
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
РІЇ ('З ' 20 еи>т>. мКи,в №

Про організацію та проведення 
III етапу Всеукраїнських конкурсів 
фахової майстерності серед здобувачів 
професійної (професійно-технічної) 
освіти у 2020 році та скасування наказів 
Міністерства освіти і науки України 
від 13 лютого 2020 р. № 200, 
від 17 березня 2020 р. № 414

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України 
від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2» (у редакції постанови Кабінету Міністрів 
України від 02 квітня 2020 р. № 255), від 19 лютого 2020 р. № 131 «Про 
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для реалізації загальнодержавних заходів у сфері освіти», підпункту 
2.5.1. пункту 2.5. 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 2.011 р. за № 1318/20056, пункту 8 Положення 
про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630, та з метою 
забезпечення проведення Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності 
серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти у більш 
безпечний період 2020 р.

НАКАЗУЮ:

1.3а результатами І та II етапів Всеукраїнських конкурсів фахової 
майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти 
(далі -  Всеукраїнські конкурси фахової майстерності) провести у 2020 році 
III етап Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності з професій:



«Перукар» -  йа базі Державного закладу професійної (професійно- 
технічної) освіти «Кропивницький професійний ліцей сфери послуг і 
торгівлі» (ЗО вересня -  02 жовтня 2020 року);

«Електрогазозварник» -  на базі Головінського вищого професійного 
училища ■ нерудних технологій Житомирської області (ЗО вересня -
02 жовтня 2020 року);

«Штукатур» -  на базі Державного закладу «Сумське міжрегіональне 
вище професійне училище» (05 -  07 жовтня 2020 року);

«Верстатник широкого профілю» - на базі Державного навчального 
закладу «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник» 
(06 -  09 жовтня 2020 року);

«Машиніст тепловоза», кваліфікація «Помічник машиніста тепловоза»- 
на базі Державного професійно-технічного навчального закладу 
«Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного 
транспорту» Вінницької області (12 -13  жовтня 2020 року).

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

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

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

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

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

5) організаційний комітет III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової 
майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти з 
професії «Машиніст тепловоза», кваліфікація: ■ «Помічник машиніста 
тепловоза» та затвердити у складі, що додається.

3. Призначити:
1) координаторів III етапу Всеукраїнських конкурсів фахової 

майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти та 
затвердити у складі, що додається;

2) експертів-консультантів III етапу Всеукраїнських конкурсів фахової 
майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти та 
затвердити у складі, що додається;

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



і4) журі III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед 
здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти з професії 
«Електрогазозварник» та затвердити у складі, що додається;

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

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

7) журі III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед 
здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Машиніст 
тепловоза», кваліфікація: «Помічник машиніста тепловоза» та затвердити у 
складі, що додається.

4. Департаментам освіти і науки Вінницької (Буняк В.), Запорізької 
(Захарчук В.). Сумської (Гробова В.) областей, управлінню освіти і науки 
Житомирської (Липовецька О.), управлінню освіти, науки, молоді та спорту 
Кіровоградської (Таборанський 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.

5. Організаційним комітетам 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 
науково-методичного забезпечення змісту професійної освіти Державної 
наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».

6. Директорату професійної освіти (Шумік І.) спільно з Державною 
науковою установою . «Інститут модернізації змісту освіти» 
(Трушковський К.) підготувати та подати на затвердження в установленому

. порядку кошториси на проведення НІ етапу Всеукраїнських конкурсів 
фахової майстерності.

7. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» 
(Трушковський К.) забезпечити науково-методичний супровід ПІ етапу 
Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності.

8. Департаменту фінансування державних і загальнодержавних 
видатків (Ткаченко О.), Державній науковій установі «Інститут модернізації 
змісту освіти» (Трушковський К.) забезпечити фінансування заходів, 
пов’язаних із проведенням III етапу Всеукраїнських конкурсів фахової 
майстерності, -відповідно до затверджених кошторисів.

