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Про підсумки II етапу Всеукраїнського 
конкурсу фахової майстерності серед 
здобувачів професійної (професійно- 
технічної) освіти за професією 
“Перукар” у 2021 році

Відповідно до Положення про управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови 
Рівненської обласної державної адміністрації від 23.07.2018 № 483, наказу 
управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації від 
24.03.2021 №54 “Про організацію та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнського 
конкурсу фахової майстерності серед здобувачів закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти за професією “Перукар” у 2021 році” на базі 
державного професійно-технічного навчального закладу “Рівненський центр 
професійно-технічної освіти сервісу та дизайну” в онлайн режимі з 
використанням дистанційних технологій проведено II етап Всеукраїнського 
конкурсу фахової майстерності серед здобувачів закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти за професією “Перукар”.

На підставі рішення журі II етапу Всеукраїнського конкурсу фахової 
майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти за 
професією “Перукар”

НАКАЗУЮ:

1. Інформацію про результати проведення II етапу Всеукраїнського 
конкурсу фахової майстерності серед здобувачів професійної (професійно- 
технічної) освіти за професією “Перукар”, що додається, взяти до уваги.



2, За результатами конкурсу нагородити:

дипломом І ступеня та призом -  ВЕМ Карину, з^еницю Рівненського 
професійного ліцею;

дипломом II ступеня та призом -  ШИШАК Карину, ученицю ДПТНЗ 
“Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну”;

дипломом III ступеня та призом -  РОМАНЮК Вікторію, ученицю 
ДПТНЗ “Острозьке вище професійне училище”, 

дипломами учасника:
МЛИСТРУК Ірину Русланівну, ученицю ДПТНЗ “Березнівське вище 

професійне училище”;
РУБАНЕЦЬ Сніжану Федорівну, ученицю ДНЗ “Здолбунівське вище 

професійне училище залізничного транспорту”;
ЛЯШИК Ганну Олександрівну, ученицю ДПТНЗ “Дубровицький 

професійний ліцей“;
СМИК Марію Миколаївну, ученицю Вищого професійного училища №22 

м. Сарни.
Грамотами управління освіти і науки Рівненської обласної державної 

адміністрації за якісну та результативну підготовку учнів до II етапу 
Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед здобувачів професійної 
(професійно-технічної) освіти за професією “Перукар”:

РОГАШЕВСЬКУ Олену, майстра виробничого навчання Рівненського 
професійного ліцею;

ПЕТРИЛЯК Олену, майстра виробничого навчання ДПТНЗ “Рівненський 
центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну”;

ШОСТАК Інну, майстра виробничого навчання ДПТНЗ “Острозьке вище 
професійне училище”.

3. Директорам закладів професійної (професійно-технічної) освіти: 
довести наказ до відома педагогічних працівників закладів професійної

(професійно-технічної) освіти;
з метою усунення виявлених недоліків із теоретичної та практичної 

підготовки за професією “Перукар” провести аналіз результатів участі учнів у 
конкурсі фахової майстерності.

4. Директору Рівненського професійного ліцею Олексію МАРКУШИНУ 
забезпечити участь в онлайн режимі з використанням дистанційних технологій 
ВЕМ Карини у III етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед 
здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти за професією “Перукар”, 
який організовує ДПТНЗ “Кропивницький професійний ліцей сфери послуг і 
торгівлі”.

5, Навчально-методичному центру професійно-технічної освіти у 
Рівненській області:
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проаналізувати результати конкурсу фахової майстерності та обговорити 
їх на засіданні методичної секції педагогів напряму “Перукарське мистецтво”;

здійснити методичний супровід підготовки учасника до III етапу 
Всеукраїнського конкурсу.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. начальника Марина ПАШКОВСЬКА



Додаток до наказу
управління освіти і науки облдержадміністрації 
від 0(^-

І Н Ф О Р М А Ц І Я  
про результати проведення II етапу Всеукраїнського конкурсу фахової

майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) 
освіти за професією “Перукар”.

Другий етап конкурсу фахової майстерності проводився з метою 
підвищення рівня професійної підготовки, розвитку творчої активності учнів, 
удосконалення організації та змісту навчання під час підготовки 
кваліфікованих робітників за названою професією.

При підготовці до конкурсу була проведена значна робота спільно з 
Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Рівненській 
області, закладами професійної (професійно-технічної) освіти із забезпечення 
організаційної підтримки та методичного забезпечення, розробки проєкту 
наказу щодо затвердження Умов конкурсу, кошторису видатків, програми 
конкурсу, підбору складу журі, розробки тестових завдань у Ооо§1е Сіаззгоот, 
налагодження якісного відеозв’язку із локаціями конкурсу, налаштування 
стабільної роботи каналів передачі даних.

