
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
РЛ, 20 (& у. м К н ї в  №

Про підсумки III етапу Всеукраїнських 
конкурсів фахової майстерності 
серед здобувачів професійної 
(професійно-технічної) освіти 
у 2021 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 2011року № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 17 листопада 2011 року 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», листа Міністерства освіти і науки України від 22.03.2021 
№ 1/9-159 «Щодо проведення III (фінального) етапу Всеукраїнських конкурсів 
фахової майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) 
освіти у 2021 році», на підставі спільних рішень журі та оргкомітету III етапу 
Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед здобувачів професійної 
(професійно-технічної) освіти з професій: «Перукар», «Верстатник широкого 
профілю», «Електрогазозварник», «Штукатур», «Машиніст тепловоза, 
кваліфікація «Помічник машиніста тепловоза»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити списки переможців та учасників III етапу Всеукраїнських 
конкурсів фахової майстерності серед здобувачів професійної (професійно- 
технічної) освіти у 2021 році (далі -  Конкурс), що додаються.

2. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» 
(Баженков Є.) забезпечити придбання дипломів і призів та нагородити 
переможців і учасників Конкурсу відповідно до затверджених списків.

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.

4. Директорам навчально-методичних (науково-методичних) центрів 
(кабінетів) професійно-технічної освіти в областях та місті Києві:
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1) проаналізувати результати Конкурсу та забезпечити їх обговорення на 
обласних семінарах, нарадах директорів закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти,заступників директорів з навчально-виробничої 
роботи, старших майстрів, викладачів та майстрів виробничого навчання;

2) вжити заходів щодо створення умов для розвитку професійної 
майстерності здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, співпраці з 
роботодавцями, благодійними організаціями, фондами, громадськістю тощо.

5. Директорату професійної освіти (Шумік І.) спільно з Державною 
науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» (Баженков Є.) 
підготувати матеріали для розгляду на колегії Міністерства освіти і науки 
України щодо призначення стипендій Президента України переможцям 
(перше-шосте місця) Конкурсу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
Г арбарука І.

Міністр Сергій ШКАРЛЕТ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України 
від О /у ґґ? £  р. №

список
переможців та учасників III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти у
2021 році з професії «Перукар»

Маржіне
Світлана Василівна

Лазар
Юлія Миколаївна

Ферцович 
Ірина Андріївна

Ляхова
Анна Олексіївна

Коваль
Анастасія Вадимівна 

Шевчук
Оксана Сергіївна

Капітанчук 
Олена Юрїївна

Вем
Карина Віталіївна

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

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

учениця Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Хмільницький аграрний 
центр професійно-технічної освіти» VI місце, 
диплом III ступеня

учениця Білоцерківського коледжу сервісу та 
дизайну Київської області, диплом учасника

учениця Рівненського професійного ліцею, 
диплом учасника

Шабан учениця Старобільського професійного ліцею
Ясміна Максимівна Луганської області, диплом учасника



Цвячок
Леся Андріївна 

Федотова
Валентина Юріївна

Новак
Марія Володимирівна

Вовкович 
Юлія Сергіївна

Дубовська
Анастасія Олександрівна

Корягіна
Катерина Олександрівна

Кулібаба 
Тетяна Василівна

Баранова
Софія Ярославівна 

Кривенко
Валерія Едуардівна

Савчук
Лілія Валентинівна

учениця Центру професійно-технічної освіти № 1 
м. Івано-Франківська, диплом учасника

учениця Слов’янського багатопрофільного 
регіонального центру професійної освіти імені 
П. Ф. Кривоноса Донецької області, диплом 
учасника

учениця Державного професійно-технічного
навчального закладу «Тернопільське вище
професійне училище сфери послуг та туризму», 
диплом учасника

учениця Державного навчального закладу
«Подільський центр професійно-технічної освіти» 
Хмельницької області, диплом учасника

учениця Державного навчального
закладу «Одеський професійний ліцей
сфери послуг Південно-українського
національного педагогічного університету 
імені К. Д. Ушинського», диплом учасника

учениця Кременчуцького професійного ліцею 
імені. А.С. Макаренка Полтавської області, 
диплом учасника

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

учениця Державного навчального закладу 
«Миколаївське вище професійне училище 
технологій та дизайну», диплом учасника

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

учениця Вищого професійного училища № 17 
м. Генічеська Херсонської області, диплом 
учасника



Кузьменко
Софія Костянтинівна

Кадигроб 
Катерина Юріївна

Бровченко
Анастасія Олександрівна 

Зинюк
Вікторія Василівна

Весельська 
Мирослава Віталіївна

учениця Державного навчального закладу
«Бердянський центр професійно-технічної освіти» 
Запорізької області, диплом учасника

учениця Державного навчального закладу
«Регіональний центр професійної освіти швейного 
виробництва та сфери послуг Харківської 
області», диплом учасника

учениця Багатопрофільного регіонального центру 
професійної освіти у Черкаській області, 
диплом учасника

учениця Державного навчального закладу
«Ковельський центр професійно-технічної освіти» 
Волинської області, диплом учасника