9. Скасувати накази Міністерства освіти і науки України 
від 13 лютого 2020 р .. Ш  200 «Про організацію та проведення



III. етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед здобувачів 
професійної (професійно-технічної) освіти у 2019/2020 навчальному році» 
та від 17 березня 2020 р. № 414 «Про внесення змін до наказу 
від 13 лютого 2020 року № 200 «Про організацію та проведення ПІ етапу 
Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед здобувачів 
професійної (професійнб-технічної) освіти у 2019/2020 навчальному році».

10. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та 
інформаційних технологій (Єрко І.) зробити відповідну відмітку у справах 
архіву.

11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Міністра Коржевського П.

Т. в.о. Міністра Любомира МАНДЗІЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти і науки
від М , Од. # 0 /

СКЛАД
організаційного комітету III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової 

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

Шатна
Лідія
Францівна

заступник начальника управління освіти, науки, молоді і 
спорту Кіровоградської обласної державної 
адміністрації, голова організаційного комітету

Левошко
Володимир
Борисович

Гармаш
Людмила
Миколаївна

головний спеціаліст відділу закладів освіти управління 
освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної 
державної адміністрації, заступник голови 
організаційного комітету
головний спеціаліст відділу змісту освіти і організації 
освітнього процесу головного управління професійної 
освіти директорату професійної освіти

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

Сімакова заступник директора Державної наукової установи
Наталя «Інститут модернізації змісту освіти»
Михайлівна

Паржницький
Віктор
Валентинович

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

Богданович
Ольга
Іванівна

Кайтановська
Ольга
Миколаївна

мето л ист вищої категорії відділу науково-методичного 
забезпечення змісту професійної освіти Державної 
наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», 
секретар організаційного комітету
завідувач сектором відділу науково-методичного 
забезпечення змісту професійної освіти Державної 
наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»

Шолудько директор Навчально-методичного кабінету
Алла професійно-технічної освіти у Кіровоградській області
Петрівна
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Снєжко
Людмила
Олексіївна

директор Державного закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти «Кропивницький 
професійний ліцей сфери послуг і торгівлі»

Черемісова
Тамара
Михайлівна

методист Навчально-методичного. кабінету
професійно-технічної освіти у Кіровоградській області

Далеко
Вікторія
Володимирівна

заступник директора з навчально-виробничої роботи 
Державного закладу професійної (професійно-технічної) 
освіти «Кропивницький професійний ліцей сфери послуг 
і торгівлі»

Генеральний директор 
директорату професійної освіти Ірина ШУМІК



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти і науки
від Р&. $3. У О У

СКЛАД
організаційного комітету ПІ етапу Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти з 
професії «Машиніст тепловоза», кваліфікація «Помічник машиніста тепловоза»

Бачинський
Валерій
Григорович

Даценко
Анжела
Володимирівна

Гармаш
Людмила
Миколаївна

заступник директора Департаменту освіти і науки 
Вінницької обласної державної адміністрації -  
начальник управління професійної освіти, інноватики 
та науки, голова організаційного комітету 
начальник відділу професійно-технічної освіти, 
інноватики та науки Вінницької обласної державної 
адміністрації, заступник голови організаційного 
комітету
головний спеціаліст від ділу змісту освіти і організації 
освітнього процесу головного управління професійної 
освіти директорату професійної освіти

Трушковський
Костянтин
Юрійович

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

Сімакова
Наталя
Михайлівна

заступник 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
завідувач сектором відділу науково-методичного 
забезпечення змісту професійної освіти Державної 
наукової установи «Інститут модернізації змісту 
освіти»
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Дорош
Василь
Степанович

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

Марчук
Василь
Анатолійович

методист Навчально-методичного центру
професійно-технічної освіти у Вінницькій області

Стецюк
Андрій
Олексійович

директор державного професійно-технічного 
навчального закладу «Козятинське міжрегіональне
вище професійне училище залізничного транспорту»

