Інформація
щодо проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу професійної
майстерності «WorldSkills Ukraine» у 2021-2022 роках
Дата
проведення
20.10.2021

Місце проведення
Вінницька область
ДНЗ «Вище професійне
училище №7 м. Вінниці»
ДПТНЗ «Вінницьке вище
професійне училище сфери послуг»
ДНЗ «Центр професійно-технічної
освіти №1 м. Вінниці»
ДНЗ «Центр професійно-технічної
освіти №1 м. Вінниці»
ДПТНЗ «Козятинське
міжрегіональне вище професійне
училище залізничного транспорту»

Компетенції
Зварювальні роботи
Перукарське мистецтво
Токарні роботи
Слюсарні роботи
Експлуатація та
обслуговування
залізничного транспорту

Волинська область
26.10.2021
26.10.2021
26.10.2021
26-27.10.2021
28.10.2021
01.11.2021

20-22.10.2021

ДНЗ «Ковельський центр
професійно-технічної освіти»
Луцький центр професійно-технічної
освіти
ПрАТ «Едельвіка»
ДПТНЗ «Луцьке вище професійне
училище»
Володимир –Волинський центр
професійної освіти
ДПТНЗ «Луцьке вище професійне
училище будівництва та
архітектури»
Дніпропетровська
Комунальний заклад «Палац
культури «Північний» Криворізької
міської ради

ДПТНЗ «Криворізький навчальновиробничий центр»
Центр підготовки та перепідготовки
робітничих кадрів № 1 м. Кривий Ріг
Національний технічний університет

Токарні роботи
Перукарське мистецтво
Технологія моди
Слюсарні роботи
Електромонтажні роботи
Зварювальні роботи

Зварювальні роботи,
Токарні роботи,
Електромонтажні роботи,
Підйом та транспортування
вантажів,
Експлуатація та
обслуговування
залізничного транспорту,
Слюсарні роботи
Технологія моди,
Перукарське мистецтво
Обслуговування важкої
техніки
Мехатроніка
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За окремим
графіком

11-13.10.2021

18.10.2021
19.10.2021
20.10.2021

21.10.2021
22.10.2021
28.10.2021

05.10.2021

07.10.2021
12.10.2021
12.10.2021

«Дніпровська політехніка»
Junior (Дніпропетровська область)
Дистанційно

Донецька область
Спортивний комплекс «Іллічівець»,
місто Маріуполь, Донецька область

Житомирська область
Головинське вище професійне
училище нерудних технологій
Професійно-технічне училище №4 м.
Бердичева
ДНЗ «Малинський професійний
ліцей»
Центр професійно-технічної освіти
м. Житомира
ДНЗ «Центр сфери обслуговування
м. Житомира»
Головинське вище професійне
училище нерудних технологій
Закарпатська область
Ужгородське вище комерційне
училище Київського національного
торговельно-економічного
університету
Вище професійне училище №34
м. Виноградів
Хустський професійний ліцей сфери
послуг
Свалявський професійний
будівельний ліцей
Запорізька область

Мобільна
робототехніка,
Мехатроніка,
Мережне та системне
адміністрування,
Інтернет речей,
Кібербезпека,
Веб-розробка
Перукарське мистецтво,
Зварювальні роботи,
Токарні роботи,
Електромонтажні роботи,
Слюсарні роботи,
Кладка цегли,
Експлуатація та
обслуговування
залізничного транспорту,
Підйом та транспортування
вантажів
Обслуговування важкої
техніки
Токарні роботи,
Електромонтажні роботи
Технології моди
Слюсарні роботи
Перукарське мистецтво
Зварювальні роботи
Перукарське мистецтво

Слюсарні роботи
Технології моди
Електромонтажні роботи
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27-29.10.2021

Виставковий центр «Козак-Палац»

ДНЗ «Запорізький політехнічний
центр професійно-технічної освіти»
ДНЗ «Запорізький професійний
ліцей сервісу»