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

Генеральний директор 
директорату професійної освіти Ірина ШУМІК



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
ВІД р. № <&У/>

список
переможців та учасників III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової 

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

Г ерман
Денис Олексійович

Клейн
Олексій Юрійович

Г алицький 
Данило Андрійович

Ярликов
Нікіта Вікторович

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

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

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

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

Дем’яненко учень Вищого професійного училища № З
Сергій Сергійович м. Мукачево Закарпатської області, V місце,

диплом III ступеня

Зух
Валентин Русланович

Карапчук
Ярослав Ярославович 

Фрунзе
Кирило Романович

Певень
Сергій Петрович

учень Державного навчального закладу «Центр 
професійно-технічної освіти № 1 м. Вінниці», 
VI місце, диплом III ступеня

учень Вищого професійного училища № 21 
м. Івано-Франківськ, диплом учасника

учень Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Луцьке вище професійне 
училище», диплом учасника

учень комунального закладу «Чернігівське вище 
професійне училище» Чернігівської обласної ради, 
диплом учасника



Мельник
Максим В 'ячеславович 

Ворона
Андрій Сергійович 

Г рищенко
Олександр Сергійович 

Шипош
Артем Сергійович

Чалаван 
Ігор Вікторович

Заікін
Єгор Леонідович 

Спину
Ігнатій Володимирович 

Совенко
Дмитро Русланович

учень Рівненського професійного ліцею, диплом 
учасника

учень Державного навчального закладу
«Уманський професійний ліцей» Черкаської 
області, диплом учасника

учень Державного навчального закладу
«Професійно-технічне училище № 14 м. Нова 
Каховка» Херсонської області, диплом учасника

учень Державного професійно-технічного
навчального закладу «Краматорський центр
професійно-технічної освіти» Донецької області, 
диплом учасника

учень Центральноукраїнського вищого 
професійного училища імені Миколи 
Федоровського Кіровоградської області, диплом 
учасника

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

учень Державного навчального закладу 
«Первомайський професійний промисловий ліцей» 
Миколаївської області, диплом учасника

учень Кам’янського вищого професійного училища 
Дніпропетровської області, диплом учасника

Генеральний директор 
директорату професійної освіти Ірина ШУМІК



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки У^оаїни 
від РС  р £  р. № РУУ

СПИСОК
переможців та учасників III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової 

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

Кисельчук 
Артур Віталійович

Руденко
Олексій Олександрович

учень Головинського вищого професійного 
училища нерудних технологій Житомирської 
області, І місце, диплом І ступеня та приз 
учень Кам'янського вищого професійного училища 
Дніпропетровської області, II місце, диплом II 
ступеня та приз

Педай учень Вищого професійного училища №7
Мирослав Міланович м. Кременчука Полтавської області, III місце,

диплом II ступеня та приз
Кубах учень Державного навчального закладу
Володимир Васильович «Тернопільський центр професійно-технічної

освіти», IV місце, диплом III ступеня

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

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

Черкаської області, VI місце, диплом III ступеня

Сіренко
Владислав Віталійович 

Гаврилюк
Артур Анатолійович

учень Державного навчального закладу «Сумське 
вище професійне училище будівництва та 
автотранспорту», диплом учасника 
учень Хмельницького професійного ліцею, диплом 
учасника

Іванчов учень Свалявського професійного будівельного
Арсен Михайлович ліцею Закарпатської області, диплом учасника

Прушек учень Квасилівського професійного ліцею
Михайло Миколайович Рівненської області, диплом учасника

Браговський учень Державного професійно-технічного
Данило Андрійович навчального закладу «Краматорський центр

професійно-технічної освіти» Донецької області, 
диплом учасника



Шпильовий 
Максим Віталійович

Троцевич
Олексій Васильович 

Єремка
Дмитро Максимович 

Бурда
Олег Марянович 

Шкляр
Руслан Вікторович 

Тіхонов
Денис Русланович

Худойберганов 
Усман Бахтіярович

Бевзенко
Михайло Віталійович 

Сайпашев
Євген Олександрович

Троїцький 
Ілля Артурович

Педерару 
Степан Ілліч

Прокопчук
Олександр Дмитрович 

Лавка
Вадим Володимирович

Філімонов 
Богдан Віталійович

учень Центральноукраїнського вищого 
професійного училища імені Миколи 
Федоровського Кіровоградської області, диплом 
учасника
учень Старовижівського професійного ліцею 
Волинської області, диплом учасника

