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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

№ £ £ &

Про підсумки Всеукраїнських олімпіад 
та конкурсів фахової майстерності серед 
студентів закладів освіти, що здійснюють 
підготовку молодшого спеціаліста, 
у 2018/2019 навчальному році

Відповідно до Положення про Всеукраїнську олімпіаду серед студентів 
вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.04.2012 № 417, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.04.2012 за № 618/20931, 
Положення про Всеукраїнський конкурс фахової майстерності серед студентів 
вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.04.2012 № 418, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.04.2012 за № 619/20932, 
наказу Міністерства освіти і науки України від 20.11.2018 № 1274 «Про 
проведення Всеукраїнських олімпіад та конкурсів серед студентів закладів 
вищої освіти, що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста у 2018/2019 
навчальному році» та на підставі протоколу Всеукраїнського організаційного 
комітету Олімпіади та Конкурсу про підсумки проведення заключних етапів 
Всеукраїнських олімпіад (далі -  Олімпіада) та конкурсів (далі -  Конкурс)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити підсумки проведення заключних етапів Олімпіади та 
Конкурсу, що додаються.

2. Нагородити дипломами Міністерства освіти і науки України 
переможців:

1) III (Всеукраїнського) етапу Олімпіади згідно з додатками 1 - 6;
2) II (Всеукраїнського) етапу Конкурсу згідно з додатками 7-9.
3. За високий рівень підготовки та створення сприятливих умов для 

учасників Олімпіади, Конкурсу преміювати директорів базових закладів освіти 
з проведення заключних (Всеукраїнських) етапів Олімпіади, Конкурсу за 
рахунок коштів закладів освіти (додаток 10).

4. За допомогу у проведенні заключних етапів Олімпіади, Конкурсу 
висловити подяку ректорам університетів: Чернігівського національного 
технологічного університету, Національного університету харчових технологій,
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Дніпровського державного технічного університету; Центральноукраїнського 
національного технічного університету, до структури яких входять базові 
заклади освіти, що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста.

5. Директорам закладів освіти, що здійснюють підготовку молодшого 
спеціаліста, вжити заходів щодо заохочення переможців Олімпіади, Конкурсу 
та викладачів, які підготували переможців.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
Рашкевича Ю. М.

Міністр



Затверджено
Наказ Міністерства освіти і
науки України
від .££_ /&  №

П р о т о к о л
Засідання Всеукраїнського організаційного комітету Олімпіади та Конкурсу

про підсумки проведення заключних етапів Олімпіади та Конкурсу 
фахової майстерності серед студентів закладів освіти, 

що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста, 
проведених у 2018/2019 навчальному році

Присутні: члени Всеукраїнського оргкомітету.

Порядок денний

Затвердження підсумків заключних етапів Олімпіади та Конкурсу 
фахової майстерності серед студентів закладів освіти, що здійснюють 
підготовку молодшого спеціаліста, проведених у 2018/2019 навчальному році.

Слухали:
Заступника голови Всеукраїнського оргкомітету, в. о. директора ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти» Завалевського Ю. І., який проінформував 
присутніх про звіти базових закладів освіти з проведення заключних етапів 
Олімпіади та Конкурсу фахової майстерності та запропонував затвердити 
підсумки проведення III (Всеукраїнського) етапу Олімпіади та II 
(Всеукраїнського) етапу Конкурсу фахової майстерності серед студентів 
закладів освіти, що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста, у 2018/2019 
навчальному році.

Ухвалили:
На підставі звітів за результатами журі підготувати списки переможців 

заключних етапів Олімпіади та Конкурсу фахової майстерності та внести на 
затвердження наказом Міністерства освіти і науки.

Начальник головного управління 
вищої освіти директорату вищої 
освіти і освіти дорослих, 
співголова оргкомітету

Відповідальний секретар 
Всеукраїнського оргкомітету М. І. Оніщенко



Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і 
науки України
від^ О / Г  /.9а № $$$

СПИСОК
переможців Всеукраїнської олімпіади з української мови 

серед студентів закладів освіти, що здійснюють підготовку 
молодшого спеціаліста, у 2018/2019 навчальному році

№
з/п

Прізвище, ім’я, 
по батькові

Місце Назва закладу вищої освіти

Серед студентів технікумів і коледжів (крім педагогічних)

1 Яроцька Яна 
Олександрівна

І
місце

Житомирське музичне училище 
імені В.С. Косенка

2 Дудінська
Анастасія
Романівна

II
місце

Луцький базовий медичний коледж

3 Нич Тамара 
Павлівна

II
місце

Чортківський державний медичний 
коледж

4 Туріщева
Маргарита
Борисівна

II
місце

Обласний комунальний заклад 
«Харківський вищий коледж мистецтв»

5 Бортнік Марія 
Іванівна

III
місце

Відокремлений підрозділ 
«Костопільський медичний коледж» 
Комунального закладу вищої освіти 
«Рівненська медична академія» 
Рівненської обласної ради

6 Лелюх Ярослава 
Сергіївна

III
місце

Сумський коледж харчової 
промисловості Національного 
університету харчових технологій

7 Мозолевська 
Софія Дмитрівна

III
місце

Київський оптико-механічний коледж 
Національного університету 
імені Тараса Шевченка



Серед студентів педагогічних коледжів

1 Орлова Ольга 
Олександрівна

І
місце

Вищий навчальний комунальний заклад 
«Володимир-Волинський педагогічний 
коледж імені А.Ю. Кримського»

