
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖ АВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

вул.Дворцова, 32/29, м.Кропивницький, 25022, тел. (0522) 24-15-28, 
е-таіі: риЬІіс@озуі1а.кг-асІтіп.доу.иа, сайтюзуііа.кг-асітіп.доу.иа, код згідно з ЄДРПОУ 38802700

___________________ №________________

на №______________ від_______________
Міністерство освіти і науки України

Про надання інформації

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 31 жовтня 
2019 року № 1/9-611 «Щодо проведення Всеукраїнського конкурсу професійної 
майстерності «\Уо1с18кі1І8 Икгаіпе» у 2019-2020 роках» надсилаємо копію 
наказу про організацію проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу 
професійної майстерності «\Уог1сі8кі1Ь Іїкгаіпе» (додається).

Заступник начальник управління

Алла Шолудько 095 88 104 16

Кіровоградська обласна державна адміністрація 
Управління освіти, науки, молоді та спорту

35-09/3270/0.35 від 18.10.2019



НАКАЗ
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від" 2 § Ц року № -£>А

м.Крогшвиицький

Про організацію проведення І етапу 
Всеукраїнського конкурсу 
професійної майстерності 
«\УогІсІ8кі1І8 ГІкгаіпе»

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 16 липня 2019 
року № 984 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс 
професійної майстерності «\УогИ§кі1І8 Шгаіпе», від 16 вересня 2019 року № 1194 
Про організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу професійної 
майстерності «\Уог1с18кі1І5 Шгаіпе» у 2019 -  2020 роках», відповідно до листа 
Міністерства освіти і науки України від 27 вересня 2019 року № 1/9-611 «Щодо 
проведення Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «\Уог1с18кі11з 
Шгаіпе» у 2019-2020 роках» та з метою забезпечення якісної підготовки до 
зазначеного конкурсу

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити персональний склад Організаційного комітету 1-го 
(відбіркового) етапу Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності 
«\УогкІ8кі11з ІЛсгаіпе» (далі Конкурс) - додається.

2. Організаційному комітету Конкурсу:
1) розробити заходи з підготовки та проведення Конкурсу;
2) затвердити персональний склад журі та експертних груп Конкурсу;
3) визначити форми заохочення переможців Конкурсу;
4) протягом двох днів після закінчення Конкурсу надати навчально- 

методичному кабінету професійно-технічної освіти у Кіровоградській області 
протоколи за результатами проведення Конкурсу.

3. Директору навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у 
Кіровоградській області Аллі ШОЛУДЬКО протягом п’яти днів з моменту 
отримання протоколів за підсумками І етапу Конкурсу надати Міністерству освіти 
і науки України заявку на участь у II етапі Конкурсу.

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Заступник начальника управління

Кіровоградська обласна державна адміністрація 
Управління освіти, науки, молоді та спорту

753-од від 17.10.2019

НІНІ ІІІІІІІІІ



Додаток
до наказу начальника управління
освіти, науки, молоді та спорту
облдержадміністрації
від 7 7  сРд&р/ґ'С 2019 № 7? З- 04

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
організаційного комітету І етану Всеукраїнського конкурсу професійної

майстерності «\УогІс18кі1І8 ЕІкгаіпс»

ШАТНА Лідія
Голова оргкомітету:

- заступник начальника управління освіти, науки, молоді 
та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації

ГРЕЧУХА Микола
Заступник голови:

заступник директора навчально-методичного кабінету 
професійно-технічної освіти у Кіровоградській області

ВУЗЛЕНКО Тетяна
Секретар оргкомітету:

- методист навчально-методичного кабінету професійно- 
технічної освіти у Кіровоградській області

БАРНА Тетяна
Члени оргкомітету:

- директор Кропивницького коледжу харчування та

БОСА Ганна
торгівлі
- заступник директора ДНЗ «Кропивницький професійний 
ліцей побутового обслуговування»

КОЛЕСНИК Лілія - директор Кіровоградського обласного центру зайнятості 
(за згодою)

КУЛИК Світлана - начальник відділу управління персоналом ПрАТ 
«Ельворті Груп» (за згодою)

ЛЕВОШКО Володимир - головний спеціаліст відділу закладів освіти управління 
освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної

ЛЕОНТЮК Богдан
державної адміністрації
- директор професійно-технічного училища № 38 
смт Голованівськ

ЛЯШЕНКО Олександр директор ДЗ П(ПТ)0 «Центральноукраїнський професійний 
будівельний ліцей»

ПЕТРОВ Ігор - директор Світловодського політехнічного коледжу

СТОРОЖУК Микола - директор Кропивницького інженерного коледжу 
Центральноукраїнського національного технічного

СНЄЖКО Людмила
університету
- директор ДЗ П(ПТ)0 «Кропивницький професійний 
ліцей сфери послуг і торгівлі»

ТЕРЕЗА Олег - директор професійно-технічного училища № 16 м. Мала 
Виска

ШОЛУДЬКО Алла - директор навчально-методичного кабінету професійно- 
технічної освіти у Кіровоградській області

ЯЦЕНКО Оксана - директор ЦВПУ ім. М. Федоровського