У конкурсі взяли участь учні семи закладів професійної (професійно- 
технічної) освіти області, які здійснюють підготовку кваліфікованих робітників 
за професією “Перукар”: державного професійно-технічного навчального 
закладу “Березнівське вище професійне училище”. Рівненського професійного 
ліцею, державного професійно-технічного навчального закладу “Острозьке 
вище професійне училище”, державного професійно-технічного навчального 
закладу “Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну“, 
державного навчального закладу “Здолбунівське вище професійне училище 
залізничного транспорту”, ДПТНЗ “Дубровицький професійний ліцей". Вищого 
професійного училища № 22 м. Сарни.

У складі журі конкурсу працювали: Анна ЗОТІК, викладач-методист 
Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості; 
Лариса КОСОБУЦЬКА, технолог, тренер-експерт колорист компанії “Естель 
Україна”, сертифікований майстер-перукар національного рівня, перукар 
салону “Бродвей”; Катерина БІЗЮК, власник салону-перукарні, навчального 
центру “Локон”.

Адміністраціями закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
області вжито належних заходів щодо забезпечення учасників конкурсу 
робочим обладнанням, інструментами, приладдям, засобами, пристосуванням, 
програмним забезпеченням тощо, згідно з вимогами до професії. Забезпечено 
необхідні протиепідемічні заходи щодо запобігання поширенню гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8СоУ-2.



Згідно з Умовами кожна локація II етапу Всеукраїнського конкурсу 
фахової майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) 
освіти за професією “Перукар” забезпечувала відеотрансляцію.

З метою забезпечення об’єктивності оцінювання членами журі, кожному 
учаснику конкурсу присвоювався особистий номер, який відповідав 
порядковому номеру реєстрації заявки на участь у конкурсі і, відповідно, всі 
роботи реєструвалися під даними номерами.

Перед початком виконання конкурсних завдань учасники проходили 
реєстрацію та ідентифікацію, цільовий інструктаж з охорони праці. 
Організовано належним чином роботу асистентів на локація щодо надсилання 
документації згідно умов конкурсу.

Теоретичний тур проводився у форматі тестування у навчальному 
кабінеті Ооо£Іе Сіаззгоот та передбачав перевірку професійно-теоретичних 
знань з професії “Перукар” 2 класу, упродовж однієї астрономічної години. 
Перевірялися знання конкурсантів з предметів: “Перукарська справа”, 
“Матеріалознавство”, “Санітарія і гігієна”, “Охорона праці”, “Основи 
професійної етики та культури спілкування”.

В ході теоретичного туру учасники виконували тестове завдання на 
персональному комп'ютері у Ооо§1е Сіаззгоот, яке складалося з 60 питань з 
чотирма варіантами відповіді, з яких одна правильна). За кожну правильну 
відповідь учасникам нараховується 0,5 бала. Максимальна кількість балів за 
теоретичний тур складала ЗО балів.

Переважна більшість учасників показали високий рівень знань учнів зі 
спеціальних предметів. Більшість учасників виконала теоретичне завдання 
раніше встановленого часу.

Найбільше балів за теоретичний тур отримали; ШИШАК Карина, 
учениця державного професійно-технічного навчального закладу “Рівненський 
центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну” -  27,5 бала; ВЕМ 
Карина, учениця Рівненського професійного ліцею -  26,5 бала; РОМАНЮК 
Вікторія, учениця державного професійно-технічного навчального закладу 
“Острозьке вище професійне училище” -  26,5 бала;

найменшу кількість балів отримали - РУБАНЕЦЬ Сніжана, учениця 
державного навчального закладу “Здолбунівське вище професійне училище 
залізничного транспорту” -  19 балів, СМИК Марія, учениця Вищого 
професійного училища № 22 м. Сарни -  19 балів.

Практичний тур проводився у майстернях на локаціях із забезпеченням 
відеозв’язку відповідно до вимог Умов конкурсу, із чітко визначеним 
розташуванням відеокамер, складався з виконання завдань, що відповідають 
вимогам 2 кваліфікаційного класу за професією “Перукар”, та передбачав 
виконання сучасної зачіски на основі стилю “Ретро 60 років” XX століття”. Час 
виконання - 2,5 (дві з половиною) астрономічні години. Практичне завдання 
кожен учасник виконував із своєю моделлю.

