
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

2019р. Львів

Про нагородження переможців та учасників 
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 наказу департаменту освіти та науки Львівської обласної 
державної адміністрації від 14Л 1.2019 № 05-01/435 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» та 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

НАКАЗУЮ:
<9

1. Затвердити протокол підсумків І етапу Всеукраїнського конкурсу 
професійної майстерності «WorldSkills Ukraine» у 2019-2020 роках з 
компетенції «Перукарське мистецтво» (далі -  Конкурс) (додається).

2. Встановити премію для переможців Конкурсу: І місце у розмірі 3 000, 
00 грн; II місце -  2 000, 00 грн; III місце -  1 000, 00 грн.

3. Преміювати учасників Конкурсу за І місце:
3.1. Гілевича Олега Андрійовича -  учня Львівського вищого 

професійного училища побутового обслуговування;
3.2. Терлецьку Тетяну Романівну -  майстра виробничого навчання 

Львівського вищого професійного училища побутового обслуговування.
4. Преміювати учасників Конкурсу за II місце:
4.1. Шаферову Дарію Сергіївну -  ученицю Вищого професійного 

училища №29 м. Львова;



4.2. Залужець Світлану Федорівну -  майстра виробничого навчання 
Червоненського вищого професійного училища.

5. Преміювати учасників Конкурсу за III місце:
5.1. Питчак Аліну Анатоліївну -  ученицю Турківського професійного 

ліцею;
5.2. Попова Юрія Ігоровича -  майстра виробничого навчання Вищого 

професійного училища №29 м. Львова.
6. Головному бухгалтерові централізованої бухгалтерії №1 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації (Сіромська Н. М.) 
забезпечити фінансування заходу за кошти, що передбачені 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.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника відділу 
професійної освіти, координації вищих навчальних закладів та науки 
Мураля М. І.


