
 
УКРАЇНА 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ     

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 

 
08.10.2019                                                                                                     № 438 

 

Про організацію та проведення  

Всеукраїнського конкурсу 

професійної майстерності 

«WORLDSKILLSUKRAINE» 

у 2019-2020 роках 

 

Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс професійної 

майстерності «WORLDSKILLSUKRAINE», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 16 липня 2019 року № 984, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2019 року за 

№ 908/33879 на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 

16.09.2019 № 1194 «Про організацію та проведення Всеукраїнського 

конкурсу професійної майстерності «WORLDSKILLSUKRAINE» у 2019-

2020 роках», відповідно до спільного плану роботи Департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації та Навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Чернівецькій області, з метою популяризації робітничих 

професій, професійної орієнтації молоді, інтеграції професійної освіти до 

світового освітнього простору 
 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести з 16 по 22 листопада 2019 року І етап (відбірковий) 

Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності 

«WORLDSKILLSUKRAINE» (далі – конкурс). 
 

2. Затвердити персональний склад організаційного комітету І етапу 

конкурсу згідно з Додатком 1. 
 

3. Затвердити список майданчиків для проведення І етапу конкурсу 

згідно з Додатком 2. 
 



4. Заступнику начальника управління освіти і науки, начальнику 

відділу професійної освіти та ліцензування (Бурченко Л.І.), завідувачу 

сектору координації діяльності закладів вищої освіти (Павлюк М.Д.) 

забезпечити організацію проведення І етапу конкурсу. 
 

5. Директору Навчально-методичного центру професійно-технічної 

освіти у Чернівецькій області (Микитюк С.М.) забезпечити методичний 

супровід проведення конкурсу. 
 

6. Оргкомітету конкурсу: 

6.1. визначити компетенції І етапу конкурсу в Чернівецькій області; 

6.2. затвердити персональний склад журі та експертних груп І етапу 

конкурсу. 
 

7. Керівникам ЗП(ПТ)О Вищого професійного училища № 3 

м. Чернівці, Професійно-технічного училища № 8 м. Чернівці, Чернівецького 

вищого комерційного училища Київського національного торговельно-

економічного університету, Чернівецького професійного ліцею залізничного 

транспорту, Чернівецького професійного ліцею автомобільного сервісу, 

Чернівецького професійного машинобудівного ліцею, Чернівецького 

професійного будівельного ліцею (Нікішина О.В., Цвірінько Р.С., 

Кирилюк М.В., Сідор В.І., Одайський С.І., Бойчук В.В., Марчук М.В., 

Поповчук С.В.) розробити проекти планів забудови (облаштування) 

конкурсних майданчиків та подати на розгляд оргкомітету. 
 

8. Керівникам закладів освіти, що здійснюють підготовку 

здобувачів освіти відповідно до переліку, за якими буде проводитись конкурс 

у 2019-2020 роках, надати до 15 жовтня заявки про участь конкурсантів 

згідно з Додатком 3.  
 

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

начальника управління освіти і науки, начальника відділу професійної освіти 

та ліцензування Бурченко Л.І. 

 

 

В.о. директора Департаменту                                             Ірина  ІСОПЕНКО 

 

 

 

  



Додаток 1  

до наказу Департаменту 

освіти і науки обласної 

державної адміністрації 

08.10.2019 № 438 

 

 

СКЛАД 

організаційного комітету І етапу Всеукраїнського конкурсу 

професійної майстерності «WORLDSKILLSUKRAINE» 

 

1. ІСОПЕНКО  

Ірина Юліанівна 

в.о. директора Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації, голова 

оргкомітету 

2. БУРЧЕНКО  

Лілія Іванівна 

заступник начальника управління освіти і 

науки, начальник відділу професійної освіти та 

ліцензування Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації, заступник 

голови оргкомітету 

3. МИКИТЮК 

Світлана Миколаївна 

директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Чернівецькій 

області, заступник голови оргкомітету 

4. БЕНЬОВСЬКА 

Ганна Онуфріївна 

методист Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Чернівецькій 

області, секретар оргкомітету 

5. ПАВЛЮК  

Михайло Дмитрович 

завідувач сектору координації діяльності 

закладів вищої освіти Департаменту освіти і 

науки обласної державної адміністрації, член 

оргкомітету 

6. БАСЕНКО 

Світлана Василівна 

директор ресторану «Піар», член оргкомітету 

(за згодою) 

7. КОЗЛОВА 

Тетяна Микитівна 

голова правління відкритого акціонерного 

товариства «Трикотажна фірма «АРНІКА», 

член оргкомітету (за згодою) 

8. МОРОЗ 

Володимир Васильович 

генеральний директор Товариства з 

обмеженою відповідальністю будівельної 

фірми «Чернівціжитлобуд», член оргкомітету 

(за згодою) 

