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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ –

КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

12 квітня  2017 року                                        м. Сєвєродонецьк                                                                    № 224

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЛАТНІ ПОСЛУГИ ІЗ ЗУБНОГО ПРОТЕЗУВАННЯ, 
ЩО НАДАЮТЬСЯ ОРТОПЕДИЧНИМ ВІДДІЛЕННЯМ КОМУНАЛЬНОЇ 
УСТАНОВИ «ПОПАСНЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про міс-
цеві державні адміністрації», керуючись абзацом п’ятим 
пункту 12 постанови Кабінету Міністрів України від 25 
грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень 
органів виконавчої влади та виконавчих органів міських 
рад щодо регулювання цін (тарифів)», пунктом 9 розділу I 
Переліку платних послуг, які надаються в державних і ко-
мунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних 
навчальних закладах, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138, з 
метою покращення медичного обслуговування населення 
та необхідністю затвердження економічно обґрунтованих 
тарифів на платні послуги із зубного протезування:

1. Затвердити тарифи на платні послуги із зубного про-
тезування, що надаються ортопедичним відділенням ко-
мунальної установи «Попаснянська центральна районна 
лікарня» (додаються).

2. Розпорядження набирає чинності з дня його опу-
блікування в газеті «Вісник Луганщини», але не раніше 
дня його державної реєстрації у Головному територіаль-
ному управлінні юстиції у Луганській області.

3. Департаменту масових комунікацій Луганської об-
ласної державної адміністрації (Костенко О.В.) забезпечи-
ти оприлюднення цього розпорядження в газеті «Вісник 
Луганщини».

4.Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження 
голови обласної державної адміністрації від 15 січня 2014 
року № 7 «Про затвердження тарифів на платні послуги із 
зубного протезування, що надаються комунальною уста-
новою «Попаснянська центральна районна лікарня», заре-
єстроване у Головному управлінні юстиції у Луганській 
області 23 січня 2014 року за № 2/1421.

Голова обласної державної
адміністрації – керівник обласної
військово-цивільної адміністрації      Ю.Г.ГАРБУЗ

Зареєстровано у Головному територіальному  
управлінні юстиції у Луганській області

26 квітня 2017 року №61/1661

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної 

державної адміністрації – 
керівника обласної військово-

цивільної адміністрації
12 квітня 2017 р. № 224

ТАРИФИ НА ПЛАТНІ ПОСЛУГИ ІЗ ЗУБНОГО 
ПРОТЕЗУВАННЯ, ЩО НАДАЮТЬСЯ 
ОРТОПЕДИЧНИМ ВІДДІЛЕННЯМ КОМУНАЛЬНОЇ 
УСТАНОВИ «ПОПАСНЯНСЬКА  
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
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Примітка: додаткові лікувальні та знеболюючі медпрепарати, залежно від індивідуальної чутливості пацієнтів, при-
дбаваються ними самостійно за рекомендацією лікаря. За бажанням пацієнта послуги, вказані у пунктах 1, 4, 5, 7, 
можуть бути доповнені послугами з нанесення металозахисного покриття, вартість яких сплачується окремо за тари-
фами виробника.

Керівник апарату                                                                                                                                              І.М.КАЛІНІНА

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ –

КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

18 квітня  2017 року                                        м. Сєвєродонецьк                                                                    № 230

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЛАТНІ ПОСЛУГИ ІЗ ЗУБНОГО ПРОТЕЗУВАННЯ 
ТА СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КОМУНАЛЬНОЮ 

УСТАНОВОЮ «СВАТІВСЬКА РАЙОННА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА» 
СВАТІВСЬКОГО РАЙОННОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації», керуючись абзацом п’ятим пункту 
12 постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 
року № 1548 «Про встановлення повноважень органів вико-
навчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регу-
лювання цін (тарифів)», пунктами 9, 11 розділу I Переліку 
платних послуг, які надаються в державних і комунальних 
закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних 
закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 17 вересня 1996 року № 1138, з метою затвер-
дження економічно обґрунтованих тарифів на платні послу-
ги із зубного протезування та стоматологічної допомоги:

1. Затвердити тарифи на платні послуги із зубного про-
тезування та стоматологічної допомоги, що надаються 
комунальною установою «Сватівська районна стоматоло-
гічна поліклініка» Сватівського районного територіаль-
ного медичного об’єднання (додаються).

2. Розпорядження набирає чинності з дня його опублі-
кування в газеті «Вісник Луганщини», але не раніше дня 
його державної реєстрації у Головному територіальному 
управлінні юстиції у Луганській області.

3. Департаменту масових комунікацій обласної держад-
міністрації (Костенко О.В.) забезпечити оприлюднення 
цього розпорядження в газеті «Вісник Луганщини».

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпоряджен-
ня керівника обласної військово-цивільної адміністрації 
від 09 липня 2015 року № 291 «Про затвердження тарифів 
на платні медичні послуги, що надаються відділенням 
ортопедичної стоматології КУ «Сватівська районна сто-
матологічна поліклініка» Сватівського районного терито-
ріального медичного об’єднання», зареєстроване у Голов-
ному територіальному управлінні юстиції у Луганській 
області 13 липня 2015 року за № 12/1472.

Голова обласної державної
адміністрації – керівник обласної
військово-цивільної адміністрації      Ю.Г.ГАРБУЗ

Зареєстровано у Головному територіальному  
управлінні юстиції у Луганській області

26 квітня 2017 року №62/1662
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації – 

керівника обласної військово-
цивільної адміністрації

18 квітня 2017 р.  №  230

ТАРИФИ НА ПЛАТНІ ПОСЛУГИІЗ ЗУБНОГО 
ПРОТЕЗУВАННЯ ТА СТОМАТОЛОГІЧНОЇ 
ДОПОМОГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КОМУНАЛЬНОЮ 
УСТАНОВОЮ «СВАТІВСЬКА РАЙОННА 
СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА» СВАТІВСЬКОГО 
РАЙОННОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО
 МЕДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ
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Примітка: додаткові лікувальні та знеболюючі медпрепарати, залежно від індивідуальної чутливості пацієнтів, при-
дбаваються ними самостійно за рекомендацією лікаря.

Керівник апарату                                                                                                                                              І.М.КАЛІНІНА
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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

28 березня  2017 року                                        м. Сєвєродонецьк                                                                    № 67С

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ  ПРОВЕДЕННЯ  І, ІІ ЕТАПІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ СЕРЕД УЧНІВ ВИПУСКНИХ ГРУП 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І МІЖШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-
ВИРОБНИЧИХ КОМБІНАТІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ З ПРОФЕСІЇ «ПЕРУКАР» 

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про 
місцеві державні адміністрації», статті 14 Закону 
України «Про освіту», пункту 2.1 Положення про 
Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкур-
си з навчальних предметів, конкурси-захисти на-
уково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних 
дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвер-
дженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді 
та спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 
листопада 2011 року за № 1318/20056 (із змінами), 
у зв’язку з необхідністю створення належних умов 
для виявлення та підтримки обдарованої молоді та 
з метою підвищення рівня професійної підготовки, 
розвитку творчої активності учнів, удосконалення 
організації та змісту навчання при підготовці квалі-
фікованих робітників,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Умови проведення І, ІІ етапів Всеукра-

їнського конкурсу фахової майстерності серед учнів ви-
пускних груп професійно-технічних навчальних закладів 
і міжшкільних навчально-виробничих комбінатів Луган-
ської області з професії «Перукар», що додаються. 