Міськова
Маргарита
Георгіївна

Рибіцька 
Анжела . 
Володимирівна

Сініцин
Віктор
Васильович

заступник директора з методичної роботи державного 
професійно-технічного навчального закладу
«Козятинське міжрегіональне вище професійне 
училище залізничного транспорту» 
заступник директора з навчально-виробничої роботи 
державного професійно-технічного навчального 
закладу «Козятинське міжрегіональне вище 
професійне училище залізничного транспорту» 
майстер виробничого навчання державного 
професійно-технічного навчального закладу
«Козятинське міжрегіональне вище професійне 
училище залізничного транспорту»

Генеральний директор 
директорату професійної освіти Ірина ШУМІК



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти і науки
в ід

СКЛАД
організаційного комітету III етапу Всеукраїнського конкурсу 

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

Осипович
Наталія
Євгенівна

Гармаш
Людмила
Миколаївна

начальник відділу з питань професійно-технічної та 
вищої освіти управління освіти і науки Житомирської 
обласної державної адміністрації, голова 
організаційного комітету
головний спеціаліст відділу змісту освіти і організації 
освітнього процесу головного управління професійної 
освіти директорату професійної освіти

Трушковський
Костянтин
Юрійович

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

Сімакова заступник директора Державної наукової установи
Наталя «Інститут модернізації змісту освіти»
Михайлівна

Паржницький
Віктор
Валентинович

Богданович
Ольга
Іванівна

Кайтановська
Ольга
Миколаївна

Васильчук
Валентина
Ананівна

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
завідувач сектором відділу науково-методичного 
забезпечення змісту професійної освіти Державної 
наукової установи «Інститут модернізації змісту 
освіти»
директор Навчально-методичного кабінету 
професійно-технічної освіти у Житомирський області, 
заступник голови організаційного комітету
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Максимчук
Вячеслав
Володимирович

Заруцька
Таїсія
АдамІвна

директор Головинського вищого професійного 
училища нерудних технологій

заступник директора з навчально-виробничої роботи 
Головинського вищого професійного училища 
нерудних технологій

Генеральний директор 
директорату професійної освіти Ірина ІЇЇУМІК



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти і науки
від _____

СКЛАД
організаційного комітету III етапу Всеукраїнського конкурсу 

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

Гробова
Вікторія
Павлівна

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

Роженко
Павло
Петрович

Тихенко
Володимир
Сергійович

заступник директора департаменту — начальник 
управління професійної, вищої освіти, наукової роботи 
та ресурсного забезпечення, заступник голови 
організаційного комітету
начальник відділу професійної, вищої освіти та 
наукової роботи управління професійної, вищої освіти, 
наукової роботи та ресурсного забезпечення

Гармаш
Людмила
Миколаївна

головний спеціаліст відділу змісту освіти і організації 
освітнього процесу головного управління професійної 
освіти директорату професійної освіти

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

Сімакова заступник директора Державної наукової установи
Наталя . «Інститут модернізації змісту освіти»
Михайлівна

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
завідувач сектором відділу науково-методичного 
забезпечення змісту професійної освіти Державної 
наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»
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Самойленко
Наталія
Юріївна

Камишанська
Віталія
Олексіївна

Тихенко
Лариса
Володимирівна

Проценко
Наталія
Дмитрівна

Сагіров
Юрій
Федорович

Лубинець
Віта
Олександрівна

Верещага
Галина
Василівна

Г аницька
Оксана
Олексіївна

Петренко
Тамара
Олександрівна

Черняк
Олександра
Юріївна

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

директор державного навчального закладу «Сумське 
міжрегіональне вище професійне училище»

директор Сумського обласного центру позашкільної 
освіти та роботи з талановитою молоддю

начальник відділу освіти, маркетингу компанії 
«Полімін»

начальник об’єктного каналу по Україні компанії 
«Полімін»

методист навчально-методичного ' центру
професійно-технічної освіти у Сумській області