18.11.2021

11.11.2021
21.10.2021
24.11.2021
28.10.2021
28.10.2021

04.11.2021

02.11.2021

04.11.2021

10.11.2021
11.11.2021
16.11.2021
16.11.2021
18.11.2021

Київська область
ДНЗ «Білоцерківське професійнотехнічне училище ім. П.Р.
Поповича»
ДПТНЗ «Богуславське вище
професійне училище сфери послуг»
КНЗ КОР «Васильківський
професійний ліцей»
ДПТНЗ «Білоцерківський
професійний ліцей»
ДНЗ «Сквирське вище професійне
училище»
ДПТНЗ «Білоцерківське вище
професійне училище будівництва та
сервісу»
ДНЗ «Катюжанське вище професійне
училище»

Токарні роботи,
Електромонтажні роботи,
Слюсарні роботи,
Кладка цегли,
Підйом та транспортування
вантажів,
Експлуатація та
обслуговування
залізничного транспорту
Зварювальні роботи
Перукарське мистецтво

Зварювальні роботи,
Токарні роботи
Технології моди
Перукарське мистецтво
Електромонтажні роботи
Слюсарні роботи
Кладка цегли
Обслуговування важкої
техніки

Кіровоградська область
ДЗП(ПТ)О «Кропивницький
Перукарське мистецтво
професійний ліцей сфери послуг і
торгівлі»
ДНЗ «Олександрійський
Зварювальні роботи
професійний ліцей»
Луганська область
ДНЗ «Сєвєродонецький професійний
ліцей»
Вище професійне училище № 94
ДНЗ «Сєвєродонецьке вище
професійне училище»
Рубіжанський професійний хімікотехнологічний ліцей
ДНЗ «Сєвєродонецьке вище
професійне училище»

Перукарське мистецтво
Електромонтажні роботи
Слюсарні роботи
Технології моди
Зварювальні роботи
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03.11.2021
05.11.2021

10.11.2021

11.11.2021
15.11.2021

02.11.2021
09.11.2021
04.11.2021
16.11.2021
23.11.2021

Львівська область
Львівське вище професійне училище
побутового обслуговування
Міжрегіональне вище професійне
училище автомобільного транспорту
та будівництва
Львівське міжрегіональне вище
професійне училище залізничного
транспорту
Львівське вище професійне училище
технологій та сервісу
Бориславський професійний ліцей

04-05.11 2021
04-05.11 2021
05-06.11 2021

05-06.11 2021

Зварювальні роботи
Експлуатація та
обслуговування
залізничного транспорту
Технології моди
Електромонтажні роботи

Івано-Франківська область
ВПУ № 21 м. Івано-Франківська
Зварювальні роботи
ВПУ № 21 м. Івано-Франківська
Токарні роботи
ЦПТО № 1 м. Івано-Франківська
Перукарське мистецтво
Отинійський ліцей енергетичних
Електромонтажні роботи
технологій
Коломийський політехнічний коледж Технологія моди,
Національного університету
Мехатроніка, Роботи на
«Львівська політехніка»
верстатах з програмним
керуванням.

Миколаївська область
Третя декада
Вище професійне училище № 21
листопада 2021 м. Миколаєва
року
ДНЗ «Южноукраїнський
професійний ліцей»
ДНЗ «Миколаївське вище
професійне училище технології та
дизайну»
Вознесенський професійний
аграрний ліцей

02-03.11.2021

Перукарське мистецтво

Одеська область
ДНЗ «Одеський професійний ліцей
морського транспорту»
ДНЗ «Одеський центр професійнотехнічної освіти»
ДНЗ «Одеський професійний ліцей
сфери послуг»
ДНЗ «Одеський центр професійнотехнічної освіти Державної служби
зайнятості»
ДНЗ «Одеський центр професійнотехнічної освіти Державної служби
зайнятості»