2. Наказ набирає чинності з дня його опублікуван-
ня в газеті «Вісник Луганщини», але не раніше дня 
його державної реєстрації у Головному територіаль-
ному управлінні юстиції у Луганській області.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Директор Департаменту                   Ю. В. Стецюк

Зареєстровано у Головному територіальному  
управлінні юстиції у Луганській області

14 квітня 2017 року №57/1657

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту освіти і науки 

Луганської обласної державної 
адміністрації

28 березня 2017 р. № 67С

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ І, II ЕТАПІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ СЕРЕД УЧНІВ 
ВИПУСКНИХ ГРУП ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І МІЖШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-
ВИРОБНИЧИХ КОМБІНАТІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
З ПРОФЕСІЇ «ПЕРУКАР»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. І, II етапи Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед учнів випускних груп  професій-
но-технічних навчальних закладів і міжшкільних на-
вчально-виробничих комбінатів Луганської області з 
професії «Перукар» (далі — Конкурс) проводяться з 
метою підвищення рівня професійної підготовки, роз-
витку творчої активності учнів, удосконалення органі-
зації та змісту навчання при підготовці кваліфікованих 
робітників. 

1.2. І (перший)  етап Конкурсу – училищний, про-
водиться  на  базі  професійно-технічних навчальних 
закладів і міжшкільних навчально-виробничих  комбі-
натів області, які здійснюють підготовку робітників з 
професії «Перукар».

1.3. ІІ (другий) етап Конкурсу – обласний, проводить-
ся на базі одного з професійно-технічних навчальних 
закладів області, який здійснює підготовку робітників 
з професії «Перукар».

1.4. Основними   завданнями  Конкурсу є:
стимулювання творчого   самовдосконалення  учнів-

ської молоді;
реалізація здібностей талановитих учнів;
популяризація досягнень   науки,    техніки та новіт-

ніх технологій;
підвищення рівня  викладання   навчальних, спе-

ціальних та фахових дисциплін, фахової підготовки 
учнів;

формування команди для участі  в ІІІ етапі Всеукра-
їнського конкурсу фахової майстерності серед учнів 
професійно-технічних навчальних закладів і між-
шкільних навчально-виробничих комбінатів з професії  
«Перукар».

ІІ. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ
2.1. У І етапі Конкурсу беруть участь усі учні випус-

кних груп професійно-технічних навчальних закладів 
і міжшкільних навчально-виробничих  комбінатів об-
ласті, які бажають і мають відповідний допуск до ро-
боти з механізмами та обладнанням.

Будь-які обмеження права участі учнів в I  етапі  Кон-
курсу забороняються.

На І етапі Конкурсу  завдання готуються окремо для 
кожного курсу.

Завдання  I етапу для учасників Конкурсу готують   
предметно-методичні комісії,  склад яких затверджу-
ється наказом керівника  навчального закладу, де про-
водиться Конкурс.

2.2. Звіти про   проведення І етапу Конкурсу (додаток 
1)  та  заявки  на  участь  в наступному  етапі (додаток 2) 
разом із згодою на обробку персональних даних  учас-
ників Конкурсу організаційні комітети (далі – оргкомі-
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тет)  I  етапу  надсилають     оргкомітету    обласного    
етапу    Конкурсу.

2.3. У ІІ етапі Конкурсу беруть участь переможці І 
етапу.

2.4. До місця проведення ІІ етапу Конкурсу учні при-
бувають  організовано у супроводі керівника,  маючи 
при собі паспорт громадянина України або  свідоцтво  
про  народження,  учнівський  квиток, копію  реєстра-
ційного  номера облікової картки платника податків - 
фізичної особи або серії паспорта (для фізичних  осіб,  
які  через свої    релігійні    переконання   відмовляють-
ся   від   прийняття реєстраційного  номера  облікової  
картки  платника  податків   та офіційно  повідомили 
про це відповідний орган державної податкової служби 
і  мають  відмітку  у  паспорті)  (за  наявності),  медич-
ну довідку   про   відсутність   інфекційних   хвороб  
і  контакту  з інфекційними хворими  та  посвідчення  
про  допуск  до  роботи  на відповідних машинах та 
обладнанні. 

2.5. Керівник    призначається  з  числа майстрів ви-
робничого навчання, викладачів професійно-техніч-
них навчальних закладів, які  брали участь у підготов-
ці  до Конкурсу, в їх проведенні і не є членами журі або  
оргкомітету  відповідного етапу Конкурсу.

2.6. Керівники, які супроводжують учасників Кон-
курсу, забезпечують їх безпеку життя і здоров’я.

2.7. На Конкурс прибувають представники  професій-
но-технічних навчальних    закладів    та    міжшкіль-
них   навчально-виробничих комбінатів, кількість яких 
визначається із розрахунку один майстер чи  викладач 
від кожного навчального закладу,  що скерував учня на 
Конкурс.

2.8. Керівники,  представники  навчальних  закладів 
повинні забезпечити своєчасне оформлення докумен-
тів,  передбачених у пункті 2.4 цього розділу,  прибуття 
учнів на Конкурс і повернення їх до навчальних закла-
дів. 

2.9. Керівник після  прибуття  до  місця  проведення  
ІІ етапу Конкурсу  подає  до оргкомітету копії звіту 
і заявки на право участі у Конкурсі, оригінали яких 
були попередньо надіслані на  адресу оргкомітету.

2.10. За відсутності звіту про проведення І  етапу та  
заявки  про  участь  у  ІІ  етапі Конкурсу,  неправильно-
го їх оформлення або порушення строку   їх   подання   
питання  про  допуск  учасників  вирішується  оргкомі-
тетом  на  його  засіданні  та  фіксується   в протоколі. 

2.11. У  разі  заміни  з  поважних  причин  деяких  
учасників  Конкурсу керівник  після  прибуття  до  міс-
ця  його проведення подає до оргкомітету оригінал но-
вої заявки із зазначенням причини заміни учнів. 

2.12. Спостереження за виконанням роботи учасни-
ків здійснюється лише членами журі та оргкомітету. 
Під час проведення Конкурсу забороняється втручання 
осіб, що супроводжують учасників, та інших осіб.

 2.13. До початку Конкурсу учасників ознайомлюють 
з порядком  та умовами його проведення,  обладнан-
ням, інструментами, матеріалами, характером і обся-
гом  виконуваних  робіт,  видами  і   формами   мораль-
ного   і матеріального заохочення тощо. 

2.14. Учасники Конкурсу повинні дотримуватись  ви-
мог  його  проведення,  норм   і   правил   безпеки жит-
тєдіяльності,  виконувати рішення оргкомітету і журі, 
проявляти бережливість у  використанні  обладнання,  
приладів,  інструментів тощо.

2.15. У ході проведення Конкурсу обробка персональ-
них даних учасників здійснюється з урахуванням вимог 
Закону України «Про захист персональних даних».

ІII. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ КОНКУРСУ
3.1. Порядок проведення, персональний склад оргкомі-

тету та журі,  експерти-консультанти I етапу Конкурсу,  
а  також  рішення   відповідного оргкомітету   затвер-
джуються   наказом   керівника   навчального закладу, де 
проводиться Конкурс.

3.2. Для організації та проведення ІІ етапу Конкурсу 
створюється оргкомітет у кількості 9 (дев’яти) осіб, до 
складу якого входять представники Департаменту осві-
ти і науки Луганської обласної державної адміністрації, 
Луганського обласного центру зайнятості, Навчаль-
но-методичного центру професійно-технічної освіти у 
Луганській області, громадської організації «Асоціація 
освітян Луганщини». 

3.3. Персональний склад організаційного комітету ІІ 
етапу Конкурсу затверджується окремим наказом Де-
партаменту освіти і науки Луганської обласної держав-
ної адміністрації.

3.4. До складу оргкомітету входять: голова – директор 
Департаменту освіти і науки Луганської обласної дер-
жавної адміністрації, заступник, секретар, члени.  Го-
лова оргкомітету здійснює розподіл доручень між його 
членами та керує  роботою  з  організації  проведення  
Конкурсу.  

3.5. Журі  формується з фахівців відповідного профі-
лю. Персональний склад журі  ІІ етапу Конкурсу затвер-
джується окремим наказом Департаменту освіти і науки 
Луганської обласної державної адміністрації. 

3.6. Кількість  членів журі не повинна перевищувати 
5-6 осіб. Очолює журі голова,  який  має заступника.

