Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«СУМСЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ»
НАКАЗ
Від 11 лютого 2020 року

м. Суми

№ 64

Про організацію та підготовку до І етапу
Всеукраїнських конкурсів фахової
майстерності у 2019-2020 навчальному
році серед здобувачів професійної освіти
З метою виявлення кращих за професійною компетентністю, підвищення
престижу
розвитку

професій
творчого

«Електрогазозварник»,
самовдосконалення

«Штукатур»,

учнівської

молоді,

стимулювання
пізнавальної

активності учнів в оволодінні професією, розповсюдження передового досвіду з
професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки, популяризації
серед молоді робітничих професій
НАКАЗУЮ:
1. Провести І етап Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед
учнів училища з професій «Електрогазозварник» (групи № 45, № 9),
«Штукатур» (групи № 28, № 30).
2. Керівникам циклових комісій до 14 лютого 2020 року провести методичні
наради з даного питання: визначити дати проведення конкурсів, з
претендентами на конкурси та з відповідальними особами:
- керівник циклової комісії енергетичного напрямку Купіна Т.С.
- керівник циклової комісії будівельного напрямку Клець О.О.
3. Керівникам циклових комісій до 14 лютого 2020 року розробити умови
конкурсів та подати до оргкомітетів.
4. Заступнику директора Ганицькій О.О. розробити заходи щодо проведення
І етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності з професій
«Електрогазозварник», «Штукатур» до 14.02.2020 року.

5. Заступнику директора Ганицькій О.О. підвести підсумки проведення І
етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності з професій
«Електрогазозварник», «Штукатур».
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

Виконавець: Ганицька О.О.

В.О.Камишанська

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ДНЗ «Сумське міжрегіональне
вище професійне училище»
__________ В.О.Камишанська

ЗАХОДИ
щодо проведення І етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності
з професій «Електрогазозварник», «Штукатур»
№
з/п

1.

2.

Захід
Керівникам циклових комісій
енергетичного напрямку,
будівельного напрямку,
провести методичні наради та
визначитись з:
- датою проведення
конкурсів;
- учасниками конкурсів;
- відповідальними за
конкурси
Керівникам циклових комісій
розробити умови конкурсів (2
етапів: професійнотеоретичного, професійнопрактичного)

Час
проведення

Відповідальні

До
17.02.2020

Керівники ЦК
Купіна Т.С.
Клець О.О.

До
14.02.2020

Керівники ЦК
Купіна Т.С.
Клець О.О.

3.

Затвердити графік проведення
конкурсів

До
17.02.2020

4.

Затвердити склад
організаційних комітетів

До
17.02.2020

5.

Затвердити склад журі

До
17.02.2020

Заступник
директора з
НВР
Ганицька О.О.
Заступник
директора з
НВР
Ганицька О.О.
Заступник
директора з
НВР
Ганицька О.О.

Примітка

6.

Завідуючим навчальними
майстернями з професій
«Електрогазозварник»,
«Штукатур» підготувати
матеріально-технічну базу
майстерень (лабораторій) для
проведення конкурсів.
Забезпечити учасників всіма
необхідними засобами,
інвентарем, обладнанням.

7.

Викладачам професійнотеоретичних підготовки з
професій
«Електрогазозварник»,
«Штукатур» підготувати
конкурсантів для проведення
професійно-теоретичного
туру. Підготувати тестові
завдання відповідно до
розрядів та умов проведення І
етапу конкурсів

Заступник директора з НВР

До
17.02.2020

Заступник
директора з
НВР
Ганицька О.О.
Старший
майстер
Черняк О.Ю.
Завідуючі
майстернями
Черняк Г.Ю.
Пилипенко Є.І.

До
17.02.2020

Заступник
директора з
НВР
Ганицька О.О.
Викладачі
Купіна Т.С.
Темченко В.А.

О.О.Ганицька

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ДНЗ «Сумське міжрегіональне
вище професійне училище»
__________ В.О.Камишанська

ОРГКОМІТЕТ
І етапу Всеукраїнського конкуру фахової майстерності
з професії «Електрогазозварник» серед здобувачів освіти
у 2019-2020 навчальному році

1.
2.
3.
4.

Ганицька О.О. – заступник директора з НВР
Прядко О.О. – викладач професійно-теоретичної підготовки
Мозговий І.В. – майстер виробничого навчання
Пальмов О.О. – ФОП «Пальмов О.О.» директор СТО (за згодою)

ЖУРІ
І етапу Всеукраїнського конкуру фахової майстерності
з професії «Електрогазозварник» серед здобувачів освіти
у 2019-2020 навчальному році
Голова журі:
Члени журі:

Дівочий І.М. – ФОП «Дівочий І.М.» директор СТО «АвтоСтоп» (за згодою)
Черняк О.Ю. – старший майстер
Русанова О.І. – методист
Черняк Г.Ю. – майстер виробничого навчання
Скляренко Ю.О. – ФОП «Скляренко Ю.О.» директор СТО
«Автолюкс» (за згодою)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ДНЗ «Сумське міжрегіональне
вище професійне училище»
__________ В.О.Камишанська

ОРГКОМІТЕТ
І етапу Всеукраїнського конкуру фахової майстерності
з професії «Штукатур» серед здобувачів освіти
у 2019-2020 навчальному році

1.
2.
3.
4.

Ганицька О.О. – заступник директора з НВР
Клець О.О. – керівник ЦК професій будівельного профілю
Пилипенко Є.І. – майстер виробничого навчання
Міготін Є.В. – ТОВ «Торгова марка» (за згодою)

ЖУРІ
І етапу Всеукраїнського конкуру фахової майстерності
з професії «Штукатур» серед здобувачів освіти
у 2019-2020 навчальному році
Голова журі:
Члени журі:

Каймук Д.О. – директор ФОП «Каймук Д.О.» (за згодою)
Черняк О.Ю. – старший майстер
Русанова О.І. – методист
Верещага Г.В. – заступник директора з виробничих питань
ТОВ «Трестсумжитлобуд» (за згодою)