Електромонтажні роботи
Зварювальні роботи
Перукарське мистецтво
Технології моди

Зварювальні роботи
Електромонтажні роботи
Технології моди
Перукарське мистецтво
Токарні роботи
Робота на станках з
програмним керуванням
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11.11.2021

24-25.11.2021
24.11.2021

10.11.2021 –
11.11.2021

24.11.2021

18.11.2021

21.11.2021

Полтавська область
Кременчуцький професійний ліцей Перукарське мистецтво
ім. А. С. Макаренка
Вище професійне училище № 7 Зварювальні роботи,
м. Кременчука Полтавської області
Електромонтажні роботи,
Токарні роботи
Професійно-технічне училище № 26 Слюсарні роботи
м. Кременчука
Рівненська область
Квасилівський професійний ліцей
Зварювальні роботи,
Слюсарні роботи
ДНЗ «Здолбунівське вище
Експлуатація та
професійне училище залізничного
обслуговування
транспорту»
залізничного транспорту,
Мехатроніка
Вище професійне училище № 29 смт Електромонтажні роботи
Володимирець
ДПТНЗ «Рівненський центр
Перукарське мистецтво
професійно-технічної освіти сервісу
та дизайну»
ДПТНЗ «Березнівське вище
Технології моди
професійне училище»
Рівненський професійний ліцей
Токарні роботи
Сумська область
ДПТНЗ «Сумський центр
Перукарське мистецтво,
професійно-технічної освіти з
Технології моди
дизайну та сфери послуг»
ДНЗ «Сумське вище професійне
Кладка цегли,
училище будівництва та
Зварювальні роботи
автотранспорту»
ДПТНЗ «Сумський центр
Токарні роботи,
професійно-технічної освіти»,
Слюсарні роботи
АТ «Сумське машинобудівне
науково-виробниче об'єднання ‒
Інжиніринг»
ДНЗ «Сумське міжрегіональне
Електромонтажні роботи
вище професійне училище»
Тернопільська область
ДНЗ «Бучацьке професійно-технічне Зварювальні роботи,
училище»
Електромонтажні роботи
ДПТНЗ «Тернопільське вище
Перукарське мистецтво
професійне училище сфери
послуг та туризму»
ВСП «Тернопільський фаховий
Токарні роботи
коледж Тернопільського
національного технічного
університету імені Івана Пулюя»
ДНЗ «Кременецький професійний
Технології моди
ліцей»
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20.11.2021

28.10.2021

18.11.2021

25.11.2021
03.11.2021

11.11.2021

21.10.2021
24.11.2021

17.11.2021

27-28.10.2021
26.10.2021
28.10.2021
26.10.2021

16.11.2021

17.11.2021

ДНЗ «Почаївське вище професійне
училище»
Харківська область
ДНЗ «Регіональний механікотехнологічний центр професійної
освіти Харківської області»

Слюсарні роботи
Зварювальні роботи

ДНЗ «Регіональний центр
Технології моди
професійної освіти швейного
виробництва та сфери послуг
Харківської області»
ДПТНЗ «Харківське вище
Перукарське
професійне училище сфери послуг»
мистецтво
Харківський центр професійноТокарні роботи
технічної освіти державної служби
зайнятості
ДНЗ «Регіональний центр
Електромонтажні
професійної освіти інноваційних
роботи
технологій будівництва та
промисловості»
Харківський національний
Роботи на верстатах з
автомобільно-дорожній університет програмним керуванням
Виробничий підрозділ
Експлуатація та
«Локомотивне депо «Основа»
обслуговування
регіональної філії «Південна
залізничного транспорту
залізниця» АТ «Українська
залізниця»
Junior (Харківська область)
Освітній центр «VOLT education»
Мобільна
робототехніка
Херсонська область
ДНЗ «Херсонське вище професійне
Технології моди
училище сервісу та дизайну»
ДПТНЗ «Новокаховське вище
Перукарське мистецтво
професійне училище»
ДНЗ «Херсонський професійний
Зварювальні роботи,
суднобудівний ліцей»
Токарні роботи
ДНЗ «Професійно-технічне училище Електромонтажні роботи,
№ 14 м. Нова Каховка»
Слюсарні роботи
Хмельницька область
Вище професійне училище № 25 Слюсарні роботи
м. Хмельницького
Електромонтажні роботи
Хмельницький
національний Роботи на верстатах з
університет
програмним керуванням
Нетішинський професійний ліцей
Зварювальні роботи
Державний
навчальний
заклад Токарні роботи
«Вище професійне училище № 11
м. Хмельницького»
Хмельницький
національний Мехатроніка
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18.11.2021

