимальна кількість балів -  ЗО, час 
виконання - 1 астрономічна година.

Практичний тур передбачає виконання внутрішнього малярного 
опорядження поверхонь на модульних стендах і триватиме до 8 астрономічних 
годин.
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Практичний тур складається з трьох етапів:
I етап (90 хвилин)

Організація робочого місця і захист поверхонь.
Наклеювання багета (внутрішні і зовнішні кути).
Шпатлювання стиків багета.
Нанесення на підготовлену поверхню геометричних форм згідно робочого 
завдання.

II етап (285 хвилин)
Шліфування і фарбування багета.
Нанесення на підготовлену поверхню геометричних форм згідно 
робочого завдання.
Відведення контуру геометричних фігур від руки (без використання 
малярного скотчу) та фарбування геометричних форм згідно робочого 
завдання.

III етап (90 хвилин)
Повторне фарбування всіх поверхонь.
Максимальна кількість балів за практичний тур - 100.
Максимальна кількість балів за теоретичний та практичний тури - 130.

Перелік інструментів, які необхідно мати кожному учаснику для
виконання практичного туру

Рулетка стрічкова -  1 шт.
Валик велюровий (з 5 насадками) по 100 мм для фарбування з лотком -  1 шт. 
Японський металевий шпатель для багета - 1 набір 
Щітка-флейц 40, 60, 80 мм -  3 шт.
Пензлик фільоночний - 2 шт.
Пензлик для підфарбовування (№ 5) -  1шт.
Губка -  3 шт.
Стусло з ножівкою для багетів -  1 шт.
Ніж канцелярський з запасними лезами -  1шт.
Лінійка металева 500 мм -  1шт.
Пістолет будівельний для рідких цвяхів -  1шт.
Рівень будівельний 1,2 м -  1шт.
Олівець простий твердий -  1 шт.
Г умка -  1 шт

Професія «Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування»

Учасники конкурсу повинні мати при собі захисні окуляри та набір 
інструментів електромонтера (набір викруток, плоскогубці, пасатижі, кліщі для 
зняття ізоляції, ніж, кусачки, бокорізи, контрольно-вимірювальний прилад).
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Адреса проведення Всеукраїнського конкурсу: Полтавська область, 
м. Кременчук, вул. Вадима Пугачова, 14, Вище професійне училище № 7 
м. Кременчука Полтавської області, тел./факс. (05366)51119, 0676887825, 
0957904161, електронна пошта: ури7_кгет@і.иа.

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

предметів «Електротехніка з основами промислової електроніки», 
«Спецтехнологія», «Електроматеріалознавство», «Охорона праці» і включає в 
себе:

- виконання тестових завдань на персональному комп’ютері (60 питань з 
чотирма варіантами відповідей, з яких одна вірна, за кожну правильну 
відповідь учасникам нараховується 0,5 бала). Максимальна кількість балів -  30, 
час виконання - 1 астрономічна година;

- виконання розрахункової задачі з предмету «Електротехніка з основами 
промислової електроніки». Максимальні кількість балів - 10, час виконання - 
10 хвилин.

Максимальна кількість балів за теоретичний тур - 40.
Завдання практичного туру відповідають вимогам 3 кваліфікаційного 

розряду і містять в собі:

I завдання.
Складання ланцюга керування освітленням з декількох місць за наданою 

однолінійною схемою з використанням електричних апаратів обліку та захисту.
Максимальні кількість балів -  100, час виконання - 90 хвилин.

II завдання:
Складання силового ланцюга та ланцюга керування трифазними 

асинхронними електродвигунами з короткозамкненим ротором за допомогою 
двох реверсивних магнітних пускачів з обмеженням руху за допомогою 
кінцевих вимикачів, кнопкового посту з механічним блокуванням та з 
підімкненням сигнальної лампи, яка сигналізує про ввімкнення в роботу 
електромеханічного гальмування, за наданою електричною принциповою 
схемою.

Максимальні кількість балів -  135, час виконання - 150 хвилин.
Максимальна кількість балів за практичний тур складає 235 балів.

Професія «Офіціант»

Адреса проведення Всеукраїнського конкурсу: 650026, м. Одеса, вул. 
Пушкінська, 18, Державний навчальний заклад «Одеське вище професійне 
училище морського туристичного сервісу», тел. (048) 7252111.

Всеукраїнський конкурс передбачається проводити у 2 тури.
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Теоретичний тур передбачає перевірку професійно-теоретичних знань з 
предметів «Організація обслуговування в ресторанах», «Кулінарна 
характеристика страв», «Охорона праці», «Санітарія і гігієна», 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 бала. Максимальна кількість балів за теоретичний тур -  30, 
час виконання - 1 астрономічна година.

Практичний тур складається з виконання трьох завдань, відповідає 
вимогам 3 кваліфікаційного розряду, триває 3 астрономічні години та 
передбачає:

1. Складання серветок розміром 50x50.
Протягом 10 хв. кожний учасник повинен скласти 15 серветок різними 

способами, демонструючи свою майстерність, артистизм, ступінь складності 
при складанні серветок. За кожну серветку складену простим способом 
(цукерка, книжка, конус, свічка, валик, ножиці, парус, трапеція) учасник 
отримує 1 бал, складним способом (капелюх, віяло) - 2 бали. Дозволяється 
використовувати до 5 елементів декору. Максимальна кількість балів - 30.

