
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З
oLoL об 20 / ¥  м-Київ № 9 01

Про підсумки III етапу Всеукраїнських 
конкурсів фахової майстерності 
серед учнів професійно-технічних 
навчальних закладів 
у 2016/2017 навчальному році

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, 
конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких 
робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
від 22 вересня 2011 р. № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
17 листопада 2011 р. за № 1318/20056, наказу Міністерства освіти і науки 
України від 11.04.2017 № 580 «Про організацію та проведення III етапу 
Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно- 
технічних навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році», на підставі 
спільних рішень організаційних комітетів і журі III етапу Всеукраїнських 
конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних 
закладів з професій: «Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування», «Кондитер», «Маляр», «Перукар», «Флорист»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити списки переможців та учасників III етапу Всеукраїнських 
конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних 
закладів у 2016/2017 навчальному році (далі -  Конкурс), згідно з додатками 1 - 5 .

2. Нагородити переможців та учасників Конкурсу, зазначених у додатках 
1 -  5цього наказу.

3. Керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, 
Київської міської державних адміністрацій відзначити педагогічних 
працівників, які здійснювали підготовку переможців та брали активну участь у 
проведенні Конкурсу.
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4. Директорам навчально-методичних (науково-методичних) центрів 

(кабінетів) професійно-технічної освіти в областях та місті Києві:
1) проаналізувати результати Конкурсу та забезпечити їх обговорення на 

обласних семінарах, нарадах директорів професійно-технічних навчальних 
закладів, заступників директорів з навчально-виробничої роботи, старших 
майстрів, викладачів та майстрів виробничого навчання;

2) вжити заходів щодо створення умов для розвитку професійної 
майстерності учнів професійно-технічних навчальних закладів, співпраці з 
роботодавцями, благодійними організаціями, фондами, громадськістю тощо.

5. Департаменту професійної освіти (Кучинський М. С.) спільно з 
Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» 
підготувати матеріали для розгляду на колегії Міністерства освіти і науки 
України щодо призначення стипендій Президента України переможцям 
(перще-шосте місця) Конкурсу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
Хобзея П. К.

Міністр Л. М. Гриневич



Додаток 1
наказу Міністерства освіти і науки України 
від 0 6  2017 р. № У О/

СПИСОК
переможців та учасників III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової 
майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів 

у 2016/2017 навчальному році з професії «Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування»

Бабіїв
Василь Дмитрович

учень Державний професійно-технічний 
навчальний заклад «Отинійський професійний 
ліцей енергетичних технологій Івано-Франківської 
області, І місце, диплом І ступеня та приз

Ващук
Юрій Павлович 

Тарасов
Данило Юрійович

учень Вищого професійного училища №25 
м. Хмельницький, II місце, диплом II ступеня та приз

учень Кам’янського вищого професійного училища 
Дніпропетровської області, III місце, диплом II 
ступеня та приз

Сіняков
Владислав Олегович

учень Державного навчального закладу 
«Запорізький політехнічний центр професійно- 
технічної освіти», IV місце, диплом III ступеня

Воробей
Вадим Васильович

учень Овруцького професійного ліцею Житомирської 
області, V місце, диплом III ступеня

Кочерга
Євгеній Анатолійович

учень Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Конотопське вище 
професійне училище» Сумської області, VI місце, 
диплом III ступеня

Корніцький
Ярослав Олександрович

учень Теплицького професійного аграрного ліцею 
Вінницької області, диплом учасника

Г натюк
Сергій Русланович

учень Ковельського професійного 
Волинської області, диплом учасника

ліцею

Лукін
Владислав Андрійович

учень Маріупольського вищого металургійного 
училища №99 м. Маріуполь Донецької області, 
диплом учасника



Половко
Владислав Віталійович

Лисих
Олександр Олександрович

Г етьман
Василь Анатолійович

Столовник 
Андрій Олексійович

Сербии
Віктор Михайлович 

Котов
Дмитро Валентинович

Кагарлицький 
Андрій Ігорович

Жаденов
Євгеній Олександрович

Прибильський 
Назар Миколайович

Подоляк
Богдан Романович 

Кошова
Валентина Олександрівна

Продовження додатка 1

учень Вищого професійного училища №34 
м. Виноградів Закарпатської області, диплом 
учасника