IV. ПРОГРАМА, УМОВИ ТА КРИТЕРІЇ 
ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРСУ

4.1. Програма Конкурсу передбачає:
теоретичний тур;
практичний тур.
4.2. Теоретичний тур передбачає перевірку теоретич-

них знань з предметів «Перукарська справа», «Мате-
ріалознавство», «Охорона праці», «Основи санітарії та 
гігієни», «Основи професійної етики та культури спіл-
кування» шляхом письмового виконання тестових за-
вдань (60 питань з чотирма варіантами відповіді, з яких 
одна правильна, за кожну правильну відповідь учасни-
кам нараховується 0,5 бала). Час виконання – 60 хвилин.

Максимальна кількість балів за теоретичний тур скла-
дає 30 балів.

4.3. Практичний тур відповідає вимогам рівня кваліфі-
кації «Перукар І класу» та передбачає виконання зачіски 
відповідно до модних тенденцій.

Для виконання практичного завдання кожен учасник 
має прибути із своєю моделлю.

Місце проведення – навчальна майстерня, час вико-
нання – 2 години. 

Учасники   Конкурсу   повинні   самостійно   викону-
вати   завдання,   не 

заважати  іншим конкурсантам, дотримуватися пра-
вил охорони праці. Учасники, які не виконали умов Кон-
курсу, допустили грубі порушення вимог охорони праці 
або неетичну  поведінку, за спільним рішенням оргко-
мітету та журі можуть бути позбавлені права участі у 
Конкурсі або їм нараховуються до 30 штрафних балів.

4.4. Критерії оцінювання виконання практичного 
туру:

організація робочого місця, дотримання встановленої 
норми часу, умов завдання, правил охорони праці – мак-
симальна кількість балів – 10;
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складність та чистота елементів зачіски, загальний 
вигляд створеної зачіски – максимальна кількість балів 
– 30;

оцінка процесу роботи – максимальна кількість балів 
– 20;

доцільність використання косметичних засобів, ін-
струментів, методів укладання волосся – максимальна 
кількість балів – 10.

Максимальна кількість балів за практичний  тур 
складає 70 балів.

Максимальна загальна кількість балів за теоретич-
ний та практичний тури – 100 балів. 

4.5. Учасники Конкурсу отримують завдання і забез-
печуються робочим місцем.

4.6. Для створення безпечних умов при виконанні 
практичного туру учасникам рекомендується наяв-
ність власного спеціального одягу без логотипів. До-
зволяється використання власних перукарських ін-
струментів та білизни.

4.7. Професійно-технічний навчальний заклад, на  
базі якого проводиться Конкурс, створює безпечні 
умови для виконання завдань Конкурсу.

V. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ, 
ОСКАРЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

5.1. Переможцями Конкурсу визначаються учасники, 
які набрали найбільшу кількість балів.

5.2. У випадку, коли двоє або більше учасників на-
брали однакову кількість балів, перевага надається 
тому, хто набрав більшу кількість балів у практично-
му турі.

5.3. Переможці І етапу Конкурсу нагороджуються 
дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів професійно-технічного 
навчального закладу.

5.4. Переможці ІІ етапу Конкурсу нагороджуються 
дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів Департаменту освіти і на-
уки Луганської обласної державної адміністрації. 

5.5. Переможці ІІ етапу Конкурсу беруть участь у ІІІ  
етапі – на державному рівні.

5.6. Учасники Конкурсу  мають  право   ознайомитись   
з   відповідями на   завдання, запропонованими  журі,  
та  з  попередніми  результатами перевірки робіт учас-
ників до підбиття остаточних підсумків. 

5.7. У разі виникнення  питань  учасники  мають  пра-
во  після  завершення  всіх турів відповідного етапу 
Конкурсу подавати заяву у  письмовій формі апеляцій-
ній  комісії  з  приводу  правильності  та  об’єктивності   
оцінювання   виконаних  ними  завдань  і  одержати  
письмову  відповідь  (за  вимогою  учня)  до  підбиття  
остаточних  підсумків Конкурсу.

Строки подання апеляції  визначаються  оргкоміте-
том,  про  що повідомляється учасникам перед почат-
ком змагань.

У заяві учень повинен зазначити причину апеляції. 
5.8. Для проведення апеляції оргкомітетом Конкурсу  

створюється  апеляційна  комісія.  Рішення  апеляцій-
ної комісії фіксується у протоколі засідання цієї комісії 
та надається  для ознайомлення заявнику.

5.9. Результати Конкурсу можуть бути оскаржені від-
повідно до вимог чинного законодавства України.

Директор Департаменту                    Ю. В. СТЕЦЮК

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

28 березня  2017 року                                        м. Сєвєродонецьк                                                                    № 68С

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ  ПРОВЕДЕННЯ  І, ІІ ЕТАПІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ СЕРЕД УЧНІВ ВИПУСКНИХ ГРУП 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І МІЖШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-
ВИРОБНИЧИХ КОМБІНАТІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ З ПРОФЕСІЇ «МАЛЯР» 

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації», статті 14 Закону України «Про 
освіту», пункту 2.1 Положення про Всеукраїнські учнів-
ські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних пред-
метів, 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 року 
№ 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
17 листопада 2011 року за № 1318/20056 (із змінами), у 
зв’язку з необхідністю створення належних умов для ви-
явлення та підтримки обдарованої молоді та з метою під-
вищення рівня професійної підготовки, розвитку творчої 
активності учнів, удосконалення організації та змісту на-
вчання при підготовці кваліфікованих робітників,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Умови проведення І, ІІ етапів Всеукра-

їнського конкурсу фахової майстерності серед учнів 

випускних груп професійно-технічних навчальних 
закладів і міжшкільних навчально-виробничих комбі-
натів Луганської області з професії «Маляр», що до-
даються. 

2. Наказ набирає чинності  з  дня його  опублікування 
в  газеті «Вісник  Луганщини»,  але  не  раніше  дня  його  
державної  реєстрації  у Головному  територіальному 
управлінні юстиції  у Луганській

області.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за со-

бою. 

Директор Департаменту                              Ю. В. Стецюк

Зареєстровано у Головному територіальному  
управлінні юстиції у Луганській області

14 квітня 2017 року №58/1657
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту освіти і науки 
Луганської обласної державної 

адміністрації
28 березня 2017 р. № 68С

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ І, II ЕТАПІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ СЕРЕД УЧНІВ 
ВИПУСКНИХ ГРУП ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І МІЖШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-
ВИРОБНИЧИХ КОМБІНАТІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
З ПРОФЕСІЇ «МАЛЯР»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. І, II етапи Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед учнів випускних груп  профе-
сійно-технічних навчальних закладів і міжшкільних 
навчально-виробничих комбінатів Луганської облас-
ті з професії «Маляр» (далі — Конкурс) проводяться 
з метою підвищення рівня професійної підготовки, 
розвитку творчої активності учнів, удосконалення 
організації та змісту навчання при підготовці квалі-
фікованих робітників. 

1.2. І (перший)  етап Конкурсу – училищний, про-
водиться  на  базі  професійно-технічних навчальних 
закладів і міжшкільних навчально-виробничих  ком-
бінатів області, які здійснюють підготовку робітни-
ків з професії «Маляр».

1.3. ІІ (другий) етап Конкурсу – обласний, прово-
диться на базі одного з професійно-технічних на-
вчальних закладів області, який здійснює підготовку 
робітників з професії «Маляр».

1.4. Основними   завданнями  Конкурсу є:
стимулювання творчого   самовдосконалення  

учнівської молоді;
реалізація здібностей талановитих учнів;
популяризація досягнень   науки,    техніки та но-

вітніх технологій;
підвищення рівня  викладання   навчальних, спе-

ціальних та фахових дисциплін, фахової підготовки 
учнів;

формування команди для участі  в ІІІ етапі Все-
українського конкурсу фахової майстерності серед 
учнів професійно-технічних навчальних закладів і 
міжшкільних навчально-виробничих комбінатів з 
професії  «Маляр».

