
І
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

№ 630

Про розроблення стандартів 
професійної (професійно-технічної) 
освіти з робітничих професій на основі 
компетентнісного підходу в 2019 році

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про професійну 
(професійно-технічну) освіту», розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 18.12.2018 №1106-р «Про затвердження плану пріоритетних дій
Уряду на 2019 рік», Плану заходів із впровадження Національної рамки 
кваліфікацій на 2016 - 2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 14.12.2016 № 1077-р, Рекомендацій щодо розроблення 
Державних стандартів професійно-технічної освіти на основі компетентнісного 
підходу, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 
від 30.06.2017 № 946, відповідно до пропозицій роботодавців та потреб ринку 
праці

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) перелік робітничих професій для розроблення стандартів професійної 
(професійно-технічної) освіти з робітничих професій на основі 
компетентнісного підходу (далі -  СП(ПТ)О) у 2019 році, що додається;

2) склад відповідальних осіб за розроблення проектів СП(ПТ)0 на основі 
компетентнісного підходу, що додається.

2. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних та Київської 
міської державних адміністрацій забезпечити розроблення проектів СП(ПТ)0 
та подати їх до директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки 
України до 15 червня 2019 року.



3. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» 
(Завалевський Ю. І.):

1) розмістити проекти СП(ПТ)0 на офіційному сайті Державної наукової 
установи «Інститут модернізації змісту освіти» для громадського обговорення 
до 15 серпня 2019 року;

2) доопрацювати проекти СП(ПТ)0 на основі компетентнісного підходу 
після громадського обговорення до 01 жовтня 2019 року;

3) погодити проекти СП(ПТ)0 з Міністерством соціальної політики 
України та Федерацією роботодавців України до 09 грудня 2019 року.

4. Директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України 
(Шумік І. В.) подати на затвердження в установленому порядку проекти 
СП(ПТ)0 на основі компетентнісного підходу до 27 грудня 2019 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 
Міністра Хобзея П. К.

Міністр Л. М. Гриневич
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства освіти  

і науки України  

від _________2019 року № __ 

 

Склад відповідальних осіб за  розроблення СП(ПТ)О у 2019 році   

 

№  

з/п 
Професія 

Код 

професії 
ПІБ та посада відповідальної особи, установа/заклад/підприємство 

1.  Агент з постачання 4131 Гріненко Віктор Володимирович – директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Чернігівській області; 

Вдовенко Олег Вікторович – директор Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Чернігівське вище професійне училище»; 

Янковська Вікторія Варіївна  – начальник відділу управління персоналу 

регіонального відділення «Північ» ТОВ «АЛЬЯНС МАРКЕТ» (за згодою) 

2.  Апаратник 

пастеризації та 

охолодження молока 

8272 Васильчук Валентина Ананіївна – директор Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у Житомирській області; 

Гайдаманчук Віктор Адамович – директор Турчинівського професійного ліцею; 

Бурківський Сергій Миколайович – начальник цеху сухого знежиреного 

молока ТОВ «Галіївський маслозавод» (за згодою) 

3.  Бармен  5123 Бондарчук Валентина Миколаївна – директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Рівненській області; 

Рудик Віктор Леонідович – директор Державного навчального закладу 

«Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі»; 

Северенчук Софія Петрівна – керівник ресторану «Фламінго» (за згодою) 

4.  Бурильник 

експлуатаційного та 

розвідувального 

буріння свердловин 

на нафту та газ 

8113 Бобко Володимир Миколайович – директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Львівській області; 

Кизима Олег Зіновійович – директор Вищого професійного училища № 35         

(м. Стрий, Львівська область); 

Вуйцик Тарас Михайлович – головний інженер Бурової  компанії «Горизонти» (за згодою) 
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5.  Взуттьовик з 

індивідуального 

пошиття взуття 

7442 Шаповалова Наталія Віталіївна – директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Миколаївській області;  

Гуревич Галина Петрівна – директор Миколаївського професійного 

промислового ліцею; 