заступник директора з будівельних питань ТОВ
«ТрестСумжитлобуд»

заступник директора з навчально-виробничої роботи 
державного навчального закладу «Сумське 
міжрегіональне вище професійне училище»

заступник директора з навчально-виховної робота 
державного навчального закладу «Сумське 
міжрегіональне вище професійне училище»

старший майстер державного навчального закладу 
«Сумське міжрегіональне вище професійне училище»

Генеральний директор
директорату професійної освіти Ірина ІІГУМПС



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти і науки
від б ІР /

СКЛАД
організаційного комітету III етапу Всеукраїнського конкурсу 

фахової майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) 
освіти з професії «Верстатник широкого профілю»

Захарчук - 
Віктор
Миколайович

т.в.о. директора департаменту освіти і науки Запорізької 
обласної державної адміністрації, голова організаційного 
комітету

Коноваленко
Ольга
Сергіївна

заступник начальника управління — начальник відділу 
дошкільної, загальної середньої, професійної освіти з 
питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 
управління дошкільної, загальної середньої, 
позашкільної, професійної та вищої освіти, заступник 
голови організаційного комітету

Г армаш
Людмила
Миколаївна

головний спеціаліст відділу змісту освіти і організації 
освітнього процесу головного управління професійної 
освіти директорату професійної освіти

Трушковський
Костянтин
Юрійович

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

Сімакова
Наталя
Михайлівна

заступник директора Державної наукової установи 
«Інститут модернізації змісту освіти»

Паржницький
Віктор
Валентинович

начальник відділу професійної освіти і тренінгів 
Інституту модернізації змісту освіти

Богданович
Ольга
Іванівна

методист вищої категорії відділу професійної освіти і 
тренінгів Інституту модернізації змісту освіти, секретар 
організаційного комітету

Кайтановська
Ольга
Миколаївна

завідувач сектором відділу науково-методичного 
забезпечення ' змісту професійної освіти Державної 
наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»
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Сапронов
Валерій
Іванович

Паржницький
Олександр
Вікторович

Петерик
Світлана
Миколаївна

Костюк ■
Андрій
В алентинович

Немченко
Маріанна
Михайлівна

Базь
Олександр
Станіславович

Пеньков
Антон
Миколайович

Савінська
Лариса
Мойсіївна

Подлужний
Андрій
Сергійович

заступник виконавчого директора Запорізької обласної 
федерації роботодавців Запорізького обласного союзу 
промисловців і підприємців (роботодавців) «Потенціал»

директор Науково-методичного центру
професійно-технічної освіти в Запорізькій області

заступник директора Науково-методичного центру
професійно-технічної освіти в Запорізькій області

методист Науково-методичного центру
професійно-технічної освіти, у Запорізькій області

методист Науково-методичного центру
професійно-технічної освіти у Запорізькій області

директор Державного навчального заклад «Запорізьке 
вище професійне училище «Моторобудівник»

заступник директора з навчально-виробничої роботи 
Державного навчального заклад «Запорізьке вище 
професійне училище «Моторобудівник»

заступник директора з навчально-виховної роботи 
Державного навчального заклад «Запорізьке вище 
професійне училище «Моторобудівник»

старший майстер заступник Державного навчального 
заклад «Запорізьке вище професійне училище 
«Моторобудівник»

Генеральний директор
директорату професійної освіти Ірина ПІУМПС



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти і науки
від /ffâ  û f?  _____

СКЛАД
журі III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед 

здобувачів професійної (професійно-технічної) ОСВІТИ 
з професії «Перукар»

Ковальова
Ангеліна
Семенівна

голова Центру перукарів Кіровоградгцини, суддя 
Чемпіонатів України з перукарського мистецтва, голова 
журі (за згодою)

Приблуда
Сніжана
Борисівна

директор перукарні «Сніжана», призер Міжнародного 
конкурсу краси «Кришталевий янгол», заступник голови 
журі (за згодою)