ІІ. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ
2.1. У І етапі Конкурсу беруть участь усі учні ви-

пускних груп професійно-технічних навчальних за-
кладів і міжшкільних навчально-виробничих  ком-
бінатів області, які бажають і мають відповідний 
допуск до роботи з механізмами та обладнанням.

Будь-які обмеження права участі учнів в I  етапі  
Конкурсу забороняються.

На І етапі Конкурсу  завдання готуються окремо 
для кожного курсу.

Завдання  I етапу для учасників Конкурсу готують   
предметно-методичні комісії,  склад яких затверджу-
ється наказом керівника  навчального закладу, де 
проводиться Конкурс.

2.2. Звіти про   проведення І етапу Конкурсу (до-
даток 1)  та  заявки  на  участь  в наступному  етапі 
(додаток 2) разом із згодою на обробку персональних 
даних  учасників Конкурсу організаційні комітети 
(далі – оргкомітет)  I    етапу    надсилають    оргко-
мітету   обласного   етапу   Конкурсу.

2.3. У ІІ етапі Конкурсу беруть участь переможці 
І етапу.

2.4. До місця проведення ІІ етапу Конкурсу учні 
прибувають  організовано у супроводі керівника,  ма-
ючи при собі паспорт громадянина України або  сві-

доцтво  про  народження,  учнівський  квиток, копію  
реєстраційного  номера облікової картки платника 
податків - фізичної особи або серії паспорта (для фі-
зичних  осіб,  які  через свої    релігійні    переконання   
відмовляються   від   прийняття реєстраційного  но-
мера  облікової  картки  платника  податків   та офі-
ційно  повідомили про це відповідний орган держав-
ної податкової служби і  мають  відмітку  у  паспорті)  
(за  наявності),  медичну довідку   про   відсутність   
інфекційних   хвороб  і  контакту  з інфекційними 
хворими  та  посвідчення  про  допуск  до  роботи  на 
відповідних машинах та обладнанні. 

2.5. Керівник    призначається  з  числа майстрів 
виробничого навчання, викладачів професійно-тех-
нічних навчальних закладів, які  брали участь у під-
готовці  до Конкурсу, в їх проведенні і не є членами 
журі або  оргкомітету  відповідного етапу Конкурсу.

2.6. Керівники, які супроводжують учасників Кон-
курсу, забезпечують їх безпеку життя і здоров’я.

2.7. На Конкурс прибувають представники  профе-
сійно-технічних навчальних    закладів    та    між-
шкільних   навчально-виробничих комбінатів, кіль-
кість яких визначається із розрахунку один майстер 
чи  викладач від кожного навчального закладу,  що 
скерував учня на Конкурс.

2.8. Керівники,  представники  навчальних  закла-
дів повинні забезпечити своєчасне оформлення до-
кументів,  передбачених у пункті 2.4 цього розділу,  
прибуття учнів на Конкурс і повернення їх до на-
вчальних закладів. 

2.9. Керівник після  прибуття  до  місця  проведення  
ІІ етапу Конкурсу  подає  до оргкомітету копії звіту 
і заявки на право участі у Конкурсі, оригінали яких 
були попередньо надіслані на  адресу оргкомітету.

2.10. За відсутності звіту про проведення І  етапу та  
заявки  про  участь  у  ІІ  етапі Конкурсу,  неправиль-
ного їх оформлення або порушення строку   їх   по-
дання   питання  про  допуск  учасників  вирішується  
оргкомітетом  на  його  засіданні  та  фіксується   в 
протоколі. 

2.11. У  разі  заміни  з  поважних  причин  деяких  
учасників  Конкурсу керівник  після  прибуття  до  
місця  його проведення подає до оргкомітету ори-
гінал нової заявки із зазначенням причини заміни 
учнів. 

2.12. Спостереження за виконанням роботи учас-
ників здійснюється лише членами журі та оргкомі-
тету. Під час проведення Конкурсу забороняється 
втручання осіб, що супроводжують учасників, та ін-
ших осіб.

 2.13. До початку Конкурсу учасників ознайомлю-
ють з порядком  та умовами його проведення,  облад-
нанням, інструментами, матеріалами, характером і 
обсягом  виконуваних  робіт,  видами  і   формами   
морального   і матеріального заохочення тощо. 

2.14. Учасники Конкурсу повинні дотримуватись  
вимог  його  проведення,  норм   і   правил   безпеки 
життєдіяльності,  виконувати рішення оргкомітету і 
журі, проявляти бережливість у  використанні  об-
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ладнання,  приладів,  інструментів тощо.

2.15. У ході проведення Конкурсу обробка персо-
нальних даних учасників здійснюється з урахуван-
ням вимог Закону України «Про захист персональ-
них даних».

ІII. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ КОНКУРСУ
3.1. Порядок проведення, персональний склад орг-

комітету та журі,  експерти-консультанти I етапу 
Конкурсу,  а  також  рішення   відповідного оргко-
мітету   затверджуються   наказом   керівника   на-
вчального закладу, де проводиться Конкурс.

3.2. Для організації та проведення ІІ етапу Кон-
курсу створюється оргкомітет у кількості 9 (дев’яти) 
осіб, до складу якого входять представники Департа-
менту освіти і науки Луганської обласної державної 
адміністрації, Луганського обласного центру зайня-
тості, Навчально-методичного центру професійно-
технічної освіти у Луганській області, громадської 
організації «Асоціація освітян Луганщини». 

3.3. Персональний склад організаційного комітету 
ІІ етапу Конкурсу затверджується окремим наказом 
Департаменту освіти і науки Луганської обласної 
державної адміністрації.

3.4. До складу оргкомітету входять: голова – дирек-
тор Департаменту освіти і науки Луганської обласної 
державної адміністрації, заступник, секретар, члени.  
Голова оргкомітету здійснює розподіл доручень між 
його членами та керує  роботою  з  організації  про-
ведення  Конкурсу.  

3.5. Журі  формується з фахівців відповідного про-
філю. Персональний склад журі  ІІ етапу Конкур-
су затверджується окремим наказом Департаменту 
освіти і науки Луганської обласної державної адмі-
ністрації. 

3.6. Кількість  членів журі не повинна перевищува-
ти 5-6 осіб. Очолює журі голова,  який  має заступ-
ника.

IV. ПРОГРАМА, УМОВИ ТА КРИТЕРІЇ 
ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРСУ

4.1. Програма Конкурсу передбачає:
теоретичний тур;
практичний тур.
4.2. Теоретичний  тур  передбачає  перевірку  тео-

ретичних  знань  з предметів «Матеріалознавство», 
«Технологія малярних робіт (спецтехнологія)», 
«Електротехніка»,   «Охорона  праці»,   «Креслення»   
та  включає   такі завдання:

письмове виконання тестових завдань (60 питань з чо-
тирма варіантами відповіді, з яких одна правильна, за 
кожну правильну відповідь учасникам нараховується 
0,5 бала). Час виконання – 60 хвилин; 

письмове виконання розрахункового завдання (за пра-
вильне виконання нараховується 10 балів). Час виконан-
ня – 45 хвилин.

Максимальна кількість балів за теоретичний тур скла-
дає 40 балів.

4.3. Практичний тур полягає у виконанні завдання, 
що відповідає вимогам  4  кваліфікаційного  розряду   з   
професії  «Маляр»   та   передбачає 

виконання високоякісного водного пофарбування за-
здалегідь підготовленої та

заґрунтованої поверхні відповідно до теми програми 
«Фарбування поверхонь». 

Місце проведення – навчальна майстерня, час вико-
нання – 4 години.

Учасники Конкурсу повинні самостійно виконувати 
завдання, не заважати  іншим конкурсантам, дотриму-
ватися правил охорони праці. Учасники, які не виконали 
умов Конкурсу, допустили грубі порушення вимог охо-
рони праці або неетичну  поведінку, за спільним рішен-
ням оргкомітету та журі можуть бути позбавлені права 
участі у Конкурсі або їм нараховуються до 30 штрафних 
балів.