Скляренко Олександр Володимирович – керівник ПП Скляренко (за згодою) 

6.  Водій трамвая 8323 Бобко Володимир Миколайович – директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Львівській області; 

Пікарось Олександра Федорівна – завідувач лабораторії Навчально-

методичного центру професійно-технічної освіти у Львівській області; 

Фугель Ігор Володимирович – директор Навчально-курсового комбінату  

ЛКП «Львівелектротранс» (за згодою) 

7.  Водій тролейбуса 8323 Бобко Володимир Миколайович – директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Львівській області; 

Пікарось Олександра Федорівна – завідувач лабораторії Навчально-

методичного центру професійно-технічної освіти у Львівській області;   

Фугель Ігор Володимирович – директор Навчально-курсового комбінату  

ЛКП «Львівелектротранс» (за згодою) 

8.  Декоратор 

вітрин 

5312 Мартинюк Наталія Вікторівна –  директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Черкаській області; 

Карбівничий Василь Олексійович – директор  Державного навчального 

закладу «Черкаське вище професійне училище імені ГРС Г.Ф. Короленка»; 

Смірнова Оксана Володимирівна  – директор мережі магазинів «Hobbidom» 

(за згодою) 

9.  Друкар 

флексографічного 

друкування 

8251 Натеса Микола Григорович – директор Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві;  

Гончаренко Алла Іванівна − директор Державного навчального закладу 

«Центр професійної освіти інформаційних технологій, поліграфії та дизайну 

м. Києва»; 

Мельник Сергій Анатолійович – завідувач виробництва Товариства з 

обмеженою відповідальністю «ТД «ВЕРІАС» (за згодою) 
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10.  Електромонтер 

контактної мережі 

7241 Дорош Василь  Степанович – директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Вінницькій області; 

Коломійчук  Олена Олександрівна – заступник директора з навчальної роботи 

Державного професійно-технічного навчального закладу «Козятинське 

міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту»; 

Гусаківський Сергій Юрійович – начальник виробничого підрозділу 

Козятинської  дистанції електропостачання регіональної філії «Південно-

Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (за згодою) 

11.  Електромонтер 

охоронно-пожежної 

сигналізації 

7244 Стасєєва Марина Андріївна – директор Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у Київській області; 

Шпак Сергій Миколайович – директор Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Білоцерківський професійний ліцей»; 

Музиченко Роман Іванович – директор ТОВ «Альпіс-дизайн» (за згодою) 

12.  Живописець 7324 Микитюк Світлана Миколаївна – директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Чернівецькій області; 

Андрусяк Василь Дмитрович – директор Вищого професійного художнього 

училища № 5 м. Чернівці; 

Кишлярук В’ячеслав Васильович – директор ТОВ «Арка-С», член 

Національної спілки архітекторів України (за згодою) 

13.  Жилувальник 

м’яса та 

субпродуктів 

9322 Мартинюк Наталія Вікторівна – директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Черкаській області; 

Азізова Алла Михайлівна – директор Державного навчального закладу 

«Черкаське вище професійне училище»; 

Пятковська Майя Анатоліївна – інженер-технолог м’яса та м’ясопродуктів 

ТОВ «Черкаська продовольча компанія» (за згодою) 
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14.  Касир квитковий 4211 Паржницький Олександр Вікторович – директор Науково-методичного 

центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області; 

Трипак Василь Васильович – директор Державного навчального закладу 

«Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту»; 

Василега Людмила Вікторівна –  директор департаменту розвитку персоналу 

та кадрової політики ПАТ «Укрзалізниця» (за згодою) 

15.  Контролер-касир 4211 Шолудько Алла Петрівна – директор Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у Кіровоградській області; 

Снєжко Людмила Олексіївна – директор Державного закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти «Кропивницький професійний ліцей сфери 

послуг і торгівлі»; 

Кабешев Дмитро Миколайович – Генеральний директор ТОВ «Копілка» (за згодою) 