Практичний тур показав, що учасники в цілому впоралися із конкурсними 
завданнями. Журі відзначило якісну підготовку учасників до конкурсу, 
складність вибраних ними для виконання зачісок, використання сучасних 
елементів. Також оцінювалися відповідна організація робочих місць учасників.



правильність виконання трудових прийомів та уміння працювати з 
інструментом та спеціальними засобами стайлінгу, охайність зачіски.

Особливу увагу в ході оцінювання журі приділили чистоті та якості 
виконання зачіски, її відповідності умовам завдання та дотриманням законів 
композиції, складності зачіски.

Були дотримані норми часу для виконання завдань. Із практичним 
завданням найшвидше, справилися: ЛЯШИК Ганна, учениця державного 
професійно-технічного навчального закладу “Дубровицький професійний 
ліцей“ РУБАНЕЦЬ Сніжана, учениця державного навчального закладу 
“Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту” СМИК 
Марія, учениця Вищого професійного училища № 22 м. Сарни, МАИСТУК 
Ірина, учениця державного професійно-технічного навчального закладу 
“Березнівське вище професійне училище”.

Серйозних порушень, помилок та недоліків щодо технології виконання 
практичної роботи допущено не було, хоча окремі з них мали місце:

недотримання глибини тону 7-10 рівня (волосся окремих моделей було 
темнішим за 7 тон), дрібні елементи зачіски не проглядалися на темному фоні;

учасник конкурсу доторкався до волосся моделі ще до початку старту 
практичного завдання;

конкурсантка не одягла одноразовий комірець під пеньюар моделі; 
окремими учасниками не дотримано чистоти форми зачіски, оформлення 

нижньої потиличної зони;
дострокове завершення конкурсної роботи при значних недопрацюваннях 

чистоти елементів зачіски;
на майданчиках окремих локацій були присутні сторонні особи.
Конкурс показав, що при підготовці кваліфікованих робітників за даною 

професією майстрам виробничого навчання та педагогам навчальних закладів 
необхідно приділити більше уваги підвищенню рівня теоретичних знань учнів.

Дирекціям закладів професійної (професійно-технічної) освіти приділяти 
більше уваги якості забезпечення дистанційного навчання, зокрема, роботі із 
Ооо§1е формами, матеріально-технічному забезпеченню освітнього процесу, 
якості проведення уроків виробничого навчання за названою професією, роботі 
з новими засобами, інструментами та підвищенню кваліфікації майстрів 
виробничого навчання шляхом стажування.

Навчально-методичному центру професійно-технічної освіти у 
Рівненській області спільно з педагогічними працівниками з даної професією 
обговорити результати конкурсу на засіданні методичної секції.

Результати проведення II етапу Всеукраїнського конкурсу фахової 
майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти за 
професією „Перукар”, подано в таблиці, що додається.

Заступник начальника відділу 
професійно-технічної та вищої освіти 
управління освіти і науки 
Рівненської обласної державної 
адміністрації Олена ПОЛЮХОВИЧ



Підсумкова відомість
результатів II етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед здобувачів професійної

(професійно-технічної) освіти за професією «Перукар»
01 квітня 2021 року м. Рівне

№
з/п

Прізвище, ім’я , по батькові 
учасника конкурсу

Назва навчального 
закладу

Теоретичний
тур

Практичний
тур

Штрафні
бали

Підсумкова
кількість
балів

Зайняте
місце

Кількість балів Кількість балів

1. Майструк 
Ірина Русланівна

ДПТНЗ “Березнівське вище 
професійне з^илище”

20,5 69,33 89,83

2. Вем
Каріна Віталіївна

Рівненський професійний ліцей 26,5 79,67 106,17 І

3. Романюк
Вікторія Андріївна

ДПТНЗ “Острозьке ВПУ” 26,5 75 101,5 III

4.
Шишак Карина Сергіївна

ДПТНЗ “Рівненський 
центрпрофесійно-технічної 
освіти сервісу та дизайну“

27,5 76,33 103,83 II

5. Рубанець Сніжана 
Федорівна

Державний навчальний заклад 
“Здолбунівське вище професійне 
училище залізничного 
транспорту”

19 76,5 95,5

6. Ляшик Ганна 
Олександрівна

ЦПТНЗ “Дубровицький 
професійний ліцей”

23 57,66 80,66

7. Смик Марія Миколаївна Вище професійне училище №22 
уі.Сарни

19 69,5 88,5

Голова журі: Зотік А.В.
Члени журі: Кособуцька Л.В. 

Бізюк К.В.