4.4. Критерії оцінювання виконання практичного 
туру:

організація робочого місця – 5 балів;
приготування шпаклівки – 5 балів;
підготовчі роботи – 25 балів;
підготовка фарби та виконання фарбування – 30 балів;
техніка роботи з інструментом – 5 балів;
якість виконаних робіт – 20 балів;
дотримання вимог охорони праці – 10 балів.
Максимальна кількість балів за практичний тур скла-

дає 100 балів.
Максимальна загальна кількість балів за теоретичний 

та практичний тури – 140 балів. 
4.5. Учасники Конкурсу отримують завдання і забез-

печуються робочим місцем.
4.6. Для створення безпечних умов при виконан-

ні практичного туру учасникам рекомендується на-
явність власного спеціального одягу без логотипів. 
Дозволяється використання власного комплекту руч-
них інструментів.

V. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ, 
ОСКАРЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

5.1. Переможцями Конкурсу визначаються учасники, 
які набрали найбільшу кількість балів.

5.2. У випадку, коли двоє або більше учасників набра-
ли однакову кількість балів, перевага надається тому, 
хто набрав більшу кількість балів у практичному турі.

5.3. Переможці І етапу Конкурсу нагороджуються ди-
пломами І, ІІ, ІІІ ступенів професійно-технічного на-
вчального закладу.

5.4. Переможці ІІ етапу Конкурсу нагороджуються ди-
пломами І, ІІ, ІІІ ступенів Департаменту освіти і науки 
Луганської обласної державної адміністрації. 

5.5. Переможці ІІ етапу Конкурсу беруть участь у ІІІ  
етапі – на державному рівні.

5.6. Учасники Конкурсу  мають  право   ознайомитись   
з   відповідями на   завдання, запропонованими  журі,  та  
з  попередніми  результатами перевірки робіт учасни-
ків до підбиття остаточних підсумків. 

5.7. У разі виникнення  питань  учасники  мають  
право  після  завершення  всіх турів відповідного 
етапу Конкурсу подавати заяву у  письмовій формі 
апеляційній  комісії  з  приводу  правильності  та  
об’єктивності   оцінювання   виконаних  ними  за-
вдань  і  одержати  письмову  відповідь  (за  вимогою  
учня)  до  підбиття  остаточних  підсумків Конкурсу.

Строки подання апеляції  визначаються  оргкомі-
тетом,  про  що повідомляється учасникам перед по-
чатком змагань.

У заяві учень повинен зазначити причину апеляції. 
5.8. Для проведення апеляції оргкомітетом Кон-

курсу  створюється  апеляційна  комісія.  Рішення  
апеляційної комісії фіксується у протоколі засідання 
цієї комісії та надається  для ознайомлення заявнику.

5.9. Результати Конкурсу можуть бути оскаржені 
відповідно до вимог чинного законодавства України.

Директор Департаменту          Ю. В. СТЕЦЮК
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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

28 березня  2017 року                                        м. Сєвєродонецьк                                                                    № 69С

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ  ПРОВЕДЕННЯ  І, ІІ ЕТАПІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ СЕРЕД УЧНІВ ВИПУСКНИХ ГРУП 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І МІЖШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-
ВИРОБНИЧИХ КОМБІНАТІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ З ПРОФЕСІЇ «КОНДИТЕР»  

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про 
місцеві державні адміністрації», статті 14 Закону 
України «Про освіту», пункту 2.1 Положення про 
Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкур-
си з навчальних предметів, конкурси-захисти на-
уково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних 
дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвер-
дженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді 
та спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 
листопада 2011 року за № 1318/20056 (із змінами), 
у зв’язку з необхідністю створення належних умов 
для виявлення та підтримки обдарованої молоді та 
з метою підвищення рівня професійної підготовки, 
розвитку творчої активності учнів, удосконалення 
організації та змісту навчання при підготовці квалі-
фікованих робітників,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Умови проведення І, ІІ етапів Всеукраїнсько-

го конкурсу фахової майстерності серед учнів випускних 
груп професійно-технічних навчальних закладів і міжшкіль-
них навчально-виробничих комбінатів Луганської області з 
професії «Кондитер», що додаються. 

2. Наказ набирає чинності  з  дня його  опублікування в га-
зеті «Вісник  Луганщини»,  але  не  раніше  дня  його  дер-
жавної  реєстрації у Головному  територіальному  управлінні  
юстиції  у  Луганській області.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

Директор Департаменту                   Ю. В. Стецюк

Зареєстровано у Головному територіальному  
управлінні юстиції у Луганській області

14 квітня 2017 року №55/1655

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту освіти і науки 

Луганської обласної державної 
адміністрації

28 березня 2017 р. № 69С

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ І, II ЕТАПІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ СЕРЕД УЧНІВ 
ВИПУСКНИХ ГРУП ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І МІЖШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-
ВИРОБНИЧИХ КОМБІНАТІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
З ПРОФЕСІЇ  «КОНДИТЕР»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. І, II етапи Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед учнів випускних груп  професій-
но-технічних навчальних закладів і міжшкільних на-
вчально-виробничих комбінатів Луганської області з 
професії «Кондитер» (далі — Конкурс) проводяться з 
метою підвищення рівня професійної підготовки, роз-
витку творчої активності учнів, удосконалення органі-
зації та змісту навчання при підготовці кваліфікованих 
робітників. 

1.2. І (перший)  етап Конкурсу – училищний, про-
водиться  на  базі  професійно-технічних навчальних 
закладів і міжшкільних навчально-виробничих  комбі-
натів області, які здійснюють підготовку робітників з 
професії «Кондитер».

1.3. ІІ (другий) етап Конкурсу – обласний, проводить-
ся на базі одного з професійно-технічних навчальних 
закладів області, який здійснює підготовку робітників 
з професії «Кондитер».

1.4. Основними   завданнями  Конкурсу є:
стимулювання творчого   самовдосконалення  учнів-

ської молоді;
реалізація здібностей талановитих учнів;
популяризація досягнень   науки,    техніки та новіт-

ніх технологій;
підвищення рівня  викладання   навчальних, спе-

ціальних та фахових дисциплін, фахової підготовки 
учнів;

формування команди для участі  в ІІІ етапі Всеукра-
їнського конкурсу фахової майстерності серед учнів 
професійно-технічних навчальних закладів і між-
шкільних навчально-виробничих комбінатів з професії  
«Кондитер».

ІІ. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ
2.1. У І етапі Конкурсу беруть участь усі учні випус-

кних груп професійно-технічних навчальних закладів 
і міжшкільних навчально-виробничих  комбінатів об-
ласті, які бажають і мають відповідний допуск до ро-
боти з механізмами та обладнанням.

Будь-які обмеження права участі учнів в I  етапі  Кон-
курсу забороняються.

На І етапі Конкурсу  завдання готуються окремо для 
кожного курсу.

Завдання  I етапу для учасників Конкурсу готують   
предметно-методичні комісії,  склад яких затверджу-
ється наказом керівника  навчального закладу, де про-
водиться Конкурс.

2.2. Звіти про   проведення І етапу Конкурсу (додаток 
1)  та  заявки  на  участь  в наступному  етапі (дода-
ток 2) разом із згодою на обробку персональних даних  
учасників Конкурсу організаційні комітети (далі – орг-
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комітет)  I  етапу  надсилають  оргкомітету обласного 
етапу Конкурсу.

2.3. У ІІ етапі Конкурсу беруть участь переможці І 
етапу.

2.4. До місця проведення ІІ етапу Конкурсу учні при-
бувають  організовано у супроводі керівника,  маючи 
при собі паспорт громадянина України або  свідоцтво  
про  народження,  учнівський  квиток, копію  реєстра-
ційного  номера облікової картки платника податків - 
фізичної особи або серії паспорта (для фізичних  осіб,  
які  через свої    релігійні    переконання   відмовляють-
ся   від   прийняття реєстраційного  номера  облікової  
картки  платника  податків   та офіційно  повідомили 
про це відповідний орган державної податкової служби 
і  мають  відмітку  у  паспорті)  (за  наявності),  медич-
ну довідку   про   відсутність   інфекційних   хвороб  
і  контакту  з інфекційними хворими  та  посвідчення  
про  допуск  до  роботи  на відповідних машинах та 
обладнанні. 

