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СЧ~ т ії СіЬіиї 2018 року м. Чернігів № 4^ ^—

Про підсумки обласного конкурсу 
фахової майстерності 
серед учнів закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти 
з професії«Кравець»

Згідно з наказом Управління освіти і науки Чернігівської
облдержадміністрації від 30.03.2018 № 133 на навчально-виробничій базі 
Державного професійно-технічного навчального закладу «Чернігівське вище 
професійне училище побутового обслуговування» 25 квітня 2018 року проведено 
обласний конкурс фахової майстерності серед учнів закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти області з професії «Кравець».

У конкурсі взяли участь учні випускних груп трьох закладів освіти, зокрема 
Державного професійно-технічного навчального закладу «Чернігівське вище 
професійне училище побутового обслуговування», Чернігівського професійного 
ліцею побуту, Ніжинського професійного ліцею побуту та сервісу Чернігівської 
області, які продемонстрували достатній рівень навчальних досягнень та 
професійної майстерності.

Журі конкурсу, відповідно до набраної кількості балів, визначило 
переможців:

I місце -  Євлан Марина Олександрівна, учениця Державного професійно- 
технічного навчального закладу «Чернігівське вище професійне училище 
побутового обслуговування»;

II місце -  Соляник Ніна Олексіївна, учениця Державного професійно- 
технічного навчального закладу «Чернігівське вище професійне училище 
побутового обслуговування»;

III місце -  Менюк Марія Олександрівна, учениця Чернігівського 
професійного ліцею побуту.

За результатами конкурсу

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити звіт журі та зведену відомість результатів обласного конкурсу 

фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти з професії «Кравець» ( додаток 1, 2).

2. Нагородити учнів -  переможців конкурсу дипломами Управління освіти і 
науки облдержадміністрації.



3. Направити Євлан Марину Олександрівну, ученицю Державного 
професійно-технічного навчального закладу «Чернігівське вище професійне 
училище побутового обслуговування» для участі у Всеукраїнському конкурсі 
фахової майстерності серед учнів з професії «Кравець», який відбудеться 5 7 
червня 2018 року па базі Державного професійно-технічного навчального закладу 
«Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму».

4. Директорам Державного професійно-технічного навчального закладу 
«Чернігівське вище професійне училище побутового обслуговування» (Михалко 
С.О.), Чернігівського професійного ліцею побуту (Копистко Т.М.), в.о. директора 
Ніжинського професійного ліцею побуту та сервісу Чернігівської області 
(Єлізаров Ю.П.):

4.1. Довести результати обласного конкурсу до відома учнів та педагогічних 
працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

4.2. Проаналізувати результати обласного конкурсу на засіданнях педагогічної 
ради та методичної комісії, звернувши увагу па прогалини у професійно- 
теоретичній підготовці учнів, виявлені під час виконання тестових завдань.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління -  начальника фінансово-економічного відділу Чубич Л.В.

М.А. Конопацький



Додаток 1
до наказу Управління
освіти і науки
СУ- 2018 № -уД

Звіт
про проведення обласного конкурсу фахової майстерності серед учнів 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Кравець»

Відповідно до наказу Управління освіти і науки Чернігівської обласної 
державної адміністраціївід 30.03.2018 № 133 «Про проведення обласного
конкурсу фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно- 
технічної) освіти області з професії «Кравець» на навчально-виробничій базі 
Державного професійно-технічного навчального закладу «Чернігівське вище 
професійне училище побутового обслуговування» 25 квітня 2018 року проведено 
обласний етап конкурсу фахової майстерності серед учнів випускних груп з 
професії «Кравець».

У конкурсі взяли участь учні Чернігівського вищого професійного училища 
побутового обслуговування, Чернігівського професійного ліцею побуту, 
Ніжинського професійного ліцею побуту та сервісу Чернігівської області 
відповідного профілю. Результати проведення конкурсу показали достатній рівень 
професійної підготовки учнів.

Конкурс проводився у 2 тури -  теоретичний і практичний.
Учасники на персональних комп’ютерах вирішували тестові завдання з 

предметів професійно-теоретичної підготовки: «Технологія виготовлення
швейних виробів», «Матеріалознавство», «Конструювання», «Обладнання», 
«Охорона праці».

Практичний тур проводився в швейній майстерні, де учасники конкурсу 
виконували завдання, які відповідали вимогам 4-го кваліфікаційного розряду та 
передбачали виготовлення дитячого сарафана 36-го розміру з напіввовняиої 
тканини, напівприталеного силуету, злегка розширеного донизу з вшивними 
рукавами на половину пройми.

За результатами конкурсу, місця між учасниками розподілились таким 
чином:
I місце -  Євлан Марина Олександрівна, учениця Чернігівського вищого 
професійного училища побутового обслуговування -  168,5 балів;
II місце -  Соляник Ніна Олександрівна, учениця Чернігівського вищого 
професійного училища побутового обслуговування -  145,5 балів;
III місце Меиюк Марія Олександрівна, учениця Чернігівського професійного 
ліцею побуту 124,5 балів.

За рішенням членів журі па Всеукраїнський конкурс фахової майстерності 
направляється копкурсантка, яка набрала найбільшу кількість балів під час 
виконання конкурсних завдань, Чернігівського вищого професійного училища 
побутового обслуговування Євлан Марина Олександрівна.

По завершенню конкурсу учасникам вручили цінні подарунки.



Додаток 2
до наказу Управління 
освіти і науки

СЯм АОбш ? 2018 № 4 4 4

Зведена відомість
результатів конкурсу фахової майстерності серед учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти з професії «Кравець»

Прізвище, ім ’я, 
по батькові

Назва закладу 
освіти

Критерії оцінювання Загальна
кількість

балів

Зайняте
місцеТеоретичний

тур
Практичний

тур

1 .Євлан Марина 
Олександрівна

ДПТНЗ «Чернігівське 
вище професійне 

училище побутового 
обслуговування»

28,5 140 168,5 І

2.Кокотюха
Діана
Віталіївна

Ніжинський 
професійний ліцей 
побуту та сервісу 

Чернігівської області

13 55 68 VI

З.Куценко
Вероніка
Борисівна

Чернігівський 
професійний ліцей 

побуту
23,5 64 87,5 IV

4.Лось Ірина 
Вячеславівна

Ніжинський 
професійний ліцей 
побуту та сервісу 

Чернігівської області

17 69 86 V

5.Менюк Марія 
Олександрівна

Чернігівський 
професійний ліцей 

побуту
22,5 102 124,5 I I I

б.Соляиик Ніна 
Олексіївна

ДПТНЗ «Чернігівське 
вище професійне 

училище побутового 
обслуговування»

28,5 117 145,5 I I

Голова журі: Н.Г. Січко


