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Н А К А З

Львів №

Про проведення конкурсу професійної 
майстерності серед майстрів виробничого 
навчання та учнів ЗПТО області 
в рамках І етапу Всеукраїнського 
конкурсу професійної майстерності 
«WorldSkills Ukraine» 
у 2019-2020 роках з компетенції 
«Перукарське мистецтво»

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України «Про 
організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу професійної 
майстерності «WorldSkills Ukraine» у 2019-2020 роках» від 16.09.2019 р. 
№ 1194, департаменту освіти і науки Львівської обласної державної 
адміністрації «Про організацію та проведення І етапу Всеукраїнського 
конкурсу професійної майстерності «WorldSkills Ukraine» у 2019-2020 
роках» від 17.10.2019 р. № 05-01/384, Положення про Всеукраїнський 
конкурс професійної майстерності «WorldSkills Ukraine», затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки від 16 липня 2019 року № 984, що 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2019 року за 
№ 908/33879, п. 2.3.1. «Проведення Форуму професійної освіти. Проведення 
конкурсів професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання та 
учнів ЗПТО області» Напрямків використання бюджетних коштів по 
Переліку завдань, заходів та показників на 2019 рік Програми розвитку 
освіти Львівщини на 2017-2020 роки та з метою популяризації робітничих 
професій, професійної орієнтації молоді інтеграції професійної освіти до 
світового освітнього процесу

НАКАЗУЮ:

1. Провести 28 листопада 2019 року на базі Львівського вищого 
професійного училища побутового обслуговування І етап Всеукраїнського



конкурсу професійної майстерності «WorldSkills Ukraine» у 2019-2020 роках 
з компетенції «Перукарське мистецтво» (далі -  Конкурс).

2. Затвердити склад журі та експертної групи для проведення Конкурсу 
(додаток №1).

3. Провести Конкурс відповідно до умов Всеукраїнського конкурсу 
професійної майстерності «WorldSkills Ukraine» у 2019-2020 роках 
(worldskillsukraine.org/kompetencii/).

4. Директорам Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти 
художнього моделювання і дизайну м. Львова, Львівського вищого 
професійного училища побутового обслуговування, Львівського вищого 
професійного училища торгівлі та сери послуг, Ставропігійського вищого 
професійного училища м. Львова, Стрийського вищого художнього 
професійного училища, Новояворівського вищого професійного училища, 
Червоненського вищого професійного училища, ВПУ № 19 м. Дрогобича, 
ВПУ № 29 м. Львова, Новороздільського професійного ліцею будівництва та 
побуту, Бориславського, Сокальського, Нижанковицького, Турківського 
професійних ліцеїв:

4.1. Відрядити 28 листопада 2019 року (до 11.00 години) команду 
закладу професійної (професійно-технічної) освіти в складі здобувана освіти 
та майстра виробничого навчання для участі у Конкурсі.

4.2. Забезпечити супровід та своєчасне оформлення належних 
документів, прибуття здобувачів освіти на Конкурс і повернення їх до 
навчального закладу.

4.3. Покласти відповідальність за життя та здоров'я учасників Конкурсу
4

на супроводжуючих осіб.
4.4. Забезпечити учасників команди спеціальним одягом без логотипів, 

перукарським інструментом, учнівським квитком.
4.5. Витрати на відрядження для участі в Конкурсі віднести за рахунок 

загального та спеціального фондів.
5. Директору Навчально-методичного центру професійно-технічної 

освіти у Львівській області Бобку В. М. забезпечити навчально-методичний 
супровід конкурсу фахової майстерності.

6. Призначити матеріально-відповідальною особою за облік, прийом та 
списання матеріальних цінностей для проведення Конкурсу головного 
спеціаліста відділу професійної освіти, координації діяльності вищих 
навчальних закладів і науки Петяк Р. А.

7. Затвердити кошторис витрат Конкурсу (додаток № 2).
8. Подати головному спеціалісту відділу професійної освіти, координації 

діяльності вищих навчальних закладів і науки Петяк Р. А. в ЦБ № 1 при 
департаменті освіти і науки облдержадміністрації всі необхідні документи, 
передбачені у кошторисі, для проведення оплати.

9. Централізованій бухгалтерії №1 (Сіромській Н. М.) провести видатки 
на проведення Конкурсу відповідно до кошторису.

10. Директору Львівського вищого професійного училища побутового 
обслуговування Л. М. Максимів:



10.1. Забезпечити підготовку навчально-виробничої бази ЗП(ПТ)0 для 
проведення І етапу конкурсу професійної майстерності.

10.2. Забезпечити умови проживання для учасників конкурсу.
10.3. Організувати побутове, медичне та культурне обслуговування 

учасників Конкурсу.
10.4. Забезпечити харчування учасників Конкурсу.
11. Контроль за виконанням даного наказу покласти начальника відділу 

професійної освіти, координації вищих навчальних закладів і науки 
Мураля М. І.

Т. в. о. директора Ігор ГАЙДУК



Голова журі: 

Члени журі:

Керівник
експертної
групи

Члени
експертної
групи:

В ід

Додаток № 1 до наказу/ у?

Журі
І етапу Всеукраїнського 

конкурсу професійної майстерності 
«WorldSkills Ukraine» у 2019-2020 роках 

з компетенції «Перукарське мистецтво»

Цюра
Ірина Євгенівна

майстер міжнародного класу, 
національний сертифікований 
суддя України, міжнародний 
суддя ОМС

Вахнянин
Валентина
Володимирівна

член Регіональної ради 
професійної освіти при голові 
Львівської обласної державної 
адміністрації, власниця салону 
краси «Valentino»

Іванченко золотий призер Чемпіонату
Анна Ярославівна «Simply Divine 2019»,

багаторазовий призер 
чемпіонатів Спілки перукарів 
України

Експертна група 
І етапу Всеукраїнського 

конкурсу професійної майстерності 
«WorldSkills Ukraine» у 2019-2020 роках 

з компетенції «Перукарське мистецтво»

Новоградський 
Володимир Андрійович

Стегура
Ірина Леонідівна

дипломант міжнародних 
конкурсів перукарського 
мистецтва, сертифікований суддя 
Всеукраїнських конкурсів 
перукарського мистецтва, власник 
«Академії перукарського 
мистецтва» м. Львів 
директор «Дизайн-студії Ірини 
Стегури», майстер міжнародного 
класу, майстер -  стиліст з 
атестації КССК, дипломант



Остаток
Анна Ярославівна

Бессараб
Інна Олександрівна

міжнародних конкурсів, 
сертифікований офіційний суддя 
чемпіонатів Спілки перукарів 
України в індустрії краси
майстер міжнародного класу, 
засновник «Майстерні краси 
Анни Остапюк», старійшина 
чемпіонатів Спілки перукарів 
України в індустрії краси

викладач Навчального Центру 
Іванни Пиріг, старійшина 
чемпіонатів Спілки перукарів 
України в індустрії краси, 
майстер вищого класу по 
стандартах КССК

Начальник відділу професійної 
освіти, координації діяльності вищих 
навчальних закладів і науки

М. І. Мураль