16.  Контролер ощадного 

банку  

4212 Шолудько Алла Петрівна – директор Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у Кіровоградській області; 

Рацул Олександр Борисович –  директор Кропивницького вищого 

професійного училища; 

Тебякіна Вікторія Олександрівна – головний спеціаліст з виконання функцій 

із навчання персоналу АТ «Ощадбанк» (за згодою) 

17.  Контролер харчової 

продукції 

(виробництво 

м’ясних та рибних 

продуктів) 

8271 

 

Самойленко Наталія Юріївна – директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти  у Сумській області; 

Коваленко Юрій Іванович – директор Державного навчального закладу 

«Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту»; 

Хярм Віктор Миколайович – генеральний директор ДП «Сумистандартметро- 

логія» (за згодою) 

18.  Контролер харчової 

продукції 

(виробництво 

молочних продуктів) 

8272 Самойленко Наталія Юріївна – директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти  у Сумській області; 

Коваленко Юрій Іванович – директор ДНЗ «Сумське вище професійне 

училище будівництва та автотранспорту»; 

Бєлік Людмила Вікторівна  – директор Філії «Сумський молочний завод» 

дочірнє підприємство «Аромат» (за згодою) 
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19.  Кулінар борошняних 

виробів 

7412 Шевчук Людмила Іванівна – директор Науково-методичного центру 

професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-

педагогічних працівників у Хмельницькій області; 

Станіслав Григорій Васильович – директор Хмельницького професійного ліцею; 

Кальніченко Поліна Дмитрівна –  директор Мотель-кафе «Лаванда» (за згодою) 

20.  Кухар дитячого 

харчування 

5122 Артюшенко Володимир Іванович – директор Навчально-методичного центру  

професійно-технічної освіти у Луганській області; 

Ліщішин Микола Володимирович – директор Вищого професійного училища    

№ 92 м. Сєвєродонецька; 

Балковський Віталій Валерійович – завідуючий Комунальним підприємством 

«Комбінат шкільного харчування» м. Сєвєродонецька (за згодою) 

21.  Машиніст 

залізнично-

будівельних машин 

8312 Паржницький Олександр Вікторович – директор Науково-методичного 

центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області; 

Трипак Василь Васильович – директор Державного навчального закладу 

«Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту»; 

Бакалов Олексій Вадимович – начальник відділу розвитку персоналу ПАТ 

«Запоріжсталь» (за згодою) 

22.  Машиніст колійних 

машин 

8311 Паржницький Олександр Вікторович – директор Науково-методичного 

центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області; 

Трипак Василь Васильович – директор Державного навчального закладу 

«Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту»; 

Бакалов Олексій Вадимович – начальник відділу розвитку персоналу ПАТ 

«Запоріжсталь»  (за згодою) 

23.  Машиніст 

папероробної 

(картоноробної) 

машини (сіткар) 

8143 

 

Шевчук Людмила Іванівна – директор Науково-методичного центру 

професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-

педагогічних працівників у Хмельницькій області; 

Романюк Микола Євгенович – директор Державного навчального закладу  

«Полонський агропромисловий центр професійної освіти»; 

Прудкий Сергій Володимирович – генеральний директор ТОВ «Понінківська 

картонно-паперова фабрика – Україна» (за згодою) 
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24.  Монтажник 

інформаційно-

комунікаційного 

устаткування 

 

7242 Самойленко Наталія Юріївна – директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти  у Сумській області; 

Помаран Павло Іванович  – директор Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Роменське вище професійне училище»; 

Філіпченко Андрій Дмитрович  – директор ФОП Філіпченко Андрій Дмитрович 

(за згодою) 

25.  Монтажник 

радіоелектронної 

апаратури та 

приладів 

7242 Слюсарєва Ольга Володимирівна – директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Закарпатській області; 

Газдик Мирослава Миронівна – директор Вищого професійного училища № 3  

(м. Мукачево, Закарпатська область); 

