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

Щодо організації Всеукраїнських 
конкурсів фахової майстерності 
у 2017/2018 навчальному році

Відповідно до Указу Президента України від 18 вересня 2004 року № 1102 
«Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійпо-технічної освіти в 
Україні», 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 року № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України від 17 листопада 2011 року за № 1318/20056, у 2015/2016 навчальному 
році заплановано проведення Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності 
серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі - 
Всеукраїнські конкурси) з таких професій:

- муляр - на базі Вищого професійного училища №1 м. Рівного;
- електрозварник ручного зварювання - на базі Державного навчального 

закладу «Регіональний механіко-технологічний центр професійної освіти 
Харківської області»;

- монтажник санітарно-технічних систем і устаткування - на базі 
Дніпровського вищого професійного училища будівництва;

- продавець продовольчих товарів - на базі Державного навчального 
закладу «Южноукраїнський професійний ліцей» Миколаївської області;

- кравець - на базі Державного професійно-технічного навчального 
закладу «Тернопільське ВПУ сфери послуг та туризму».

Просимо розпочати підготовку та здійснити організаційні заходи щодо 
забезпечення І (першого) і II (другого) етапів вищезазначених Всеукраїнських 
конкурсів, а також надати кандидатури фахівців до складу предметно- 
методичних комісшй<ршр©&деіШімі їеаарм'ишоах і практичних завдань.
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Пропозиції до 25 жовтня 2017 року необхідно надсилати у паперовому 
варіанті до Інституту модернізації змісту освіти та па електронну адресу: 
о bogdanovich@itkr.net за встановленою формою, що додас ться.

Додаток: на 1 арк.

Заступник Міністра cx ^Y  П. К. Хобзей

Мірошниченко К.Б. 
Богданович 0.1. 
0661349571
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Додаток
до листа Міністерства освіти і науки 
України № ________ в ід ________

Пропозиції
до складу предметно-методичних комісій з розроблення теоретичних і 

практичних завдань Всеукраїнських конкурсів фахової майстернос ті серед 
учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

у 2017/2018 навчальному році

№
з/п

Регіон Прізвище, ім’я, 
по батькові 
кандидата

ПТНЗ, в якому 
працює кандидат, 
його контактний 

телефон

Посада Назва
конкурсної

професії

І

Директор департаменту 
професійної освіти М. С. К)чимський


