
Р І Ш Е Н Н Я
__________ КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

О Є______20Л/ р. Протокол № -/і?

Про призначення стипендій 
Президента України переможцям 
Всеукраїнських конкурсів фахової 
майстерності серед здобувачів 
професійної (професійно-технічної) 
освіти у 2021 році

Розглянувши доповідну записку Державної наукової установи «Інститут 
модернізації змісту освіти» «Про призначення стипендій Президента України 
переможцям III етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед 
здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти у 2021 році»,

КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ:

1. Доповідну записку «Про призначення стипендій Президента України 
переможцям ІП етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед 
здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти у 2021 році» взяти до 
відома.

2. Схвалити список переможців (перше-шосте місця) III етапу 
Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед здобувачів професійної 
(професійно-технічної) освіти, проведених у 2021 році, з професій: перукар, 
верстатник широкого профілю, електрогазозварник, штукатур, машиніст 
тепловоза, кваліфікація «Помічник машиніста тепловоза» (додатки 1 -  5).

3. Директорату професійної освіти (Шумік І.) спільно з Державною
науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» (Баженков Є.) 
до 1 серпня 2021 року підготувати проект наказу щодо призначення стипендій 
Президента України переможцям Всеукраїнських конкурсів фахової
майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти у 
2021 році із зазначених професій.

4. Керівникам органів управління освітою обласних та міських державних
адміністрацій, керівникам закладів професійної освіти забезпечити виплату 
стипендій переможцям III етапу Всеукраїнських конкурсів фахової
майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти



у 2021 році згідно з додатками 1 - 5  відповідно до Положення про стипендії 
Президента України для призерів і учасників всеукраїнських конкурсів фахової 
майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів, 
затвердженого Указом Президента України від 28 грудня 2004 року № 1562.

5. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на заступника 
Міністра Г арбарука І.

Голова колегії, 
Міністр Сергій ШКАРЛЕТ



Колегії Міністерства освіти і науки

Доповідна записка
про Призначення стипендій Президента України переможцям III етапу 

Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед здобувачів професійної 
(професійно-технічної) освіти у 2021 році

На виконання Указу Президента України від 18 вересня 2004 року 
№ 1102 «Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної 
освіти в Україні», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 19 лютого 2020 р. № 131 «Про затвердження Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації
загальнодержавних заходів у сфері освіти», 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 22.09.2011 № 1099, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011р. за № 
1318/20056 (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України 
від 17 березня 2021 року № 320 «Про організацію та проведення III етапу 
Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед здобувачів професійної 
(професійно-технічної) освіти у 2021 році» проведено конкурси з професій:

перукар -  на базі Державного закладу професійної (професійно- 
технічної) освіти «Кропивницький професійний ліцей сфери послуг і торгівлі» 
(13-15 квітня 2021 року);

верстатник широкого профілю -  на базі Державного навчального закладу 
«Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник» (13 -16  квітня 2021 
року);

електрогазозварник -  на базі Головинськогго вищого професійного 
училища нерудних технологій Житомирської області (19 -  21 квітня 2021 
року);

штукатур» -  на базі Державного закладу «Сумське міжрегіональне 
вище професійне училище» (21-23 квітня 2021 року);

машиніст тепловоза», кваліфікація «Помічник машиніста тепловоза» -  
на базі Державного професійно-технічного навчального закладу «Козятинське 
міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту» 
Вінницької області (05 -  06 травня 2021 року).

У заключному III етапі Всеукраїнських конкурсів взяли участь переможці 
II етапу конкурсів фахової майстерності серед здобувачів професійної 
(професійно-технічної) освіти.
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Усі конкурси проведено на високому науково-методичному та 
організаційному рівнях. Організаційними комітетами конкурсів були створені 
рівні умови для всіх учасників у відповідності до вимог Міністерства освіти і 
науки України.

Завдання для конкурсантів розроблені відповідно до змісту програм з 
предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки.

Умовами проведення конкурсів передбачалось виконання учасниками 
завдань двох турів: теоретичного та практичного. До теоретичного туру були 
включені тестові завдання, що виконувались кожним конкурсантом на 
персональному комп’ютері, до практичного - завдання, що відповідають 
вимогам другого-третього кваліфікаційних розрядів.