учень Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Володарський професійний 
аграрний ліцей» Київської області, диплом 
учасника

учень Київського професійного ліцею будівництва і 
комунального господарства, диплом учасника

учень Професійно-технічного училища №38 
смт. Голованівськ Кіровоградської області, диплом 
учасника

учень Турківського професійного ліцею Львівської 
області, диплом учасника

учень Державного навчального закладу
«Сєвєродонецьке вище професійне училище» 
Луганської області, диплом учасника

учень Державного яавчального закладу
«Южноукраїнський професійний ліцей» 
Миколаївської області, диплом учасника

учень Вищого професійного училища №7 
м. Кременчук Полтавської області, диплом 
учасника

учень Рівненського професійного ліцею, диплом 
учасника

учень Державного навчального закладу
«Тернопільський центр професійно-технічної 
освіти», диплом учасника

учениця Зміївського професійного енергетичного 
ліцею Харківської області, диплом учасника
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Продовження додатка 1

Кудрявець учень Чаплинського професійного аграрного ліцею
Олександр Вячеславович Херсонської області, диплом учасника

Химич
Вадим Вікторович

учень Державного навчального закладу 
«Звенигородський центр підготовки та 
перепідготовки робітничих кадрів» Черкаської 
області, диплом учасника

Зайцев
Максим Миколайович

учень Чернівецького вищого професійного 
училища радіоелектроніки, диплом учасника

Мороз
Андрій Андрійович

учень Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Чернігівський професійний 
будівельний ліцей», диплом учасника

В.о. директора Державної 
наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти»

!

К. М. Левківський



Додаток 2
наказу Міністерства освіти і науки України 
від Об 2017 р. № $ 0 /

СПИСОК
переможців та учасників III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової 
майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів 

у 2016/2017 навчальному році з професії «Кондитер»

Ковалець
Марія Олександрівна

Федюк
Катерина Степанівна

Малюта
Анастасія Олегівна

Редванська 
Юлія Олегівна

Гуман
Тетяна Олегівна

учениця Державного навчального закладу
«Рівненське вище професійне училище ресторанного 
сервісу і торгівлі», І місце, диплом І ступеня та приз

учениця Львівського професійного коледжу
готельно-туристичного та ресторанного сервісу,
II місце, диплом II ступеня та приз

учениця Вищого комерційного училища Київського 
національного торговельно-економічного
університету, III місце, диплом II ступеня та приз

учениця Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Білоцерківське вище
професійне училище будівництва та сервісу» 
Київської області, IV місце, диплом III ступеня

учениця Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Полтавське вище професійне 
училище ім. А.О. Чепіги», V місце, диплом
III ступеня

Г алатова
Альона Миколаївна

Савчук
Анастасія Миколаївна

учениця Бердянського економіко-гуманітарного
коледжу Бердянського державного педагогічного 
університету Запорізької області, VI місце, диплом
III ступеня

учениця Державного професійно-технічного
навчального закладу «Вище професійне училище 
сфери послуг» Вінницької області, диплом учасника
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Продовження додатка 2

Дубнюк 
Анна Петрівна

Дірявко
Анастасія Сергіївна

Г орбенко
Вікторія Олексіївна

Солудченко 
Оксана Сергіївна

Сабов
Адріана Іванівна 

Тарас
Г алина Петрівна 

Єрмолов
Владислава Валерійович 

Яцемон
Анжела Сергіївна 

Баклан
Тетяна Володимирівна 

Усенко
Вікторія Віталівна

Каленик
Вероніка Володимирівна

учениця Державного професійно-технічного
навчального закладу «Камінь-Каціирське вище 
професійне училище» Волинської області, 
диплом учасника

