
ІІ 
Міністерство освіти і науки України 

Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації 
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«СУМСЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ» 

Н А К А З 

Від 16 вересня 2020 року м. Суми № 276 

Про організацію та підготовку до І етапу 
Всеукраїнського конкурсу фахової 
майстерності у 2020-2021 навчальному 
році серед здобувачів професійної освіти 

З метою виявлення кращих за професійною компетентністю, підвищення 
престижу професії «Штукатур», стимулювання розвитку творчого 
самовдосконалення учнівської молоді, пізнавальної активності учнів в 
оволодінні професією, розповсюдження передового досвіду з професійно-
теоретичної та професійно-практичної підготовки, популяризації серед молоді 
робітничих професій, відповідно до наказу Департаменту освіти і науки 
Сумської обласної державної адміністрації від 14.09.2020 року № 372-ОД «Про 
організацію та проведення II етапу Всеукраїнських конкурсів фахової 
майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти у 
2020 році та скасування наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної 
державної адміністрації від 30.01.2020 № 49-ОД» 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести І етап Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед 
учнів училища з професії «Штукатур» (групи № 30, № 40). 

2. Керівнику циклової комісії Темченку В.А.: 
2.1. До 18 вересня 2020 року провести методичну нараду з даного питання: 

визначити дату проведення конкурсу, з претендентами на конкурс. 
2.2. До 18 вересня 2020 року розробити умови конкурсу та подати до 

оргкомітету. 
3. Заступнику директора Ганицькій О.О.: 
3.1. Розробити заходи щодо проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу 

фахової майстерності з професії «Штукатур» до 18.09.2020 року. 



4. Підвести підсумки проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу фахової 
майстерності з професії «Штукатур». 

5. Заступнику директора з НМР Сорокіній скоригувати уроки теоретичного 
навчання. 

6. Провести І етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з 
професії «Штукатур» з дотриманням всіх протиепідемічних заходів. 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Директор В.О.Камишанська 

Виконавець: Ганицька О.О. 



ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор 
ДНЗ «СЧайське міжрегіональне 
вище^їф^^еїйне училище» 

-В.О.Камишанська 

ЗАХОДИ 
щодо проведення І етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності 

з професії «Штукатур» 

№ 
з/п Захід Час 

проведення Відповідальні Примітка 

1. 

Керівнику циклової комісії 
будівельного напрямку, 
провести методичну нараду та 
визначитись з: 

- датою проведення 
конкурсу; 

- учасниками конкурсу; 
- відповідальними за 

конкурс 

До 
18.09.2020 

Керівник ЦК 
Темченко В.А. 

2. 

Керівнику циклової комісії 
розробити умови конкурсу (2 
етапів: професійно-
теоретичного, професійно-
практичного) 

До 
18.09.2020 

Керівник ЦК 
Темченко В.А. 

3. Затвердити графік проведення 
конкурсу 

До 
18.09.2020 

Заступник 
директора з 

НВР 
Ганицька О.О. 

4. Затвердити склад 
організаційного комітету 

До 
18.09.2020 

Заступник 
директора з 

НВР 
Ганицька О.О. 

5. Затвердити склад журі До 
18.09.2020 

Заступник 
директора з 

НВР 
Ганицька О.О. 

6. 

Завідуючому навчальною 
майстернею з професії 
«Штукатур» підготувати 
матеріально-технічну базу 
майстерні для проведення 

До 
18.09.2020 

Заступник 
директора з 

НВР 
Ганицька О.О. 

Старший 



конкурсу. Забезпечити 
учасників всіма необхідними 
засобами, інвентарем, 
обладнанням. 

майстер 
Черняк О.Ю. 

Завідуюча 
майстернею 
Курило С.С. 

7. 

Викладачу професійно-
теоретичної підготовки 3 
професії «Штукатур» 
підготувати конкурсантів для 
проведення професійно-
теоретичного туру. 
Підготувати тестові завдання 
відповідно до розрядів та умов 
проведення І етапу конкурсу 

До 
18.09.2020 

Заступник 
директора з 

НВР 
Ганицька О.О. 

Викладач 
Темченко В.А. 

Заступник директора з HBP О.О.Ганицька 



ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор 
ДНЗ «Сумське міжрегіональне 
вищедфо^еі^не училище» 

.Камишанська 

ОРГКОМІТЕТ 
І етапу Всеукраїнського конкуру фахової майстерності 

з професії «Штукатур» серед здобувачів освіти 
у 2020-2021 навчальному році 

1. Ганицька О.О. - заступник директора з НВР 
2. Петренко Т.О. - заступник директора з НВР 
3. Темченко В.А. - викладач професійно-теоретичної підготовки 
4. Ткаченко JI.M. - директор TOB «Лізар-Техносервіс» 

Ж У Р І 
І етапу Всеукраїнського конкуру фахової майстерності 

з професії «Штукатур» серед здобувачів освіти 
у 2020-2021 навчальному році 

Голова журі: Міготін Є.В. - директор TOB «Будмарка» (за згодою) 
Члени журі: Черняк О.Ю. - старший майстер 

Верещага Г.В. - заступник директора з виробничих питань 
TOB «Трестсумжитлобуд» (за згодою) 
Пташник В.В. - директор TOB «Професіоналгруп» (за 
згодою) 