Панкул технолог компанії ESTEL, секретар журі (за згодою)
Анна
Валеріївна

Коваленко директор салону -  краси «Стиль» (за згодою)
Тетяна
Дмитрівна

Шелін технолог компанії «Schwarzkopf» (за згодою)
Тетяна
Олександрівна

Аліфанова директор школи-студії Наталії Аліфанової (за згодою)
Наталія
Сергіївна

Сколота директор салону «МАК» (за згодою)
Марина
Володимирівна

Генеральний директор
директорату професійної освіти Ірина ШУМІК



СКЛАД
журі ПІ етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед здобувачів 

професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Машиніст тепловоза»,
кваліфікація: «Помічник, машиніста тепловоза»

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти і науки
від {Р О /

Грига
Олег
Володимирович

Заєць
Олександр
Олександрович

Данилюк
Олександр
Володимирович

Лисюк
Євгеній
Вікторович

Брайковська
Надія.
Сергіївна

Стьопич
Анатолій
Вікторович

Латинський
Сергій
Іванович

начальник виробничого підрозділу
локомотивного депо Козятин регіональної філії 
Південно-Західна залізниця АТ «Українська 
залізниця» «Південно-Західна залізниця», голова 
журі (за згодою)

головний інженер виробничого підрозділу 
локомотивне депо Козятин регіональної філії 
«Південно-Західна залізниця» АТ
«Укрзалізниця», заступник голови журі (за 
згодою)
машиніст-інструктор виробничого підрозділу 
локомотивного депо Козятин регіональної філії 
Південно-Західна залізниця АТ «Українська 
залізниця», секретар журі (за згодою) 
начальник відділу кадрів Козятинської дирекції 
залізничних перевезень регіональної філії 
Південно-Західна залізниця АТ «Українська 
залізниця» «Південно-Західна залізниця» 
(за згодою)

в.о. ректора Київського державного економічно- 
технологічного університету транспорту 
(за згодою)

машиніст-інструктор виробничого підрозділу 
локомотивного депо Шепетівка регіональної філії 
Південно-Західна залізниця АТ «Українська 
залізниця» (за згодою)

машиніст-інструктор виробничого підрозділу 
локомотивного депо Коростень регіональної філії 
Південно-Західна залізниця АТ «Українська 
залізниця» (за згодою)

Генеральний директор
директорату професійної освіти Ірина ШУМІК



наказ Міністерства освіти і науки
від £ * 0 /

ЗАТВЕРДЖЕНО

СКЛАД
журі III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності 

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

Довгаль
Євген
Вікторович

Міготін
Євген
Вікторович

Васянович 
Михайло 
Петрович '

Каймук
Денис
Олегович

Попар,
Сергій
Анатолійович

начальник відділу технічної підтримки ТОВ
«Фомальгаут-Полімін», голова журі (за згодою)

головний інженер ТОВ «Будівельна марка», 
заступник голови журі (за згодою)

заступник начальника відділу технічної підтримки 
ТОВ «Фомальгаут-Полімін», секретар журі 
(за згодою)

головний інженер ФОП «Каймук Д.» (за згодою)

фахівець з технічної підтримки та навчання ТДВ
«Сінїат»

Г енеральний директор 
директорату професійної освіти Ірина ШУМПС



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти і науки
від № б ~ 0 /

СКЛАД
журі ПІ етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності 

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

Краско
Іван
Андрійович

міжнародний інженер в області зварювання, експерт 
ультразвукового контролю, ■ директор ТОВ 
«Укпрофігруп», голова журі (за згодою)

Елуховський
Олег
Володимирович

технічний директор ТОВ «Укрпрофігруп», 
сертифікований експерт в області візуального контролю 
зварювання, заступник голови журі (за згодою)

Кравець провідний спеціаліст ТОВ «Укрпрофігруп», секретар
Станіслав журі (за згодою)
Дмитрович