Березник Станіслав Олександрович – начальник відділу діагностики та 

ремонту Господарського товариства у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю завод «Флекстронікс ТзОВ» (за згодою) 

26.  Монтажник-

складальник 

металопластикових 

конструкцій 

7129 Василиненко Віктор Михайлович – директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області; 

Яременко Валерій Миколайович – директор Державного професійно-

технічного навчального закладу «Криворізький центр підготовки та 

перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі»; 

Собіна  Сергій Олексійович – директор з виробництва ТОВ «ВІКНА 

ВІКОНДА» (за згодою) 

27.  Нянька 5131 Шаповалова Наталія Віталіївна – директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Миколаївській області; 

Секкер Галина Олександрівна –  в. о. директора Державного навчального 

закладу «Вище професійне училище № 7 м. Миколаїв»; 

Литвинова Ольга Іванівна – головний лікар Миколаївського обласного 

будинку дитини (за згодою) 

28.  Обмотувальник 

елементів 

електричних машин  

8282 Василиненко Віктор Михайлович – директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області; 

Пентегов Володимир Михайлович – директор Криворізького професійного 

транспортно-металургійного ліцею; 
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Терещенко Валентина Миколаївна – заступник Голови Правління з 

управління персоналом та загальних питань ПАТ «Електромашпромсервіс» 

(за згодою) 

29.  Оглядач вагонів 7233 Дорош Василь Степанович – директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Вінницькій області; 

Кузьмін Владислав В’ячеславович – директор Державного професійно-

технічного навчального закладу «Жмеринське вище професійне училище» 

Касько Віктор Миколайович – начальник виробничого підрозділу Вагонно-

експлуатаційного депо станції Жмеринка регіональної філії ПАТ 

«Укрзалізниця» (за згодою) 

30.  Оператор з 

ветеринарного 

оброблення тварин 

6121 Шевчук Людмила Іванівна – директор Науково-методичного центру 

професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-

педагогічних працівників у Хмельницькій області; 

Лісовський Михайло Іванович – директор Плужненського професійного 

аграрного ліцею; 

Мікітюк Ігор Дмитрович – директор Ізяславської районної державної лікарні  

ветеринарної медицини (за згодою) 

31.  Оператор 

комп’ютерної 

верстки 

4112 Ткаченко Світлана Петрівна – директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Херсонській області; 

Лучко Надія Іванівна – директор Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Херсонський професійний ліцей зв’язку та поліграфії»; 

Трифонов Олександр Миколайович – директор ТОВ «Планета Х» (за згодою) 

32.  Оператор на 

автоматичних та 

напівавтоматичних 

лініях у 

деревообробленні 

8240 Парфенюк Зоя Іванівна  – директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Волинській області; 

Смоляр Володимир Анатолійович – директор Володимир-Волинського 

Вищого професійного училища; 

Павлюк Юрій Леонідович – головний технолог ТЗоВ «Гербор-Холдинг» (за 

згодою) 

33.  Оператор поста 

керування станом 

8122 Гончаров Едуард В’ячеславович – директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Донецькій області; 
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холодного прокату   Єфименко Олексій Сергійович – директор Маріупольського вищого 

металургійного професійного училища; 

Остапенко Олена Миколаївна – начальник відділу професійного навчання 

управління навчання та розвитку персоналу ПРАТ «Маріупольський 

металургійний комбінат імені Ілліча» (за згодою) 

34.  Оператор 

технологічних 

установок 

8155 Короп Тетяна Сергіївна – в. о. директора  Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Полтавській області; 

Крутько Валентина Петрівна – директор Регіонального центру професійно-

технічної освіти № 1 м. Кременчука; 

Литвиненко Вадим Володимирович – начальник відділу підготовки кадрів 

ПАТ «Укртатнафта» (за згодою) 

35.  Оператор 

швацького 

устаткування 

8263 Мартинюк Наталія Вікторівна –  директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Черкаській області; 

