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НАКАЗ 

від 27 травня  2021 р.                              м. Київ         № 13 /2021 

Про підсумки проведення конкурсу  

„Кращий за фахом слюсар” 

 

З метою удосконалення практичних навичок та підвищення професійного 

рівня студентів 20 травня 2021 року на базі ЗФПО «Київський механіко-

технологічний фаховий коледж» був проведений конкурс «Кращий за фахом 

слюсар”. 

У конкурсі взяли участь студенти з 7 закладів фахової передвищої освіти  

м. Києва, а саме: 

1. Київський фаховий коледж електронних приладів, 

2. ВСП «Київський фаховий коледж міського господарства Таврійського 

національного університету імені В.І. Вернадського», 

3. Київський механіко-технологічний фаховий  коледж, 

4. Київський фаховий коледж будівництва, архітектури та управління, 

5. Київський фаховий коледж ресторанного господарства Національного 

університету харчових технологій, 

6. ВСП «Київський транспортно-економічний фаховий коледж 

Національного транспортного університету», 

7. ВСП «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та 

економіки НАУ». 

 

Роботи студентів оцінювало журі у складі: 

Бондарчук Тамара Олександрівна – голова журі, голова міського 

методичного об’єднання працівників виробничо-практичного навчання 

закладів фахової передвищої освіти м.Києва, 
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Калита Віктор Миколайович - завідувач майстернями Київського 

механіко-технологічного фахового коледжу, 

Сороченко Андрій Михайлович - голова випускової комісії ВСП 

«Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки НАУ», 

Рудник Микола Олексійович, Севастюк Валентин Миколайович – 

майстри виробничого навчання Київського фахового коледжу електронних 

приладів, 

Артюхов Юрій Іванович - майстер ВСП «Київський фаховий коледж 

ресторанного господарства Національного університету харчових 

технологій», 

Гончаров Роман Михайлович - майстер виробничого навчання 

Київського фахового коледжу будівництва, архітектури та управління.  

 

При підведенні підсумків конкурсу враховувались швидкість виконання 

технологічного процесу, обробки деталей та якість виготовлених деталей. 

Всі роботи студентів були закодовані. 

За результатами підведення підсумків міського конкурсу членами журі 

місця розподілені у командному заліку між навчальними закладами: 

 

І місце –Київський механіко-технологічний фаховий коледж: Вареник 

О.В., 

ІІ місце -Київський фаховий коледж електронних приладів: Серьогін 

А.А., 

- ВСП «Київський фаховий коледж міського господарства Таврійського 

національного університету імені В.І. Вернадського»: Зуб Б.О., 

ІІІ місце – Київський фаховий коледж будівництва, архітектури та 

управління: Титаренко Н.В., 

- ВСП «Київський фаховий коледж ресторанного господарства 

Національного університету харчових технологій»: Сирота В.С., 

- ВСП «Київський транспортно-економічний фаховий коледж 

Національного транспортного університету»: Блондик М.В., 

- ВСП «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та 

економіки НАУ». 

 

Виходячи з підсумків конкурсу,  

 

НАКАЗУЮ: 

Оголосити подяку: 

- директору ДВНЗ «Київський механіко-технологічний коледж» – 

Шкарлату І.В.; 

- завідувачці навчально-виробничою практикою ДВНЗ «Київський 

механіко-технологічний коледж» - Білій Т.В.  та завідувачу майстернями 

ЗФПО «Київський механіко-технологічний фаховий  коледж» – Калиті В.М.; 

- викладачам і майстрам виробничого навчання, які підготували 

студентів до міського конкурсу; 
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- студентам, що посіли призові місця. 

Адміністрації вищезгаданих навчальних закладів рекомендувати 

здійснити матеріальне та моральне заохочення всіх студентів, що зайняли 

призові місця, майстрів виробничого навчання, завідувачів виробничими 

майстернями, заступників директорів з виробничого навчання та директорів 

вищезазначених навчальних закладів. 

Всіх переможців конкурсу нагородити грамотами Ради директорів. 

 

Голова Ради директорів                 Анатолій ПОХРЕСНИК  

 

 

 