24-25.11.2021

02.11.2021
03.11.2021
04.11.2021
09.11.2021
10.11.2021
11.11.2021

03.11.2021
30.11.2021
24.11.2021
16.11.2021

університет
Державний
навчальний
заклад Технології моди
«Хмельницький центр професійно- Перукарське мистецтво
технічної освіти сфери послуг»
Вище професійне училище № 4 Кладка цегли
м. Хмельницького
Черкаська область
ДНЗ «Черкаський професійний
ліцей»
Багатопрофільний регіональний
центр професійної освіти у
Черкаській області
ДНЗ «Черкаський професійний
автодорожній ліцей»
Черкаський політехнічний фаховий
коледж

Зварювальні роботи,
Кладка цегли
Технології моди,
Перукарське мистецтво
Слюсарні роботи
Роботи на верстатах
з програмним керуванням,
Електромонтажні роботи,
Токарні роботи

Junior (Черкаська область)
Черкаський державний
Мобільна робототехніка
технологічний університет
Чернівецька область
ДПТНЗ «Чернівецький професійний Зварювальні роботи
ліцей автомобільного сервісу»
Вище професійне училище № 3
Технології моди
м. Чернівці
Глибоцький професійний ліцей
Слюсарні роботи
Чернівецьке вище професійне
Електромонтажні роботи
училище радіоелектроніки
Вище професійне училище № 3
Перукарське мистецтво
м. Чернівці
ДПТНЗ «Чернівецький професійний Експлуатація та
ліцей залізничного транспорту»
обслуговування
залізничного транспорту
Чернігівська область
ДНЗ «Ніжинський професійний
аграрний ліцей Чернігівської
області»
Чернігівський професійний ліцей
залізничного транспорту
ДПТНЗ «Чернігівське вище
професійне училище»
ДПТНЗ «Чернігівське вище
професійне училище побутового
обслуговування»

Зварювальні роботи
Електромонтажні
роботи
Токарні роботи
Перукарське мистецтво
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18.11.2021
11.11.2021

03.11.2021
04.11.2021
05.11.2021

09.11.2021

10-11.11.2021
16.11.2021

17.11.2021

18.11.2021

22-23.11.2021
29-30.11.2021

КЗ «Прилуцький професійний ліцей»
Технології моди
Чернігівської обласної ради
Чернігівський професійний ліцей
Експлуатація та
залізничного транспорту
обслуговування
залізничного транспорту
м. Київ
Київське вище професійне училище
Технології моди
технологій та дизайну одягу
ДНЗ «Київський центр професійноТокарні роботи
технічної освіти»
Київське вище професійне училище
Перукарське мистецтво
швейного та перукарського
мистецтва
Київське вище професійне училище
Експлуатація та
залізничного транспорту ім. В. С.
обслуговування
Кудряшова
залізничного транспорту
Київський професійний
Електромонтажні роботи
енергетичний ліцей
Київський професійний ліцей
Зварювальні роботи
будівництва і комунального
господарства
ДНЗ «Міжрегіональне вище
Обслуговування важкої
професійне училище автомобільного техніки
транспорту та будівельної
механізації»
Київське вище професійне училище
Кладка цегли
будівництва і архітектури
Junior (м. Київ)
Майданчик від ТОВ «2в3в»
Мобільна робототехніка
Майданчик від ТОВ «Навчальний
Мехатроніка
STEM-центр «Сократ»
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