Карбівничий Василь Олексійович – директор Державного навчального 

закладу «Черкаське вище професійне училище імені ГРС Г.Ф. Короленка»,   

м. Черкаси; 

Шеремет Олена Василівна – заступник директора з персоналу ПП «Влада - 7» 

(за згодою) 

36.  Палітурник 7345 Русланова Тетяна  Олександрівна – директор Науково-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Харківській області; 

Пономарьова Вікторія Володимирівна –  директор Державного навчального  

закладу «Харківський регіональний центр професійної освіти поліграфічних 

медіатехнологій та машинобудування»;  

Тютюннік Андрій Олександрович – виконавчий директор ТОВ «Компанія 

«Рапід–Прес» (за згодою)  

37.  Плодоовочівник 6111 Шаповалова Наталія Віталіївна – директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Миколаївській області; 

Бенюх Юрій Іванович – директор Професійно-технічного училища № 42 

Миколаївської області;  

Сенюк Сергій Миколайович – директор фермерського господарства «Владам» 
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(за згодою) 

38.  Помічник 

бурильника 

експлуатаційного та 

розвідувального 

буріння свердловин 

на нафту й газ 

8113 Бобко Володимир Миколайович – директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Львівській області; 

Кизима Олег Зіновійович – директор Вищого професійного училища № 35 

( м. Стрий, Львівська обл.);  

Войтів Ярослав Йосипович – начальник виробничого відділу ДП 

«Західукргеологія» (за згодою) 

39.  Пресувальник 

гарячих труб 

8124 Василиненко Віктор Михайлович – директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області; 

Шепотько Олександр Вікторович – директор Державного професійно-

технічного навчального закладу «Нікопольський центр професійної освіти»;  

Дуплій Григорій Миколайович – технолог аналітичного відділу ПрАТ 

«СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (за згодою) 

40.  Приладист 

(перероблення 

нафти, 

нафтопродуктів, 

газу, сланців, вугілля 

та обслуговування  

магістральних 

трубопроводів) 

7311 Короп Тетяна Сергіївна – в. о. директора Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Полтавській області; 

Крутько Валентина Петрівна – директор Регіонального центру професійно-

технічної освіти № 1 м. Кременчука;  

Литвиненко Вадим Володимирович – начальник відділу підготовки кадрів 

ПАТ «Укртатнафта» (за згодою) 

41.  Реставратор 

декоративних 

штукатурок та 

ліпних виробів 

 

7133 Лазарєва Тетяна Олександрівна – директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Одеській області; 

Черненко Ігор Борисович – директор Державного навчального закладу 

«Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури»; 

Гольцов Володимир Васильович – заступник директора будівельної компанії 

ВАТ «Стікон» (за згодою) 

42.  Реставратор пам'яток 

кам’яної архітектури 

7122 Гордійчук Леся Леонідівна – директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Тернопільській області; 

Грищук Іван Михайлович – директор Тернопільського вищого професійного 
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училища № 4 ім. Михайла Паращука; 

Безушко Володимир Миколайович – директор ТОВ «ТернопільБуд» (за 

згодою) 

43.  Сировар 8272 Мартинюк Наталія Вікторівна – директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Черкаській області;  

Рубан Сергій Сергійович – в. о. директора Державного навчального закладу 

«Звенигородський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів» 

Нагиба Олександр Юрійович – начальник цеху по догляду за твердими 

сирами ПрАТ «Звенигородський сироробний комбінат» (за згодою) 

44.  Складальник верху 

взуття 

8266 Паржницький Олександр Вікторович – директор Науково-методичного 

центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області; 

Спекторов Борис Ілліч – директор Державного навчального закладу 

«Запорізький професійний ліцей сервісу»; 

Малиновська Людмила Іванівна – ТОВ НВФ «Міда, ЛТД» (за згодою) 

45.  Складальник взуття 8266 Паржницький Олександр Вікторович – директор Науково-методичного 

центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області; 

Спекторов Борис Ілліч – директор Державного навчального закладу 

«Запорізький професійний ліцей сервісу»; 

Малиновська Людмила Іванівна – ТОВ НВФ «Міда, ЛТД» (за згодою) 

46.  Складач поїздів 8312 Паржницький Олександр Вікторович – директор Науково-методичного 

центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області; 

Трипак Василь Васильович – директор Державного навчального закладу 

«Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту»; 

Василега Людмила Вікторівна – директор департаменту розвитку персоналу 

та кадрової політики ПАТ «Укрзалізниця» (за згодою) 

47.  Слюсар з 

механоскладальних 

робіт 

7233 Мартинюк Наталія Вікторівна – директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Черкаській області; 

Філіпова Ольга Олексіївна – директор Державного навчального закладу 

«Черкаський професійний автодорожній ліцей»; 

Дирда Володимир Олександрович – генеральний директор ПрАТ «Черкаси - 
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АВТО» (за згодою) 

48.  Слюсар з 

експлуатації та 

ремонту газового 

устаткування 

7233 Шевчук Людмила Іванівна – директор Науково-методичного центру 

професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-

педагогічних працівників у Хмельницькій області; 

Станіслав Григорій Васильович – директор Хмельницького професійного 

ліцею; 

Лоб Олександр Михайлович – технічний директор ПАТ «Хмельницькгаз» (за 

згодою) 

49.  Слюсар з 

контрольно-

вимірювальних 

приладів та 

автоматики 

(електромеханіка) 

7242 Артюшенко Володимир Іванович – директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Луганській області; 

Гаврилюк Ігор Сергійович – директор Рубіжанського професійного хіміко-

технологічного ліцею, м. Рубіжне; 

Лісовін Юрій Андрійович – заступник начальника цеху контрольно-

вимірювальних приладів та автоматики ТОВ «Навчально-виробниче 

підприємство «Зоря» (за згодою) 

50.  Соціальний  

робітник 

5133 Шаповалова Наталія Віталіївна – директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Миколаївській області; 

Архипов Сергій Володимирович – директор Вищого професійного училища     

№ 21 м. Миколаєва; 

Самерханова Любов Іванівна – перший заступник директора  Міського 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) (за згодою) 

51.  Столяр будівельний 7124 Натеса Микола Григорович – директор Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві; 

Морзе Юрій Леонтійович – директор Вищого професійного училища № 25 

м. Києва; 

Кузубов Вадим Олегович – директор Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Алакс» (за згодою) 
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52.  Стюард (послуги у 

дорозі) 

5111 Паржницький Олександр Вікторович – директор Науково-методичного 

центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області; 

Трипак Василь Васильович – директор Державного навчального закладу 

«Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту»; 

Василега Людмила Вікторівна – директор департаменту розвитку персоналу 

та кадрової політики ПАТ «Укрзалізниця» (за згодою) 

53.  Флорист 7331 Бондарчук Валентина Миколаївна –  директор Навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти у Рівненській області; 

Назарук Михайло Йосипович – директор Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу 

та дизайну»; 

Заєць Ірина Володимирівна – директор ФОП Заєць Ірина Володимирівна (за 

згодою) 

54.  Цукерник 7412 Васильчук Валентина Ананіївна – директор Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у Житомирській області; 

Поліщук Тетяна Петрівна – директор Державного навчального закладу 

«Бердичівське вище професійне училище» Житомирської області; 

Ярошинська Наталія Анатоліївна – інженер-технолог ЗАТ «Житомирські 

ласощі» (за згодою) 

55.  Ювелір-закріпник 7313 Натеса Микола Григорович – директор Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти в м. Києві; 

Авраменко Ольга Олексіївна – директор Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва» 

Можаровський Григорій Іванович – президент Асоціації ювелірів України (за 

згодою) 

 

 

Генеральний директор директорату професійної освіти                                                                                         Ірина Шумік 