На підставі спільного рішення організаційних комітетів і журі III етапу 
Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед здобувачів професійної 
(професійно-технічної) освіти визначено переможців (перше-шосте місця). 
Середній рівень їх результатів (у відсотках) відносно можливої максимальної 
кількості балів з вищезазначених професій складає: перукар -  94,8%, 
верстатник широкого профілю -  84,67%, електрогазозварник -  88,03%, 
штукатур -  89,69%, машиніст тепловоза, кваліфікація «Помічник машиніста 
тепловоза -  94,28%, що свідчить про достатньо високий рівень професійної 
підготовки переможців конкурсів.

Найкращих результатів у конкурсах 2021 року досягли представники 
Вінницької, Волинської, Житомирської, Запорізької, Кіровоградської 
областей, які посіли І місця.

Відповідно до Указу Президента України від 28 грудня 2004 року 
№ 1562 «Про Положення про стипендії Президента України для призерів і 
учасників всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів 
професійно-технічних навчальних закладів», наказу Міністерства освіти і 
науки України від 02.06.2021 р. № 611 «Про підсумки III етапу Всеукраїнських 
конкурсів фахової майстерності серед здобувачів професійної (професійно- 
технічної) освіти у 2021 році» визначено 30 претендентів на стипендію 
Президента України.

Стипендії Президента України призначаються наказом Міністерства 
освіти і науки України відповідно до рішення колегії Міністерства. 
Виплачуються стипендії у розмірі, визначеному постановою Кабінету 
Міністрів України від 8 червня 2005 р. № 436 «Про визначення розміру 
щорічних стипендій та грантів Президента України призерам і учасникам 
всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно- 
технічних навчальних закладів та їх випускникам», що дорівнює розміру 
мінімальної ординарної академічної стипендії для учнів закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти.
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Проведення Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед 
здобувані в професійної (професійно-технічної) освіти уможливлює визначення 
та підвищення рівня професійної підготовки учнів. Державний рівень змагань 
ефективно впливає на поліпшення якості професійної підготовки робітничих 
кадрів, популяризує новітні виробничі технології та технології навчання, 
робітничі професії серед учнівської молоді.

Відзначення переможців Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності 
сприяє підвищенню престижу цих конкурсів, надає їм особливої ваги та 
стимулює навчання робітничим професіям.

Просимо розглянути подані матеріали і прийняти відповідне рішення, 
проект якого додається.

/ /
Директор Державної наукової устаної 
«Інституту модернізації змісту ОСВІТИ)

-//7/



Додаток 1 
до рішення колегії 
Міністерства освіти і науки України 

Об, 2021 протокол №

СПИСОК
переможців III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед 
здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти у 2021 році з професії

«Перукар»

1. Маржіне
Світлана Василівна

2. Лазар
Юлія Миколаївна

3. Ферцович
Ірина Андріївна

4. Ляхова
Апиа Олексіївна

учениця Державного закладу професійної
(професійно-технічної) освіти «Кропивницький 
професійний ліцей сфери послуг і торгівлі», 
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 професійно- 
технічної освіти художнього моделювання і 
дизайну м. Львова, III місце, диплом II ступеня та
приз

учениця Київського вищого професійного 
училища технологій та дизайну одягу, IV місце, 
диплом III ступеня

5. Коваль
Анастасія Вадимівна

учениця Вищого професійного училища № З 
м. Чернівці, V місце, диплом III ступеня

6. Шевчук учениця Державного професійно-технічного
Оксана Сергіївна навчального закладу «Хмільницький аграрний

центр професійно-технічної освіти» Вінницької 
області VI місце, диплом III ступеня

Директор Державної наукової ус танови
«Інститут модернізації змісту освіти» Євген БАЖЕНКОВ



Додаток 2 
до рішення колегії 
Міністерства освіти і науки України 

Об - 2021 протокол №

список
переможців III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед 

здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти у 2021 році 
з професії «Верстатник широкого профілю»

1. Г ерман
Денис Олексійович

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

2. Клейн
Олексій Юрійович

учень Державного навчального закладу 
«Куп’янський регіональний центр професійної 
освіти» Харківської області, II місце, 
диплом II ступеня та приз

3. Галицький
Данило Андрійович

учень Вищого професійного училища № 7 
м. Кременчука Полтавської області, III місце, 
диплом II ступеня та приз