9. ФЕДОРОВИЧ 

Франц Карлович 

голова Чернівецької громадянської організації 

«Асоціація виробників України», член 

оргкомітету (за згодою) 

10. ТКАЧ  

Ярослав Юрійович 

завідувач виробництва ТзОВ «Автоматів 

Електронік Україна», член оргкомітету (за 

згодою) 



11. ГОНЧАРУК 

Ірина Василівна 

начальник відділу організації профорієнтації 

Чернівецького обласного центру зайнятості 

член оргкомітету (за згодою) 

12. НІКІШИНА  

Олеся Валентинівна 

директор Вищого професійного училища № 3 

м. Чернівці, член оргкомітету 

13. ЦВІРІНЬКО 

Роман Степанович 

директор Професійно-технічного училища № 8 

м. Чернівці, член оргкомітету 

14. КИРИЛЮК 

Микола 

Володимирович 

директор Чернівецького вищого комерційного 

училища Київського національного торгово-

економічного університету, член оргкомітету 

15. СІДОР 

Василь Ілліч 

директор Чернівецького професійного ліцею 

залізничного транспорту, член оргкомітету 

16. ОДАЙСЬКИЙ 

Савелій Іванович 

директор Чернівецького вищого професійного 

училища радіоелектроніки, член оргкомітету 

17. БОЙЧУК  

Володимир Васильович 

в.о. директора Чернівецького професійного 

ліцею автомобільного сервісу, член 

оргкомітету 

18. МАРЧУК  

Михайло Васильович 

директор Чернівецького професійного 

машинобудівного ліцею, член оргкомітету 

19. ПОПОВЧУК  

Світлана Василівна 

в.о. директора Чернівецького професійного 

будівельного ліцею, член оргкомітету 

20. МАЛИНСЬКА  

Ярослава Іванівна 

директор школи краси «Слава студіо», член 

оргкомітету (за згодою) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток 2  

до наказу Департаменту 

освіти і науки обласної 

державної адміністрації 

08.10.2019 № 438 

 

Список майданчиків для проведення І етапу конкурсу 

професійної майстерності «WORLDSKILLSUKRAINE» 

 

№ 

з/п 

Назва 

кометенцій, за 

якими 

проводиться 

конкурс 

Адреса майданчиків 

1. Технологія моди Вище професійне училище № 3 м. Чернівці 

(вул. Головна, 127, м. Чернівці) 

2. Зварювальні 

роботи 
Державний професійно-технічний навчальний заклад 

«Чернівецький професійний ліцей автомобільного 

сервісу» 

(вул. Садовського, 6, м. Чернівці) 

3. Кондитерське 

мистецтво 
Чернівецьке вище комерційне училище Київського 

національного торгово-економічного університету 

(площа Соборна, 2, м. Чернівці) 

4. Кулінарне 

мистецтво 
Професійно-технічне училище № 8 м. Чернівці 

(вул. Руська, 198, м. Чернівці) 

5. Перукарське 

мистецтво 
Школа краси «Слава студіо» 

(вул. П. Орлика, 9, м. Чернівці) 

6. Токарні роботи Державний професійно-технічний навчальний заклад 

«Чернівецький професійний машинобудівний ліцей» 

(вул. Хотинська, 47 Д, м. Чернівці) 

7. Електромонтажні 

роботи 
Чернівецьке вище професійне училище 

радіоелектроніки 

(вул. Південно-Кільцева, 8, м. Чернівці) 

8. Мехатроніка Чернівецьке вище професійне училище 

радіоелектроніки 

(вул. Південно-Кільцева, 8, м. Чернівці) 

9. Слюсарні роботи Державний професійно-технічний навчальний заклад 

«Чернівецький професійний ліцей залізничного 

транспорту» 

(вул. Капеланська, 27, м. Чернівці) 

10. Кладка цегли ТзОВ БФ «Ченівціжитлобуд» м. Чернівці 
(пров. Індустріальний, 2, м.Чернівці) 

Державний професійно-технічний навчальний заклад 

«Чернівецький професійний будівельний ліцей» 

(вул. Миколаївська, 38 А, м. Чернівці) 



Додаток 3  

до наказу Департаменту  

освіти і науки обласної  

державної адміністрації 

08.10.2019 № 438 

 

Заявка  

на участь КОНКУРСАНТІВ 

у першому етапі Всеукраїнського конкурсу  

професійної майстерності «WORLDSKILLSUKRAINE» 

 

№ 

з/п 
Компетенція 

Заклад 

освіти 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

(повністю) 

Дата 

народження 

Контактна інформація 

(адреса, номер мобільного 

телефону, е-mail) 

Місце навчання 

(робота) 

1. 

 

      

 

 

 

Керівник закладу освіти                                        __________________________ 
(підпис, ініціали, прізвище, дата) 

 

 

 

 



 


