
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
пр. Перемоги, 10, м.Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96 

E-mail: mon@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185

Департаменти (управління) освіти і 
науки обласних, Київської міської 
державних адміністрацій

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

Щодо Всеукраїнського конкурсу 
професійної майстерності 
«WORLDSKILLS UKRAINE»

Інформуємо, що урочисте відкриття Всеукраїнського конкурсу 
відбудеться ЗО листопада 2017 р. о 14:00 у актовій залі Київського 
національного університету будівництва і архітектури (Повітрофлотський 
проспект, 31).

Реєстрація учасників розпочнеться о 13-00 у Київському національному 
університеті будівництва і архітектури.

До місця відкриття Конкурсу учасники мають добратися самостійно: від 
залізничного вокзалу «Південний» маршрутним таксі № 401 або 223 до 
зупинки «вул. Освіти».

Просимо повідомити на електронні адреси profos vita@imzo. gov ,ua та 
o_khomenko@i.ua інформацію щодо прибуття регіональної команди до міста 
Києва (номер потяга, час прибуття, номер вагону; час прибуття маршрутного 
таксі тощо).

Регіональні команди мають прибути на відкриття конкурсу з заздалегідь 
виготовленою табличкою, що містить назву області (міста Києва).

Після завершення урочистого відкриття Конкурсу з числа конкурсантів та 
експертів будуть сформовані групи за компетенціями, які 
супроводжуватимуться до майданчиків проведення конкурсу організовано (на 
автобусах).

Для проживання учасників конкурсу рекомендуємо бронювати місця для 
проживання поряд з майданчиком проведення конкурсу, орієнтуючись на 
розміщення учасників за компетенціями, а не за регіональним принципом.
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Інформацію щодо заброньованих місць проживання для кожного 
конкурсанта, експерта та лідера просимо повідомити закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти, на базі якого буде проводитись конкурс з 
відповідної компетенції.

Надаємо перелік контактних осіб за кожною компетенцією.

Компетенція Заклад освіти Відповідальний
Зварювальні роботи Міжрегіональне вище 

професійне училище 
автомобільного транспорту та 
будівельної механізації

Нищик
Вікторія Анатолівна 
(097) 496-79-26

Кондитерське 
мистецтво та 
Кулінарне мистецтво

Вище професійне училище № 
33

Наконечний 
Петро Семенович 
(044) 276-57-72 
(068) 930-28-31

Перукарське
мистецтво

Київське вище професійне 
училище швейного та 
перукарського мистецтва

Верес
Оксана Василівна 
(097)504-91-66 
Карбовська 
Юлія Сергіївна 
(063) 034-11-32

Сантехніка та 
опалення

Київський професійний ліцей 
будівництва і комунального 
господарства

Демченко 
Валерій Антонович 
(098) 396-92-54

Сухе будівництво та 
штукатурні роботи

Київський професійний 
будівельний ліцей

Карпова 
Жанна Павлівна 
(093)417-17-57

Технологія моди Київське вище професійне 
училище технологій та дизайну 
одягу

Добровольська
Світлана
Миколаївна
(097)358-66-61

Облицювальні роботи Київське вище професійне 
училище будівництва і 
архітектури

Качаловський 
Петро Іванович 
(096) 481-19-11

Для додаткової інформації з питань організації та проведення Конкурсу 
необхідно звертатися до Пятничук Тетяни Володимирівни (097 969 77 89), та 
Карбишевої Вікторії Оттівни (067 813 68 17).

Заступник Міністра >г. Павло Хобзей

Карбишева В.О. 287 82 06, Хоменко О. В. 287 82 10