2.5. Керівник    призначається  з  числа майстрів ви-
робничого навчання, викладачів професійно-техніч-
них навчальних закладів, які  брали участь у підготов-
ці  до Конкурсу, в їх проведенні і не є членами журі або  
оргкомітету  відповідного етапу Конкурсу.

2.6. Керівники, які супроводжують учасників Кон-
курсу, забезпечують їх безпеку життя і здоров’я.

2.7. На Конкурс прибувають представники  професій-
но-технічних навчальних    закладів    та    міжшкіль-
них   навчально-виробничих комбінатів, кількість яких 
визначається із розрахунку один майстер чи  викладач 
від кожного навчального закладу,  що скерував учня на 
Конкурс.

2.8. Керівники,  представники  навчальних  закладів 
повинні забезпечити своєчасне оформлення докумен-
тів,  передбачених у пункті 2.4 цього розділу,  прибуття 
учнів на Конкурс і повернення їх до навчальних закла-
дів. 

2.9. Керівник після  прибуття  до  місця  проведення  
ІІ етапу Конкурсу  подає  до оргкомітету копії звіту 
і заявки на право участі у Конкурсі, оригінали яких 
були попередньо надіслані на  адресу оргкомітету.

2.10. За відсутності звіту про проведення І  етапу та  
заявки  про  участь  у  ІІ  етапі Конкурсу,  неправильно-
го їх оформлення або порушення строку   їх   подання   
питання  про  допуск  учасників  вирішується  оргкомі-
тетом  на  його  засіданні  та  фіксується   в протоколі. 

2.11. У  разі  заміни  з  поважних  причин  деяких  
учасників  Конкурсу керівник  після  прибуття  до  міс-
ця  його проведення подає до оргкомітету оригінал но-
вої заявки із зазначенням причини заміни учнів. 

2.12. Спостереження за виконанням роботи учасни-
ків здійснюється лише членами журі та оргкомітету. 
Під час проведення Конкурсу забороняється втручання 
осіб, що супроводжують учасників, та інших осіб.

 2.13. До початку Конкурсу учасників ознайомлюють 
з порядком  та умовами його проведення,  обладнан-
ням, інструментами, матеріалами, характером і обся-
гом  виконуваних  робіт,  видами  і   формами   мораль-
ного   і матеріального заохочення тощо. 

2.14. Учасники Конкурсу повинні дотримуватись  ви-
мог  його  проведення,  норм   і   правил   безпеки жит-
тєдіяльності,  виконувати рішення оргкомітету і журі, 
проявляти бережливість у  використанні  обладнання,  
приладів,  інструментів тощо.

2.15. У ході проведення Конкурсу обробка персональ-
них даних учасників здійснюється з урахуванням ви-
мог Закону України «Про захист персональних даних».

ІII. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ КОНКУРСУ
3.1. Порядок проведення, персональний склад орг-

комітету та журі,  експерти-консультанти I етапу Кон-
курсу,  а  також  рішення   відповідного оргкомітету   
затверджуються   наказом   керівника   навчального 
закладу, де проводиться Конкурс.

3.2. Для організації та проведення ІІ етапу Конкур-
су створюється оргкомітет у кількості 9 (дев’яти) осіб, 
до складу якого входять представники Департаменту 
освіти і науки Луганської обласної державної адміні-
страції, Луганського обласного центру зайнятості, На-
вчально-методичного центру професійно-технічної 
освіти у Луганській області, громадської організації 
«Асоціація освітян Луганщини». 

3.3. Персональний склад організаційного комітету ІІ 
етапу Конкурсу затверджується окремим наказом Де-
партаменту освіти і науки Луганської обласної держав-
ної адміністрації.

3.4. До складу оргкомітету входять: голова – дирек-
тор Департаменту освіти і науки Луганської обласної 
державної адміністрації, заступник, секретар, члени.  
Голова оргкомітету здійснює розподіл доручень між 
його членами та керує  роботою  з  організації  прове-
дення  Конкурсу.  

3.5. Журі  формується з фахівців відповідного про-
філю. Персональний склад журі  ІІ етапу Конкурсу за-
тверджується окремим наказом Департаменту освіти і 
науки Луганської обласної державної адміністрації. 

3.6. Кількість  членів журі не повинна перевищувати 
5-6 осіб. Очолює журі голова,  який  має заступника.

IV. ПРОГРАМА, УМОВИ ТА КРИТЕРІЇ 
ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРСУ

4.1. Програма Конкурсу передбачає:
теоретичний тур;
практичний тур.
4.2. Теоретичний тур полягає в перевірці професійно-

теоретичних знань з предметів «Технологія приготу-
вання борошняних кондитерських виробів з основами 
товарознавства», «Гігієна та санітарія виробництва», 
«Устаткування підприємств харчування», «Охорона 
праці», «Організація виробництва та обслуговуван-
ня» шляхом письмового виконання тестових завдань 
(60 питань з чотирма варіантами відповіді, з яких одна 
правильна, за кожну правильну відповідь учасникам 
нараховується 0,5 бала). Час виконання – 60 хвилин.

Максимальна кількість балів за теоретичний тур 
складає 30 балів.

4.3. Практичний тур полягає у виконанні завдання, 
що відповідає вимогам 3 кваліфікаційного розряду з 
професії «Кондитер» та передбачає приготування кон-
дитерського виробу та оформлення його відповідно до 
запропонованої теми «Приготування тортів». 

Місце проведення – навчальна лабораторія, час ви-
конання – 6 годин. 

Учасники Конкурсу повинні самостійно виконувати 
завдання, не заважати  іншим конкурсантам, дотриму-
ватися правил охорони праці. Учасники, які не викона-
ли умов Конкурсу, допустили грубі порушення вимог 
охорони праці або неетичну  поведінку, за спільним 
рішенням оргкомітету та журі можуть бути позбавле-
ні права участі у Конкурсі або їм нараховуються до 30 
штрафних балів.

4.4. Критерії оцінювання виконання практичного 
туру:

зовнішній вигляд – 5 балів;
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організація робочого місця – 10 балів;
дотримання правил техніки безпеки – 10 балів;
дотримання правил санітарії та гігієни – 10 балів;
оригінальність та творчий пошук в оформленні ви-

робу – 30 балів;
якість виробу – 15 балів;
дотримання норм технологічного процесу – 20 балів.
Максимальна кількість балів за практичний тур 

складає 100 балів.
Максимальна загальна кількість балів за теоретич-

ний та практичний тури – 130 балів. 
4.5. Учасники Конкурсу отримують завдання і забез-

печуються робочим місцем.
4.6. Для створення безпечних умов при виконанні 

практичного туру учасникам рекомендується наяв-
ність власного спеціального одягу без логотипів. До-
зволяється використання власних кондитерських ін-
струментів.

4.7. Професійно-технічний навчальний заклад, на  
базі якого проводиться Конкурс, створює безпечні 
умови для виконання завдань Конкурсу.

V. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ, 
ОСКАРЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

5.1. Переможцями Конкурсу визначаються учасники, 
які набрали найбільшу кількість балів.

5.2. У випадку, коли двоє або більше учасників набрали 
однакову кількість балів, перевага надається тому, хто на-
брав більшу кількість балів у практичному турі.

5.3. Переможці І етапу Конкурсу нагороджуються ди-

пломами І, ІІ, ІІІ ступенів професійно-технічного на-
вчального закладу.

5.4. Переможці ІІ етапу Конкурсу нагороджуються ди-
пломами І, ІІ, ІІІ ступенів Департаменту освіти і науки 
Луганської обласної державної адміністрації. 

