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У К Р А Ї Н А 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

Н А К А З 
I I По. Хмельницький № 7 

Про організацію та проведення І етапу 
Всеукраїнського конкурсу професійної 
майстерності «\Уог1сі8кі1І5 Цкгаіпе» у 
2019 році 

Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс професійної 
майстерності «\¥оіісі8кі11з ІІкгаіпе», затвердженого наказом Міністерства освіти 
і науки України від 16 липня 2019 року № 984, що зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 13 серпня 2019 року за № 908/33879, та наказу Міністерства 
освіти і науки України від 16.09.2019 № 1194 «Про організацію та проведення 
Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «\Уог1сІ§кі1І5 ІІкгаіпе» у 
2019-2020 роках» та з метою професійної орієнтації молоді, популяризації 
робітничих професій, інтеграції професійної освіти до світового освітнього 
простору 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести І етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності 
«^/огІсІЗкіІІз ІІкгаіпе» (далі - Конкурс"» у листопаді 2019 року. 

2. Затвердити склад організаційного комітету І етапу Конкурсу згідно з 
додатком. 

3. Організаційному комітету забезпечити координацію підготовки та 
проведення 1 етапу Конкурсу відповідно до Положення про Всеукраїнський 
конкурс професійної майстерності «\Уог1с18кі11з ІІкгаіпе». 

4. Контроль за в и к о н а н і ЩУРейціказу залишаю за собою 

Директор Департаменту ' Олег ФАСОЛЯ 



І 

Додаток 
до наказу директора Департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації 
№ -од від « М » <0 2019 р. 

Склад організаційного комітету І етапу Всеукраїнського конкурсу професійної 
майстерності «^огМЗкіІІз Икгаіпе» 

ФАСОЛЯ 
Олег Іванович 

ХАРЧУК 
Антоніна Михайлівна 

ЗІНЧУК 
Ольга Олександрівна 

БЄЛЯКОВА 
Наталія Миколаївна 

ВАСИЛЕНКО 
Дмитро Миколайович 

ГУБАЙ 
Світлана Василівна 

ЗАЛУСЬКИЙ 
Сергій Едуардович 

ЄМЕЦЬ 
Тетяна Анатоліївна 

директор Департаменту освіти і 
облдержадміністрації, голова оргкомітету 

науки 

КОВАЛЬЧУК 
Сергій Андрійович 

МАЛАНЧАК 
Леся Іванівна 

заступник директора - начальник управління 
професійної освіти та ресурсного забезпечення 
Департаменту освіти і науки Хмельницької 
облдержадміністрації, заступник голови оргкомітету 

головний спеціаліст професійної освіти та виховної 
роботи управління професійної освіти та ресурсного 
забезпечення Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації, секретар оргкомітету 

президент Хмельницької торгово-промислової 
палати (за згодою) 

співзасновник ГО «Агенція сталого розвитку 
«Астар», бізнес-консультант в швейній галузі (за 
згодою) 

в.о. директора Департаменту освіти та науки 
Хмельницької міської ради (за згодою) 

заступник директора Хмельницького обласного 
центру зайнятості (за згодою) 

начальник відділу бухгалтерської звітності, 
фінансово-економічного моніторингу професійних 
навчальних закладів (ПТНЗ, ВНЗ) Комунального 
закладу «Центр організаційно-господарського 
забезпечення закладів освіти» (за згодою) 

голова громадської ради при Хмельницькій 
обласній державній адміністрації (за згодою) 

директор ДПТНЗ «Красилівський професійний 
ліцей», голова ради директорів закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти Хмельницької області 



ПІДВИСОЦЬКА 
Наталія В'ячеславівна 

РОМАНЕЦЬ 
Ірина Юріївна 

РОСКВАС 
Анатолій Іванович 

СОЛЕНЦОВА 
Галина Миколаївна 

ТАРАСОВА 
Наталія Юріївна 

ФІЯРСЬКА 
Світлана Ігорівна 

ШЕВЧУК 
Людмила Іванівна 

начальник бюджетного управління Департаменту 
фінансів Хмельницької облдержадміністрації (за 
згодою) 

заступник виконавчого директора Об'єднання 
організацій роботодавців Хмельницької області (за 
згодою) 

директор Хмельницького професійного ліцею 
електроніки, заступник голови асоціації працівників 
профтехосвіти області 

завідувач відділу професійної підготовки Науково-
методичного центру професійно-технічної освіти та 
підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних 
працівників у Хмельницькій області (за згодою) 

начальник відділу розвитку промисловості 
управління промисловості та інфраструктури 
Департаменту економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури Хмельницької 
облдержадміністрації (за згодою) 

начальник відділу професійної освіти та виховної 
роботи управління професійної освіти та ресурсного 
забезпечення Департаменту освіти і науки 
Хмельницької облдержадміністрації 

директор Науково-методичного центру професійно-
технічної освіти і підвищення кваліфікації 
інженерно-педагогічних працівників у 
Хмельницькій області (за згодою) 

Заступник директора -
начальника управління Антоніна ХАРЧУК 