Козлов директор ТзОВ «СИ ЭН АЙ УКРАИНА» (за згодою)
Олег
Володимирович

Процюк
Олександр
Юрійович

провідний спеціаліст «СИ ЗН АЙ УКРАЙНА» 
(за згодою)

Генеральний директор 
директорату професійної освіти Ірина ШУМІК



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти і науки
від &>,

СКЛАД
журі ПІ етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності 

серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти 
з професії «Верстатник широкого профілю»

Бойко
Ігор
Андрійович

заступник начальника цеху АТ «Мотор Січ» з технічної 
частини, кандидат технічних наук, голова журі 
(за згодою)

Омельченко
Дмитро
Сергійович

помічник генерального директора АТ «Гідросила 
МЗТГ», заступник голови журі (за згодою)

Нілов
Володимир
Олексійович

ведучий інженер-технолог АТ «Мотор Січ», секретар 
журі (за згодою)

Георганова начальник бюро технічного контролю АТ «Гідросила
Тетяна МЗТГ» (за згодою)
Олександрівна

Авербах начальник ремонтно-механічного цеху ТОВ
Вадим «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (за згодою)
Леонідович

Пожидаев начальник механічного цеху ПрАТ «Запорізький
Віталій електровозоремонтаий завод» (за згодою)
Миколайович

Вінниченко інженер-технолог II категорії ПрАТ «Запорізький
Тетяна електровозоремонтний завод» (за згодою)
Арнольдівна

Г енеральний директор
директорату професійної освіти 4 Ірина ШУМПС



наказ Міністерства освіти і науки
від

ЗАТВЕРДЖЕНО

СКЛАД
координаторів III етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед 

здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти

«Електрогазозварник»

«Верстатник широкого 
профілю»

«Машиніст тепловоза, 
кваліфікація: «Помічник 
машиніста тепловоза»

«Штукатур»

Богданович методист вищої категорії відділу
Ольга науково-методичного забезпечення
Іванівна змісту професійної освіти

Державної наукової установи
«Інститут модернізації змісту
освіти»

Кайтановська завідувач сектором відділу
Ольга науково-методичного забезпечення
Миколаївна змісту професійної освіти

Державної наукової установи 
«Інститут модернізації змісту 
освіти»

Богданович методист вищої категорії відділу
Ольга науково-методичного забезпечення
Іванівна змісту професійної освіти

Державної наукової установи 
«Інститут модернізації змісту 
освіти»

Паржницький начальник відділу наукового та
Віктор навчально-методичного
Валентинович забезпечення змісту професійної

освіти Державної наукової 
установи «Інститут модернізації 
змісту освіти»

«Перукар» Богданович
Ольга
Іванівна

методист вищої категорії відділу 
науково-методичного забезпечення 
змісту професійної освіти 
Державної наукової установи 
«Інститут модернізації змісту 
освіти»

Генеральний директор
директорату професійної освіти Ірина ШУМІК



ЗАТВЕРДЖЕНО •
наказ Міністерства освіти і науки
від 6V  /

Склад
експертів-консультантів III етапу В сеукраїнських конкурсів фахової 

майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти

«Електрогазозварник» Вознюк
Олександр
Степанович

«Верстатник Сапронов
широкого профілю» Валерій

Іванович

«Машиніст тепловоза, Попова 
кваліфікація: Наталія
«Помічник машиніста Михайлівна 
тепловоза»

«Штукатур»

директор ТОВ
«Коростишівземінвест»

заступник виконавчого директора 
Запорізького обласного союзу 
промисловців і підприємців
«Потенціал»

помічник начальника з кадрів 
відокремленого підрозділу ЛОКОМОІИ 

вне депо Козяїин регіональної філії 
«Південно-Західна залізниця»

керівник виробничо-технічного 
відділу БТУ № 2 АТ «Сумбуд»

Радченко
Олександр
Анатолійович

«Перукар» Дорофєєва дизайнер зачіски салону «Креатив»
Людмила м. Кропивницький
Володимирівна

Генеральний директор 
директорату професійної освіти