5.5. Переможці ІІ етапу Конкурсу беруть участь у ІІІ  
етапі – на державному рівні.

5.6. Учасники Конкурсу  мають  право   ознайомитись   з   
відповідями на   завдання, запропонованими  журі,  та  з  
попередніми  результатами перевірки робіт учасників до 
підбиття остаточних підсумків. 

5.7. У разі виникнення  питань  учасники  мають  право  
після  завершення  всіх турів відповідного етапу Конкур-
су подавати заяву у  письмовій формі апеляційній  комісії  
з  приводу  правильності  та  об’єктивності   оцінювання   
виконаних  ними  завдань  і  одержати  письмову  відпо-
відь  (за  вимогою  учня)  до  підбиття  остаточних  під-
сумків Конкурсу.

Строки подання апеляції  визначаються  оргкомітетом,  
про  що повідомляється учасникам перед початком зма-
гань.

У заяві учень повинен зазначити причину апеляції. 
5.8. Для проведення апеляції оргкомітетом Конкурсу  

створюється  апеляційна  комісія.  Рішення  апеляційної 
комісії фіксується у протоколі засідання цієї комісії та 
надається  для ознайомлення заявнику.

5.9. Результати Конкурсу можуть бути оскаржені від-
повідно до вимог чинного законодавства України.

Директор Департаменту                  Ю. В. СТЕЦЮК

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

28 березня  2017 року                                        м. Сєвєродонецьк                                                                    № 70С

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ  ПРОВЕДЕННЯ  І, ІІ ЕТАПІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ СЕРЕД УЧНІВ ВИПУСКНИХ ГРУП 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І МІЖШКІЛЬНИХ 

НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ КОМБІНАТІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ З ПРОФЕСІЇ 
«ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ»   

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про міс-
цеві державні адміністрації», статті 14 Закону України 
«Про освіту», пункту 2.1 Положення про Всеукраїнські 
учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних 
предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких 
робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкур-
си фахової майстерності, затвердженого наказом Мі-
ністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року 
за № 1318/20056 (із змінами), у зв’язку з необхідністю 
створення належних умов для виявлення та підтрим-
ки обдарованої молоді та з метою підвищення рівня 
професійної підготовки, розвитку творчої активності 
учнів, удосконалення організації та змісту навчання 
при підготовці кваліфікованих робітників,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Умови проведення І, ІІ етапів Всеукра-

їнського конкурсу фахової майстерності серед учнів 

випускних груп професійно-технічних навчальних 
закладів і міжшкільних навчально-виробничих комбі-
натів Луганської області з професії «Електромонтер з 
ремонту та обслуговування електроустаткування», що 
додаються. 

2. Наказ набирає чинності з дня його  опублікування 
в газеті «Вісник  Луганщини»,  але  не  раніше дня 
його державної реєстрації у

Головному територіальному управлінні юстиції у 
Луганській області.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за 
собою. 

 
Директор Департаменту                Ю. В. Стецюк

Зареєстровано у Головному територіальному  
управлінні юстиції у Луганській області

14 квітня 2017 року №56/1656
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. І, II етапи Всеукраїнського конкурсу фахової май-

стерності серед учнів випускних груп  професійно-тех-
нічних навчальних закладів і міжшкільних навчально-
виробничих комбінатів Луганської області з професії 
«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроус-
таткування» (далі — Конкурс) проводяться з метою під-
вищення рівня професійної підготовки, розвитку творчої 
активності учнів, удосконалення організації та змісту на-
вчання при підготовці кваліфікованих робітників. 

1.2. І  (перший)   етап   Конкурсу – училищний,  про-
водиться  на  базі  професійно-технічних навчальних за-
кладів і міжшкільних навчально-виробничих  комбінатів  
області,  які  здійснюють  підготовку  робітників з професії 
«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроус-
таткування».

1.3. ІІ (другий) етап Конкурсу – обласний, проводиться 
на базі одного з професійно-технічних навчальних закла-
дів області, який здійснює підготовку робітників з профе-
сії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електро-
устаткування».

1.4. Основними   завданнями  Конкурсу є:
стимулювання творчого   самовдосконалення  учнівської 

молоді;
реалізація здібностей талановитих учнів;
популяризація досягнень   науки,    техніки та новітніх 

технологій;
підвищення рівня  викладання   навчальних, спеціаль-

них та фахових дисциплін, фахової підготовки учнів;
формування команди для участі  в ІІІ етапі Всеукраїн-

ського конкурсу фахової майстерності серед учнів про-
фесійно-технічних навчальних закладів і міжшкільних 
навчально-виробничих комбінатів з професії  «Електро-
монтер з ремонту та обслуговування електроустаткуван-
ня».

ІІ. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ
2.1. У І етапі Конкурсу беруть участь усі учні випускних 

груп професійно-технічних навчальних закладів і між-
шкільних навчально-виробничих  комбінатів області, які 
бажають і мають відповідний допуск до роботи з механіз-
мами та обладнанням.

Будь-які обмеження права участі учнів в I  етапі  Конкур-
су забороняються.

На І етапі Конкурсу  завдання готуються окремо для 
кожного курсу.

Завдання  I етапу для учасників Конкурсу готують   
предметно-методичні комісії,  склад яких затверджується 
наказом керівника  навчального закладу, де проводиться 
Конкурс.

2.2. Звіти про   проведення І етапу Конкурсу (додаток 1)  
та  заявки  на  участь  в наступному  етапі (додаток 2) разом 
із згодою на обробку персональних даних  учасників Кон-
курсу організаційні комітети (далі – оргкомітет)  I  етапу  
надсилають  оргкомітету обласного етапу Конкурсу.

2.3. У ІІ етапі Конкурсу беруть участь переможці І етапу.
2.4. До місця проведення ІІ етапу Конкурсу учні при-

бувають  організовано у супроводі керівника,  маючи при 
собі паспорт громадянина України або  свідоцтво  про  

народження,  учнівський  квиток, копію  реєстраційного  
номера облікової картки платника податків - фізичної осо-
би або серії паспорта (для фізичних  осіб,  які  через свої    
релігійні    переконання   відмовляються   від   прийняття 
реєстраційного  номера  облікової  картки  платника  по-
датків   та офіційно  повідомили про це відповідний орган 
державної податкової служби і  мають  відмітку  у  пас-
порті)  (за  наявності),  медичну довідку   про   відсутність   
інфекційних   хвороб  і  контакту  з інфекційними хворими  
та  посвідчення  про  допуск  до  роботи  на відповідних 
машинах та обладнанні. 

2.5. Керівник    призначається  з  числа майстрів виробни-
чого навчання, викладачів професійно-технічних навчаль-
них закладів, які  брали участь у підготовці  до Конкурсу, 
в їх проведенні і не є членами журі або  оргкомітету  відпо-
відного етапу Конкурсу.

2.6. Керівники, які супроводжують учасників Конкурсу, 
забезпечують їх безпеку життя і здоров’я.

2.7. На Конкурс прибувають представники  професій-
но-технічних навчальних    закладів    та    міжшкільних   
навчально-виробничих комбінатів, кількість яких визнача-
ється із розрахунку один майстер чи  викладач від кожного 
навчального закладу,  що скерував учня на Конкурс.

2.8. Керівники,  представники  навчальних  закладів по-
винні забезпечити своєчасне оформлення документів,    пе-
редбачених   у   пункті 2.4 цього розділу,  прибуття   учнів   
на   Конкурс   і   повернення   їх   до   навчальних   закладів. 

2.9. Керівник після  прибуття  до  місця  проведення  ІІ 
етапу Конкурсу  подає  до оргкомітету копії звіту і заявки 
на право участі у Конкурсі, оригінали яких були попере-
дньо надіслані на  адресу оргкомітету.

2.10. За відсутності звіту про проведення І  етапу та  за-
явки  про  участь  у  ІІ  етапі Конкурсу,  неправильного їх 
оформлення або порушення строку   їх   подання   питання  
про  допуск  учасників  вирішується  оргкомітетом  на  його  
засіданні  та  фіксується   в протоколі. 