За кожен випадок недотримання правил санітарії та гігієни знімається 1 
штрафний бал.

2. Техніка наливання вина та рух з тацею.
Учасник повинен відполірувати скло, наповнити 3 бокала червоним 

вином (по 125 мл або 2/3 бокала), розмістити їх на таці, граціозно пройти з нею 
на задану відстань та повернутися на місце. Максимальна кількість балів -  20.

За кожен випадок недотримання правил санітарії та гігієни знімається 1 
штрафний бал.

3. Техніка попереднього сервірування столу (сніданок, обід, вечеря).
Учасники за жеребкуванням отримують конкурсне завдання.
З наявного посуду, приборів, скла учасник повинен підібрати предмети 

для сервірування столу (до сніданку «Шведський стіл», обіду з 3-ох страв, вечері).
За кожен випадок недотримання правил санітарії та гігієни знімається 1 

штрафний бал.
Максимальна кількість балів за практичний тур -  80.
Максимальна загальна кількість балів за теоретичний і практичний тури -  110.

Кожен з учасників конкурсу повинен мати при собі:

- уніформу офіціанта, взуття (чорне, підбори у дівчат повинні бути не
більше 6 см) ;
- ручник;
- рушники для полірування (до 4шт.);
- антисептик для рук;
- полотняні серветки розміром 50x50 у кількості 15 шт.
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Професія «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва»

У III етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед 
здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Тракторист- 
машиніст сільськогосподарського виробництва» беруть участь переможці II 
етапу конкурсу серед учнів випускних груп, які отримують первинну 
професійну підготовку та пройшли кваліфікаційну підготовку за категорією А1.

Адреса проведення Всеукраїнського конкурсу: 07313, Київська область, 
с. Катюжанка, вул. Шевченка, 1, ДНЗ «Катюжанське вище професійне 
училище», тел. (04596) 32262, e-mail: vpty@ukr.net.

Всеукраїнський конкурс передбачається проводити у 2 тури.
Теоретичний тур складається з виконання двох завдань, триватиме 1,5
астрономічних години та передбачає:
1. Перевірку професійно-теоретичних знань з предметів: «Трактори», 

«Сільськогосподарські машини», «Комплексна система технічного 
обслуговування і ремонту сільськогосподарської техніки», «Правила 
дорожнього руху», «Агротехнологія», «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 бала. Максимальна кількість балів -  30, час виконання -  60 
хвилин.

2. Розв’язування кроссворду, що містить 25 питань, кожна правильна 
відповідь оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість - 25 балів, час виконання -  
ЗО хвилин.

Максимальна кількість балів за теоретичний тур складає 55 балів.
Практичний тур полягає в перевірці навичок і вмінь оранки землі на 

тракторах МТЗ-80/82 з начіпним плугом ПЛН - 3-35 і включає наступні 
завдання:

Завдання 1. Регулювання начіпної системи трактора та регулювання 
плуга на задану глибину оранки (максимальна кількість балів - 50, час 
виконання - 1 астрономічна година).

Завдання 2. Керування трактором та оранка земельної ділянки площею 
0,15 га (максимальна кількість балів - 200, час виконання -  1,5 астрономічних 
години).

Максимальна кількість балів за практичний тур -  250.
Максимальна кількість балів за теоретичний та практичний тури - 305.
Учасники Всеукраїнського конкурсу отримують конкурсні завдання і 

забезпечуються робочим місцем. Спостереження за виконанням роботи 
здійснюється лише членами журі та оргкомітету.

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

mailto:vpty@ukr.net


7

Учасники Всеукраїнського конкурсу самостійно виконують завдання, 
дотримуються правил та норм охорони праці. Учасники, які грубо порушили 
правила та норми охорони праці, спільним рішенням оргкомітету та журі 
можуть бути усунені від участі у Всеукраїнському конкурсі.

За недотримання учасниками правил (умов) Всеукраїнського конкурсу 
допускається зняття до ЗО штрафних балів.

Учасники та супроводжуючі їх особи мають право ознайомитися 
з результатами теоретичного і практичного турів після завершення 
Всеукраїнського конкурсу. У разі виникнення спірних питань розглядаються 
заяви від учасників у письмовій формі апеляційною комісією (голова журі) 
у відведений час.

Визначення результатів учасників здійснюється за більшою загальною 
сумою набраних ними балів, на основі яких встановлюють переможців, 
призерів та розподіляють місця (І-VI). У випадку, коли двоє або більше 
учасників наберуть однакову загальну кількість балів перевага надається тому, 
в кого більше балів набрано у практичному турі.

Переможці Всеукраїнського конкурсу за І-VI місце нагороджуються 
дипломами І,II,III ступеня та призами і мають право на відзначення стипендією 
Президента України. Решта - отримує дипломи учасників Всеукраїнського 
конкурсу.

Генеральний директор директорату 
професійної освіти