учениця Державного професійно-технічного
навчального закладу «Кам’янецький центр 
підготовки та перепідготовки робітничих кадрів 
Дніпропетровської області, диплом учасника

учениця Краматорського вищого професійного 
училища Донецької області, диплом учасника

учениця Житомирського професійного ліцею 
харчових технологій, диплом учасника

учениця Державного навчального закладу
«Мукачівський центр професійно-технічної 
освіти» Закарпатської області, диплом учасника

учениця Отинійського професійного ліцею
енергетичних технологій Івано-Франківської 
області, диплом учасника

учень Державного навчального закладу 
«Знам'янський професійний ліцей»
Кіровоградської області, диплом учасника

учениця Кремінського професійного ліцею
Луганської області, диплом учасника

учениця Миколаївського професійного 
промислового ліцею, диплом учасника

учениця Державного професійно-технічного
навчального закладу «Реутинський професійний 
аграрний ліцей» Сумської області, диплом 
учасника

учениця Державного професійно-технічного
навчального закладу «Тернопільське вище
професійне училище ресторанного сервісу і 
торгівлі», диплом учасника
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Продовження додатка 2

Унгурян 
Ірина Сергіївна

Легка
Аліна Олександрівна

Гудзь
Мирослава Вікторівна

учениця Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Центр професійно-технічної 
освіти № 4 м. Харкова», диплом учасника

учениця Державного навчального закладу 
«Херсонське вище професійне училище 
ресторанного господарства», диплом учасника

учениця Державного навчального закладу 
«Хмельницький центр професійно-технічної освіти 
сфери послуг», диплом учасника

Ткач
Ольга Миколаївна

учениця Державного навчального закладу 
«Смілянський центр підготовки і перепідготовки 
робітничих кадрів» Черкаської області, диплом 
учасника

Бельченко 
Марина Олегівна

учениця Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Чернігівський центр 
професійно-технічної освіти», диплом учасника

В.о. директора Державної 
наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти» К. М. Левківський



Додаток З
наказу Міністерства освіти і науки України 
від « і і »  6ОЬ 2017 р. № Ц О /

СПИСОК
переможців та учасників III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової 
майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів 

у 2016/2017 навчальному році з професії «Маляр»

Папірник
Андрій Степанович

Соколюк
Володимир Миколайович

Харьков
Микола Віталійович

Клещ
Дмитро Сергійович

Радченко
Леонід Олександрович

Сердюк
Максим Віталійович

Квич
Сергій Володимирович

Микитчук
Артем Володимирович

учень Державного навчального закладу «Львівське 
вище художнє професійне училище», І місце, 
диплом І ступеня та приз

учень Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Луцьке вище професійне 
училище будівництва та архітектури» Волинської 
області, II місце, диплом II ступеня та приз

учень Державного навчального закладу 
«Харківський професійний ліцей будівельних 
технологій», III місце, диплом II ступеня та приз

учень Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Чернігівський професійний 
будівельний ліцей», IV місце, диплом III ступеня

учень Державного навчального закладу
«Мелітопольський будівельний центр професійно- 
технічної освіти» Запорізької області, V місце, 
диплом III ступеня

учень Державного навчального закладу «Вище 
професійне училище №7 м. Вінниці», VI місце, 
диплом III ступеня

учень Державного навчального закладу
« К р и в о р і з ь к и й  пенто підготовки та 
перепідготовки робітничих кадрів»
Дніпропетровської області, диплом учасника

учень Професійно-технічного училища №5 
м. Житомира, диплом учасника



Тищенко
Михайло Анатолійович 

Волошин
Артем Олександрович

Покотило 
Тарас Васильович

Кондратюк 
Максим Олексійович

Шуль
Юрій Ігорович 

Мукомєл
Олександр Григорович

Харитонова 
Наталія Сергіївна

Дидик
Юрій Петрович

Бабенко
Олексій Русланович 

Гуйва
Олексій Сергійович

Крючко
Давід Миколайович

Продовження додатка З

учень Вищого професійного училища №34
м. Виноградів Закарпатської області, - диплом 
учасника