2.11. У  разі  заміни  з  поважних  причин  деяких  учас-
ників  Конкурсу керівник  після  прибуття  до  місця  його 
проведення подає до оргкомітету оригінал нової заявки із 
зазначенням причини заміни учнів. 

2.12. Спостереження за виконанням роботи учасників 
здійснюється лише членами журі та оргкомітету. Під час 
проведення Конкурсу забороняється втручання осіб, що 
супроводжують учасників, та інших осіб.

 2.13. До початку Конкурсу учасників ознайомлюють 
з порядком  та умовами його проведення,  обладнанням, 
інструментами, матеріалами, характером і обсягом  вико-
нуваних  робіт,  видами  і   формами   морального   і мате-
ріального заохочення тощо. 

2.14. Учасники Конкурсу повинні дотримуватись  вимог  
його  проведення,  норм   і   правил   безпеки життєдіяль-
ності,  виконувати рішення оргкомітету і журі, проявляти 
бережливість у  використанні  обладнання,  приладів,  ін-
струментів тощо.

2.15. У ході проведення Конкурсу обробка персональних 
даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Зако-
ну України «Про захист персональних даних».

ІII. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ КОНКУРСУ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту освіти і науки 

Луганської обласної державної 
адміністрації

28 березня 2017 р. № 70С

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ І, II ЕТАПІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ  ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ СЕРЕД УЧНІВ 
ВИПУСКНИХ ГРУП ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І МІЖШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-
ВИРОБНИЧИХ КОМБІНАТІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
З ПРОФЕСІЇ  «ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОНТУ ТА 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ»



19№ 9(15) від 28.04.2017

3.1. Порядок проведення, персональний склад оргкоміте-
ту та журі,  експерти-консультанти I етапу Конкурсу,  а  та-
кож  рішення   відповідного оргкомітету   затверджуються   
наказом   керівника   навчального закладу, де проводиться 
Конкурс.

3.2. Для організації та проведення ІІ етапу Конкурсу 
створюється оргкомітет у кількості 9 (дев’яти) осіб, до 
складу якого входять представники Департаменту освіти 
і науки Луганської обласної державної адміністрації, Лу-
ганського обласного центру зайнятості, Навчально-мето-
дичного центру професійно-технічної освіти у Луганській 
області, громадської організації «Асоціація освітян Луган-
щини». 

3.3. Персональний склад організаційного комітету ІІ 
етапу Конкурсу затверджується окремим наказом Депар-
таменту освіти і науки Луганської обласної державної ад-
міністрації.

3.4. До складу оргкомітету входять: голова – директор 
Департаменту освіти і науки Луганської обласної держав-
ної адміністрації, заступник, секретар, члени.  Голова   орг-
комітету   здійснює   розподіл   доручень                   між його   
членами   та   керує    роботою    з    організації    проведення    
Конкурсу.  

3.5. Журі  формується з фахівців відповідного профілю. 
Персональний склад журі  ІІ етапу Конкурсу затверджу-
ється окремим наказом Департаменту освіти і науки Лу-
ганської обласної державної адміністрації. 

3.6. Кількість  членів журі не повинна перевищувати 5-6 
осіб. Очолює журі голова,  який  має заступника.

IV. ПРОГРАМА, УМОВИ ТА КРИТЕРІЇ 
ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРСУ

4.1. Програма Конкурсу передбачає:
теоретичний тур;
практичний тур.
4.2. Теоретичний тур передбачає перевірку професійно-

теоретичних знань з предметів «Електротехніка з основа-
ми промислової електроніки», «Спецтехнологія», «Елек-
троматеріалознавство», «Охорона праці» і включає в себе:

письмове виконання тестових завдань (60 питань з чо-
тирма варіантами відповіді, з яких одна правильна, за 
кожну правильну відповідь учасникам нараховується 0,5 
бала). Час виконання – 60 хвилин; 

письмове виконання розрахункової задачі з предмету 
«Електротехніка з основами промислової електроніки» (за 
правильне виконання нараховується 10 балів). Час вико-
нання – 10 хвилин. 

Максимальна  кількість  балів  за  теоретичний тур 
складає  40  балів.

4.3. Практичний тур полягає у виконанні завдання, що 
відповідає вимогам 3 кваліфікаційного розряду з профе-
сії  «Електромонтер з ремонту та обслуговування елек-
троустаткування» та передбачає складання електричних 
схем та знаходження несправностей електричних прила-
дів відповідно до запропонованої теми «Електричні схе-
ми та кола».

Місце проведення – навчальна майстерня, час виконан-
ня – 4 години. 

Учасники Конкурсу повинні самостійно виконувати 
завдання, не заважати  іншим конкурсантам, дотриму-
ватися правил охорони праці. Учасники, які не виконали 
умов Конкурсу, допустили грубі порушення вимог охоро-

ни праці або неетичну  поведінку, за спільним рішенням 
оргкомітету та журі можуть бути позбавлені права участі 
у Конкурсі або їм нараховуються до 30 штрафних балів.

4.4. Критерії оцінювання виконання практичного туру:
організація робочого місця – 5 балів;
знаходження і пояснення несправностей – 7 балів;
перевірка роботи кола – 11 балів;
дотримання вимог охорони праці – 7 балів;
вибір необхідних апаратів, пристроїв та інструментів, 

складання і пояснення електричної схеми – 70 балів.
Максимальна кількість балів за практичний тур скла-

дає 100 балів.
Максимальна загальна кількість балів за теоретичний 

та практичний тури – 140 балів. 
4.5. Учасники Конкурсу отримують завдання і забезпе-

чуються робочим місцем.
4.6. Для створення безпечних умов при виконанні 

практичного туру учасникам рекомендується наявність 
власного спеціального одягу без логотипів. Дозволяється 
використання власного набору інструментів електромон-
тера.

4.7. Професійно-технічний   навчальний заклад, на  базі 
якого проводиться Конкурс, створює безпечні умови для 
виконання завдань Конкурсу.

V. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ, 
ОСКАРЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

5.1. Переможцями Конкурсу визначаються учасники, 
які набрали найбільшу кількість балів.

5.2. У випадку, коли двоє або більше учасників набрали 
однакову кількість балів, перевага надається тому, хто на-
брав більшу кількість балів у практичному турі.

5.3. Переможці І етапу Конкурсу нагороджуються ди-
пломами І, ІІ, ІІІ ступенів професійно-технічного на-
вчального закладу.

5.4. Переможці ІІ етапу Конкурсу нагороджуються ди-
пломами І, ІІ, ІІІ ступенів Департаменту освіти і науки 
Луганської обласної державної адміністрації. 

5.5. Переможці ІІ етапу Конкурсу беруть участь у ІІІ  
етапі – на державному рівні.

5.6. Учасники Конкурсу  мають  право   ознайомитись   з   
відповідями на   завдання, запропонованими  журі,  та  з  
попередніми  результатами перевірки робіт учасників до 
підбиття остаточних підсумків. 

5.7. У разі виникнення  питань  учасники  мають  право  
після  завершення  всіх турів відповідного етапу Конкур-
су подавати заяву у  письмовій формі апеляційній  комісії  
з  приводу  правильності  та  об’єктивності   оцінювання   
виконаних  ними  завдань  і  одержати  письмову  відпо-
відь  (за  вимогою  учня)  до  підбиття  остаточних  під-
сумків Конкурсу.

Строки подання апеляції  визначаються  оргкомітетом,  
про  що повідомляється учасникам перед початком зма-
гань.

У заяві учень повинен зазначити причину апеляції. 
5.8. Для проведення апеляції оргкомітетом Конкурсу  

створюється  апеляційна  комісія.  Рішення  апеляційної 
комісії фіксується у протоколі засідання цієї комісії та на-
дається  для ознайомлення заявнику.

5.9. Результати Конкурсу можуть бути оскаржені відпо-
відно до вимог чинного законодавства України.
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