учень Державного навчального закладу
«Запорізький політехнічний центр професійно- 
технічної освіти», диплом учасника 
учень Державного навчального закладу «Львівське 
вище професійне політехнічне училище», диплом 
учасника
учень Державного навчального закладу
«Білоцерківський механіко-енергетичний
технікум» Київської області, диплом учасника 
учень Державного навчального закладу «Київське 
регіональне вище професійне училище
будівництва», диплом учасника 
учень Державного навчального закладу
«Немирівський професійний ліцей» Вінницької 
області, диплом учасника
учень Державного професійно-технічного
навчального закладу «Ізмаїльське вище професійне 
училище» Одеської області, диплом учасника 
учень Державного навчального закладу
«Ніжинський професійний аграрний ліцей 
Чернігівської області», диплом учасника 
учень Первомайського професійного ліцею
Харківської області, диплом учасника 
учень Державного професійно-технічного
навчального закладу «Чернівецький професійний 
ліцей автомобільного сервісу», диплом учасника 
учень Вищого професійного училища 
суднобудування м. Миколаєва, диплом учасника

учень Старобільського професійного ліцею
Луганської області, диплом учасника

учень Державного навчального закладу
«Херсонський професійний суднобудівний ліцей», 
диплом учасника

Генеральний директор 
директорату професійної освіти Ірина ШУМІК



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України 
від Оґі/  Р б  р. № & / /

СПИСОК
переможців та учасників III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової 

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

Стрілецький 
Ілля Романович

Ткачов
Тимофій Олександрович

Радомський 
Юрій Вікторович

Омельчук
Сергій Миколайович

Цвігун
Іван Сергійович

учень Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Луцьке вище професійне 
училище будівництва та архітектури»,
I 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

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

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

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

диплом III ступеня

Чижик учень Вищого професійного училища № 7
Роман Іванович м. Калуша Івано-Франківської області, диплом

учасника

Г етьман
Володимир Андрійович

Біла
Альона Леонідівна

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

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



Самаріна 
Марина Сергіївна

Г олоденко 
Сергій Вікторович

Принада
Богдан Степанович

Кульов
Артем Вікторович

Оліфіровський 
Денис Олександрович

Шибистий
Владіслав Анатолійович

Боднар
Іван Григорович

Пархоменко 
Владислав Юрійович

Попов
Владислав Вікторович

Холькін 
Софія Олегівна

учениця Державного навчального закладу 
«Білопільське вище професійне училище» 
Сумської області, диплом учасника

учень Вищого професійного училища № 1» 
м. Рівне, диплом учасника

учень Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Львівське вище 
професійне училище комп'ютерних технологій та 
будівництва», диплом учасника

учень Державного навчального закладу
«Київське регіональне вище професійне училище 
будівництва», диплом учасника

учень Державного навчального закладу
«Міжрегіональне вище професійне будівельне 
училище» м. Краматорськ Донецької області, 
диплом учасника

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

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

учень Державного навчального закладу
«Регіональний центр професійної освіти 
інноваційних технологій будівництва та 
промисловості» Харківської області, 
диплом учасника

учень Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Білоцерківське вище 
професійне училище будівництва та сервісу» 
Київської області, диплом учасника

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



Федчик учень Професійно-технічного училища № 16
Максим Вікторович м. Мала Виска Кіровоградської області,

диплом учасника

Река учениця Державного навчального закладу
Дар’я Євгенівна «Сєвєродонецький професійний будівельний

ліцей» Луганської області, диплом учасника

Делаварі учень Лубенського професійного ліцею
Владислав Хамедович Полтавської області, диплом учасника

Г енеральний директор 
директорату професійної освіти



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки Укпаїни 
від № {р /У

СПИСОК
переможців та учасників III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти у 
2021 році з професії «Машиніст тепловоза, 

кваліфікація «Помічник машиніста тепловоза»

Панасюк
Віталій Юрійович

учень Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Козятинське 
міжрегіональне вище професійне училище 
залізничного транспорту» Вінницької області, 
І місце, диплом І ступеня та приз

Г олоднюк
Владислав Дмитрович

учень Державного навчального закладу 
«Здолбунівське вище професійне училище 
залізничного транспорту» Рівненської області, 
II місце, диплом II ступеня та приз

Ничипорук
Дмитро Володимирович

учень Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Чернівецький професійний 
ліцей залізничного транспорту, III місце, 
диплом II ступеня та приз

Кагальняк
Дмитро Вячеславович

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

Усов
В ’ячеслав Михайлович

учень Київського вищого професійного училища 
залізничного транспорту імені В. С. Кудряшова, 
V місце, диплом III ступеня

Моргунов 
Данило Юрійович

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

Усенко
Іван Олександрович

учень Державного навчального закладу 
«Запорізький професійний ліцей залізничного 
транспорту», диплом учасника



Кібець
Ілля Сергійович

Кучер
Максим Валентинович 

Лагутін
Денис Андрійович 

Мілов
Олексій Віталійович 

Бедашенко
Владислав Сергійович

Г енеральний директор

учень Державного професійно-технічного
навчального закладу «Конотопське вище 
професійне училище» Сумської області,
диплом учасника

учень Чернігівського професійного ліцею 
залізничного транспорту, диплом учасника

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

учень Криворізького професійного транспортно- 
металургійного ліцею Дніпропетровської
області, диплом учасника

учень Слов’янського багатопрофільного
регіонального центру професійної освіти 
імені П. Ф. Кривоноса Донецької області, 
диплом учасника

директорату професійної освіти Ірина ШУМІК


