
 
 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ 

 

Н А К А З 
 

15 жовтня 2019                              м. Луцьк        №534 

 

 

Про  організацію та проведення  

І етапу (відбіркового) Всеукраїнського  

конкурсу професійної  

майстерності «WorldSkills Ukraine» 

у 2019 – 2020 роках  

 

    Відповідно до наказу МОН України від 16.09.2019 №1194 «Про 

організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності 

«WorldSkills Ukraine у 2019 – 2020 роках», Положення про Всеукраїнський 

конкурс професійної майстерності «WorldSkills Ukraine», яке затверджене 

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

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2019 року за № 

908/33879, з метою популяризації робітничих професій, професійної орієнтації 

молоді, інтеграції професійної освіти до світового освітнього простору 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести у жовтні-листопаді 2019 року І етап (відбірковий) 

Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WorldSkills Ukraine» (далі 

– Конкурс). 

2. Затвердити, як такий, що додається, персональний склад організаційного 

комітету Конкурсу. 

3. Затвердити план заходів щодо організації та проведення І етапу Конкурсу, 

згідно з додатком. 

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника 

управління - начальника відділу професійно-технічної освіти та молодіжної 

політики управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації Ткачука О.О. 

 

  

Начальник управління                                    Людмила ПЛАХОТНА 

 

 

Зоя Парфенюк  770 829 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
      

Наказ управління освіти, науки та  

молоді Волинської обласної 

державної адміністрації 

                                               15.10.2019  №534 

 

Склад організаційного комітету 

І етапу (відбіркового) Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності 

«WorldSkills Ukraine» у 2019 – 2020 роках 

 

Ткачук Олександр 

Олександрович 

заступник начальника управління - начальник 

відділу професійно-технічної освіти та молодіжної 

політики управління освіти, науки та молоді 

облдержадміністрації, голова оргкомітету 

Парфенюк Зоя Іванівна директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Волинській області, 

заступник голови оргкомітету, відповідальна особа 

Семенюк Інна Борисівна заступник директора з навчально-методичної 

роботи НМЦ ПТО у Волинській області, секретар 

оргкомітету 

Антонюк Оксана Вікторівна заступник директор Приватного акціонерного 

товариства "Едельвіка" (за згодою) 

Антонюк Сергій 

Миколайович 

директор ДНЗ «Ковельський центр ПТО» 

Вознюк Олександр 

Сергійович 

голова Волинського обласного осередку 

всеукраїнської асоціації працівників ПТО директор 

Торчинського професійного ліцею; 

Бряник Василь Михайлович директор ДПТНЗ «Камінь-Каширське ВПУ» 

Завацька Ольга Євгенівна директор Луцького центру ПТО 

Мартинюк Оксана Адамівна директор ПП «Студія Ксенії Мартинюк» (за згодою) 

Наход Микола Іванович член правління Асоціації кулінарів України, голова 

осередку Волинської області (за згодою) 

Савчук Петро Петрович ректор Луцького національного технічного 

університету (за згодою) 

Смоляр Володимир 

Анатолійович  

директор Володимир-Волинського ВПУ 

Полякова Людмила 

Василівна 

заступник начальника відділу професійно-технічної 

освіти та молодіжної політики управління освіти, 

науки та молоді облдержадміністрації  

Романюк Володимир 

Володимирович 

директор ДПТНЗ «Луцьке ВПУ» 

Романюк Роман 

В'ячеславович 

директор Волинського обласного центру зайнятості 

(за згодою) 

Шмігель Володимир 

Володимирович 

в.о. директора ДПТНЗ «Луцьке ВПУ будівництва та 

архітектури» 

 

 



Додаток 

до наказу управління освіти і науки  

облдержадміністрації 

15.10.2019  №534 

План заходів щодо організації та проведення І етапу  

Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WorldSkills Ukrain» 
 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

вико- 

нання 

Відпові- 

дальний 

 

1 

Підготувати наказ про проведення І етапу 

Всеукраїнського конкурсу професійної 

майстерності «WorldSkills Ukrain» 

до 17.10 УОНМ 

НМЦ ПТО 

2 Подати інформацію в МОН України про 

створення організаційного комітету 

до 18.10 УОНМ 

 

 

3 

Визначення компетенцій за якими буде 

проводитись І етап Конкурсу  

до 16.10 оргкомітет 

4 Визначити дати та місця проведення  Конкурсу до 18.10 оргкомітет 

5 Утворити та затвердити персональний склад 

журі та експертних груп І етапу Конкурсу 

до 16.10 оргкомітет 

6 Розміщення інформації про підготовку та 

проведення Конкурсу на веб-сайті НМЦ ПТО 

та в соціальних мережах 

до 08.10

  

НМЦ ПТО 

7 Прийом заявок  від учасників щодо участі у І 

етапі Конкурсу 

до 31.10 оргкомітет 

 

8 Визначити форми заохочення переможців І 

етапу Конкурсу 

до 25.10 оргкомітет 

9 Розробити кошториси на проведення І етапу 

Конкурсу 

до 25.10 НМЦ ПТО  

10 Надіслати прес-релізи в місцеві засоби 

масової інформації про проведення І етапу 

Конкурсу 

відповідно  

терміну 

проведення 

Конкурсу 

НМЦ ПТО  

11 Висвітлювати перебіг  проведення І етапу 

Конкурсу в засобах масової інформації 

постійно оргкомітет 

12 Подати заявки на участь у ІІ етапі Конкурсу протягом 5 

днів після 

закінчення 

І етапу 

Конкурсу 

оргкомітет 

 

Заступник начальника управління –  

начальник відділу професійно-технічної  

освіти та молодіжної політики  

управління освіти, науки та  

молоді облдержадміністрації                                         Олександр ТКАЧУК 

http://nmc-pto.volyn.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=721:u-volynskoi-komandy-zolota-medal-na-vseukrainskomu-konkursi-profesiinoi-maisternosti-worldskills-ukrain&catid=78:novyny-proftekhosvity-oblasti&Itemid=475
http://nmc-pto.volyn.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=721:u-volynskoi-komandy-zolota-medal-na-vseukrainskomu-konkursi-profesiinoi-maisternosti-worldskills-ukrain&catid=78:novyny-proftekhosvity-oblasti&Itemid=475
http://nmc-pto.volyn.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=721:u-volynskoi-komandy-zolota-medal-na-vseukrainskomu-konkursi-profesiinoi-maisternosti-worldskills-ukrain&catid=78:novyny-proftekhosvity-oblasti&Itemid=475

