
УКРАЇНА
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

09 ОЯ 20^/року Рівне № /у/3

Про створення організаційного 
комітету регіонального етапу 
Всеукраїнського конкурсу 
професійної майстерності 
«WorldSkills Ukraine» 
у 2021 -  2022 роках

Відповідно до Положення про управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови 
Рівненської обласної державної адміністрації від 23 липня 2018 року № 483, 
на виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 418 від 
28 квітня 2021 року «Про організацію та проведення Всеукраїнського 
конкурсу професійної майстерності «WorldSkills Ukraine у 
2021 -  2022 роках», наказу Міністерства освіти і науки України від 16 липня 
2019 року № 984 зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 
13 серпня 2019 № 908/33879 «Про затвердження Положення про
Всеукраїнський конкурс професійної майстерності «WorldSkills Ukraine», з 
урахуванням листа Міністерства освіти і науки України від 30 липня 
2021 року № 1/9-385 «Щодо проведення Всеукраїнського конкурсу
професійної майстерності «WorldSkills Ukraine» у 2021-2022 роках» та з 
метою популяризації робітничих професій, професійної орієнтації молоді, 
інтеграції професійної освіти до світового простору, формування команди 
учасників фінального етапу конкурсу

НАКАЗУЮ:

1. Створити організаційний комітет І етапу Всеукраїнського конкурсу 
професійної майстерності «WorldSkills Ukraine» (далі -  Конкурс) та 
затвердити його персональний склад згідно з додатком.
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2. Організаційному комітету І етапу Всеукраїнського конкурсу 
професійної майстерності «WorldSkills Ukraine» провести у жовтні-листопаді 
2021 року І відбірковий етап Конкурсу.

3. Затвердити план заходів щодо організації та проведення І етапу 
Конкурсу у 2021 році згідно з додатком.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління



Додаток
до наказу управління освіти і науки 
облдержадміністрації

СКЛАД
організаційного комітету І етапу Всеукраїнського конкурсу 

професійної майстерності «WorldSkills Ukraine»

Петро КОРЖЕВСЬКИЙ

Олена ПОЛЮХОВИЧ

Валентина БОНДАРЧУК

начальник управління освіти і науки 
облдержадміністрації, голова
організаційного комітету;

заступник начальника відділу
професійно-технічної та вищої освіти 
управління освіти і„ науки 
облдержадміністрації, заступник голови 
організаційного комітету;

директор навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у 
Рівненській області, секретар
організаційного комітету;

Члени організаційного комітету:

Василь КАШЕВСЬКИЙ

Віктор РУДИК

президент громадської організації 
«Волинський ресурсний центр» 
(за згодою);

голова асоціації директорів закладів 
професійної (професійно-технічної) 
освіти (за згодою);

Володимир КЛИМЮК

Марта КЛИМЧУК

-  директор Навчально-методичного центру
естетичного виховання учнів
професійно-технічної освіти у 
Рівненській області;

-  методист Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у 
Рівненській області;



Оксана КОНДРАТЮК

Оксана ХЛИНОВСЬКА

Олександр САВЧУК

методист Навчально-методичного центру 
естетичного виховання учнів
професійно-технічної освіти у 
Рівненській області;

методист Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у 
Рівненській області;

директор Квасилівського професійного 
ліцею.

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



Додаток
до наказу управління освіти і науки 
облдержадміністрації

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо організації та проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу 

професійної майстерності «WorldSkills Ukraine» у 2021 році

№ Зміст заходів Термін
виконання

Відповідальні

1 Визначити перелік компетенцій, за 
якими буде проведений І етап 
Всеукраїнського конкурсу 
професійної майстерності 
«WorldSkills Ukraine»

До 10 жовтня 
2021 року

Оргкомітет
Конкурсу

2 Визначити дату проведення 
І етапу Конкурсу

До 10 жовтня 
2021 року

Оргкомітет
Конкурсу

3 Забезпечити прийняття документів 
учасників Конкурсу за визначеними 
компетенціями

До 20 жовтня 
2021 року

Оргкомітет
Конкурсу

4 Організувати розроблення планів 
забудови (облаштування) конкурсних 
майданчиків за кожною компетенцією

До 20 жовтня 
2021 року

Оргкомітет
Конкурсу

5 Затвердити персональний склад журі 
та експертних груп І етапу Конкурсу

До 25 жовтня 
2021 року

Оргкомітет
Конкурсу

6 Визначити форми заохочення 
переможців І етапу Конкурсу

До 20 жовтня 
2021 року

Оргкомітет
Конкурсу

7 Подати заявку на участь регіональної 
команди у II етапі Конкурсу

До 05 грудня 
2021 року

Оргкомітет
Конкурсу

8 Забезпечити висвітлення діяльності 
Оргкомітету на сайті управління 
освіти і науки облдержадміністрації та 
Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у 
Рівненській області

Жовтень- 
листопад 
2021 року

Оргкомітет
Конкурсу

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