учень Державного навчального закладу 
«Кіровоградський професійний ліцей ім. Героя 
Радянського Союзу О.С. Єгорова», - диплом 
учасника

учень Вищого професійного училища №22
м. Сарни Рівненської області, - диплом учасника

учень Вищого професійного училища №4
м. Хмельницького, - диплом учасника

учень Тернопільського вищого професійного
училища № 4 ім. М. Паращука, - диплом учасника

учень Державного навчального закладу «Вище 
професійне училище №2 м. Херсон», - диплом 
учасника

учениця Курахівського професійного ліцею
Донецької області, - диплом учасника

учень Вищого професійного училища №7
м. Калуш Івано-Франківської області, - диплом 
учасника

учень Вищого професійного училища №25
м. Києва, - диплом учасника

учень Державного професійно-технічного
навчального закладу «Броварський професійний 
ліцей» Київської області, - диплом учасника

учень Державного професійно-технічного
навчального закладу «Чернівецький професійний 
будівельний ліцей», - диплом учасника
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Продовження додатка З

Д’яконова 
Ліка Дмитрівна

Люшенко
Тетяна Олександрівна

Косарь
Костянтин Олександрович

учениця Державного навчального закладу 
«Сєвєродонецький професійний будівельний 
ліцей» Луганської області, диплом учасника

учениця Державного навчального закладу 
«Одеський професійний ліцей будівництва та 
архітектури», диплом учасника

учень Державного навчального закладу 
«Смілянський центр підготовки та 
перепідготовки робітничих кадрів» Черкаської 
області, диплом учасника

В.о. директора Державної 
наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти» К. М. Левківський



Додаток 4
наказу Міністерства освіти і науки України 
від « ЛА» 0£> 2017 р. № 9 0 /

СПИСОК
переможців та учасників III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової 
майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів 

у 2016/2017 навчальному році з професії «Перукар»

Самалюк
Тетяна Володимирівна

Шаропата
Альона Олександрівна

Кір’янова
Анастасія Сергіївна

учениця Міжрегіонального центру професійно- 
технічної освіти художнього моделювання і дизайну 
м. Львова, І місце, диплом І ступеня та приз

учениця Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Чернігівське вище професійне 
училище побутового обслуговування», II місце, 
диплом II ступеня та приз

учениця Міжрегіонального центру професійної 
перепідготовки звільнених у запас 
військовослужбовців м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської області, III місце, диплом
II ступеня та приз

Підвисоцька 
Сніжана Іванівна

учениця Державного навчального закладу 
«Подільський центр професійно-технічної освіти» 
Хмельницької області, IV місце, диплом III ступеня

Сімушина 
Елізабет Георгіївна

учениця Державного навчального закладу 
«Запорізьке вище професійне училище моди і 
стилю», V місце, диплом III ступеня

Кочетова 
Ірина Ігорівна

учениця Вищого професійного училища №27 
м. Куп’янськ Харківської області, VI місце, диплом
III ступеня

Марцинюк 
Юлія Миколаївна

учениця Державного навчального закладу 
«Вінницький центр професійно-технічної освіти 
технологій та дизайну», диплом учасника

Рубік
Вікторія Анатолівна

учениця Луцького центру професійно-технічної 
освіти Волинської області, диплом учасника



Самойлова
Ангеліна Олександрівна 

Брицун
Юлія Сергіївна 

Апацька
Маріанна Ярославівна 

Леник
Мар’яна Володимирівна

Касяненко 
Альона Юріївна

Строцька 
Марія Сергіївна

Бредихіна
Олена Олександрівна 

Опрішко
Анастасія Андріївна 

Омельчук
Дар’я Валентинівна

Дудка
Дарина Миколаївна 

Хильчук
Вікторія Олексіївна

Продовження додатка 4

учениця Краматорського вищого професійного 
училища Донецької області, - диплом учасника

учениця Державного навчального закладу 
«Новоград-Волинське вище професійне училище» 
Житомирської області, - диплом учасника