4. Ярликов
РІікіта Вікторович

учень Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Київське вище професійне 
училище машинобудування та комп’ютерно- 
інтегрованих технологій», IV місце, 
диплом III ступеня

5. Дем’яненко
Сергій Сергійович

учень Вищого професійного училища № 3 
м. Мукачево Закарпатської області, V місце, 
диплом III ступеня

6. Зух учень Державного навчального закладу «Центр
Валентин Русланович професійно-технічної освіти № 1 м. Вінниці»,

VI місце, диплом III ступеня

Директор Державної наукової установи
«Інститут модернізації змісту освіти»



Додаток З 
до рішення колегії 
Міністерства освіти і науки України 

О Є. 2021 протокол №

СПИСОК
переможців III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед 

здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти у 2021 році 
з професії «Електрогазозварник»

1. Кисельчук
Артур Віталійович

учень Г оловинського вищого професійного
училища нерудних технологій Житомирської 
області, І місце, диплом І ступеня та приз

2. Руденко
Олексій Олександрович

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

З. Педай
Мирослав Міланович

учень Вищого професійного училища №7 
м. Кременчука Полтавської області, III місце, 
диплом II ступеня та приз

4. Кубах учень Державного навчального закладу
Володимир Васильович «Тернопільський центр професійно-технічної

освіти», IV місце, диплом III ступеня

5. Семків
Андрій Тарасович

учень Вищого професійного училища №21 
м. Івано-Франківська, V місце, диплом III ступеня

6. Г ордєєва учениця Державного навчального закладу
Надія Олександрівна «Монастирищенський професійний ліцей»

Черкаської області, VI місце, диплом III ступеня

Директор Державної наукової установи 
«Інститут модернізації змісту освіти»



Додаток 4 
до рішення колегії 
Міністерства освіти і науки України 
М/. 2021 протокол № 9

СПИСОК
переможців III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед 

здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти у 2021 році
з професії «Штукатур»

1. Стрілецький 
Ілля Романович

2. Ткачов
Тимофій Олександрович

3. Радомський
Юрій Вікторович

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

учень Державного навчального закладу
«Одеський центр професійно-технічної
освіти», II місце, диплом II ступеня та приз

учень Центру професійно-технічної освіти 
м. Житомир, III місце, диплом II ступеня та 
приз

4. Омельчук учень Державного навчального закладу
Сергій Миколайович «Подільський центр професійно-технічної

освіти» Хмельницької області, IV місце, 
диплом III ступеня

5. Цвігун
Іван Сергійович

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

6. Смик учень Вищого художнього професійно-
Владислав Володимирович технічного училища № 5 м. Вінниці, VI місце,

диплом III ступеня

Директор Державної наукової установи
«Інститут модернізації змісту освіти» Євген БАЖЕНКОВ
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СПИСОК
переможців III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед 
здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти у 2021 році з професії 

«Машиніст тепловоза, кваліфікація «Помічник машиніста тепловоза»

1. Панасюк учень Державного професійно-технічного
Віталій Юрійович навчального закладу «Козятинське

міжрегіональне вище професійне училище 
залізничного транспорту» Вінницької 
області, І місце, диплом І ступеня та приз

2. Голоднюк учень Державного навчального закладу
Владислав Дмитрович «Здолбунівське вище професійне училище

залізничного транспорту» Рівненської 
області, II місце, диплом II ступеня та приз

3. Ничипорук учень Державного професійно-технічного
Дмитро Володимирович навчального закладу «Чернівецький

професійний ліцей залізничного
транспорту», III місце, диплом II ступеня та 
приз

4. Кагальняк
Дмитро Вячеславович

учень Люботинського професійного ліцею 
залізничного транспорту Харківської 
області, IV місце, диплом III ступеня

5. У сов учень Київського вищого професійного
В’ячеслав Михайлович училища залізничного транспорту імені

В.С. Кудряшова, V місце, диплом III ступеня

6. Моргунов
Данило Юрійович

учень Державного навчального закладу 
«Львівське міжрегіональне вище професійне 
училище залізничного^ транспорту», 
VI місце, диплом III ступеня

Директор Державної наукової установи
«Інститут модернізації змісту освіти»