учениця Хустського професійного ліцею сфери 
послуг Закарпатської області, - диплом учасника

учениця Центру професійно-технічної освіти №1 
Івано-Франківської області, - диплом учасника

учениця Державного професійно-технічного
навчального закладу «Богуславське вище професійне 
училище сфери послуг» Київської області, - диплом 
учасника

учениця Київського вищого професійного училища 
швейного та перукарського мистецтва, - диплом 
учасника

учениця Державного навчального закладу
«Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг», 
- диплом учасника

учениця Державного навчального закладу
«Сєвєродонецький професійний ліцей» Луганської 
області, - диплом учасника

учениця Державного навчального закладу «Одеський 
професійний ліцей сфери послуг» Державного 
закладу «Південноукраїнський національний
педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського», - 
диплом учасника

учениця Полтавського професійного ліцею сфери 
послуг, - диплом учасника

учениця Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Березнівське вище професійне 
училище» Рівненської області, - диплом учасника
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з
Продовження додатка 4

Петренко 
Юлія Сергіївна

Хлібовська 
Ольга Петрівна

Шаповалова 
Карина Юріївна

Дідусенко 
Вікторія Юріївна

Шешуряк 
Марія Михайлівна

учениця Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Сумський центр професійно- 
технічної освіти з дизайну та сфери послуг, диплом 
учасника

учениця Тернопільського вищого професійного 
училища сфери послуг та туризму, диплом 
учасника

учениця Державного навчального закладу 
«Херсонське вище професійне училище сервісу та 
дизайну», диплом учасника

учениця Державного навчального закладу 
«Черкаське вище професійне училище ім. Героя 
Радянського Союзу Г.Ф. Короленка», диплом 
учасника

учениця Вищого професійного училища № З 
м. Чернівці, диплом учасника

В.о. директора Державної 
наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти» К. М. Левківський



Додаток 5
наказу Міністерства освіти і науки України 
від && 2017 р. №

СПИСОК
переможців та учасників III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової 
майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів 

у 2016/2017 навчальному році з професії «Флорист»

Абрамова
Олена Володимирівна

Маховик 
Лілія Павлівна

учениця Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Криворізький навчально- 
виробничий центр» Дніпропетровської області,
I місце, диплом І ступеня та приз

учениця Чернігівського професійного ліцею побуту,
II місце, диплом II ступеня та приз

Лісніча
Анастасія Віталіївна

учениця Державного навчального закладу 
«Запорізький професійний ліцей сервісу», III місце, 
диплом II ступеня та приз

Сирота
Анна Олександрівна

учениця Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Рівненський центр 
професійно-технічної освіти сервісу та дизайну»,
IV місце, диплом III ступеня

Олійник 
Діана Сергіївна

учениця Державного навчального закладу «Київське 
регіональне вище професійне училище будівництва»,
V місце, диплом III ступеня

Івашків
Ірина Василівна

учениця Державного навчального закладу 
«Львівське вище професійне училище побутового 
обслуговування», VI місце, диплом III ступеня

Івановська учениця Державного навчального закладу
Світлана Володимирівна «Черкаське вище професійне училище ім. Героя

Радянського Союзу Г.Ф. Короленка», диплом 
учасника

Мельник учениця Державного навчального закладу
Христина Анатоліївна «Вінницький центр професійно-технічної освіти

технологій та дизайну», диплом учасника
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Продовження додатка 5

Назарець Аліна 
Сергіївна

Чолян
Дар’я Володимирівна

Чоп
Христина Зенонівна

Шрамов’ят 
Діана Михайлівна

учениця Державного закладу освіти «Центр 
професійно-технічної освіти № 2 м. Харкова», 
диплом учасника

учениця Державного навчального закладу 
«Херсонське вище професійне училище сервісу та 
дизайну», диплом учасника

учениця Вищого художнього професійного училища 
№ 3 м. Івано-Франківська, диплом учасника

учениця Тернопільського вищого професійного 
училища сфери послуг та туризму, диплом 
учасника

В.о. директора Державної 
наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти» К. М. Левківський