2 Романчишин 
Вікторія Олегівна

II
місце

Комунальний заклад Львівської 
обласної ради «Бродівський 
педагогічний коледж імені Маркіяна 
Шашкевича»

3 Рашкевич Яна 
Олександрівна

III
місце

Комунальний вищий навчальний заклад 
Київської обласної ради 
«Богуславський гуманітарний коледж 
імені І.С. Нечуя-Левицького»

4 Попова Вікторія 
Василівна

III
місце

Харківський коледж Комунального 
закладу «Харківська гуманітарно- 
педагогічна академія» Харківської 
обласної ради

Т.в.о. директора Державної наукової 
установи «Інститут модернізації 
змісту освіти»

Начальник головного управління 
вищої освіти директорату вищої 
освіти і освіти дорослих

О. А. Дубовик

С. С. Кретович



Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і 
науки України 
від У̂Т 0 £. / 9#  №

СПИСОК
переможців Всеукраїнської олімпіади з математики 

серед студентів закладів освіти, що здійснюють підготовку 
молодшого спеціаліста, у 2018/2019 навчальному році

№
з/п

Прізвище, ім’я, 
по батькові

Місце
Назва закладу вищої освіти

1 Кліщ Максим 
Володимирович

І
місце

Технічний коледж Тернопільського 
національного технічного 
університету імені Івана Пулюя

2 Петровський Тарас 
Олександрович

II
місце

Технічний коледж Національного 
університету «Львівська політехніка»

3 Краснощокий
Дмитро
Миколайович

II
місце

Черкаський державний бізнес-коледж

4 Овчар Михайло 
Іванович

III
місце

Вінницький технічний коледж

5 Розгон Андрій 
Сергійович

III
місце

Відокремлений структурний підрозділ 
Хмельницький політехнічний коледж 
Національного університету 
«Львівська політехніка»

6 Мар’янчук 
Олександр Олегович

III
місце

Коледж Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича

Т.в.о. директора Державної наукової 
установи «Інститут модернізації 
змісту освіти»

Начальник головного управління
вищої освіти директорату вищої
освіти і освіти дорослих

О. А. Дубовик

С. С. Кретович



Додаток З
до наказу Міністерства освіти і 
науки України
від £ £ _ 0 6 М 'й№

список
переможців Всеукраїнської олімпіади з інформатики та 

комп’ютерної техніки серед студентів закладів освіти, що здійснюють 
підготовку молодшого спеціаліста, у 2018/2019 навчальному році

№
з/п

Прізвище, ім’я, 
по батькові

Місце
Назва закладу вищої освіти

1 Лясковський
Максим
Олександрович

І
місце

Новокаховський приладобудівний 
технікум

2 Мендришора
Людмила
Василівна

II
місце

Державний вищий навчальний заклад 
«Чернівецький політехнічний коледж»

3 Гром Юрій 
Святославович

II
місце

Вінницький технічний коледж

4 Баранова Ольга 
Андріївна

III
місце

Запорізький коледж радіоелектроніки 
Запорізького національного технічного 
університету

5 Неміровський
Дмитро
Віталійович

III
місце

Гірничо-електромеханічний коледж 
ДВНЗ «Криворізький національний 
університет»

6 Лісіцин
Максиміліан
Максимович

III
місце

Природничо-гуманітарний коледж 
ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет»

Т.в.о. директора Державної наукової 
установи «Інститут модернізації 
змісту освіти»

О. А. Дубовик

Начальник головного управління
вищої освіти директорату вищої
освіти і освіти дорослих



Додаток 4
до наказу Міністерства освіти і 
науки України
Від Х ^ .0 6  /9к> №

СПИСОК
переможців Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки 

серед студентів закладів освіти, що здійснюють підготовку 
молодшого спеціаліста, у 2018/2019 навчальному році

№
з/п

Прізвище, ім’я, 
по батькові

Місце
Назва закладу вищої освіти

Команди у складі:

1 Мовчан Юрій 
Володимирович,

Кошлай Володимир 
Дмитрович

І
місце

Вінницький технічний коледж

2 Плетяний Богдан 
Романович,

Єрмоленко Олександр 
Миколайович

II
місце Економічний коледж 

Дніпровського державного 
технічного університету

3 Бузанов Костянтин 
Ігорович,

Устименко Тимофій 
Андрійович

III
місце Новокаховський приладобудівний 

технікум

Т.в.о. директора Державної наукової 
установи «Інститут модернізації 
змісту освіти»

Начальник головного управління
вищої освіти директорату вищої
освіти і освіти дорослих

С. С. Кретович



Додаток 5
до наказу Міністерства освіти і 
науки України
і 19л №в

СПИСОК
переможців Всеукраїнської олімпіади серед студентів закладів освіти, 

що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста, у 2018/2019 
навчальному році зі спеціальностей:

«Ресторанне обслуговування»

№
з/п

Прізвище, ім’я, 
по батькові

Місце Назва закладу вищої освіти

1 Попович Надія 
Миколаївна

І
місце

Івано-Франківський коледж 
ресторанного сервісу і туризму НУХТ

2 Махиня
Олександра
Сергіївна

II
місце

Криворізький державний комерційно- 
економічний технікум

3 Римарчук Сергій 
Володимирович

III
місце

Київський державний коледж туризму 
та готельного господарства

4 Неверова
Катерина
Олегівна

III
місце

Коледж ресторанного господарства 
НУХТ

«Готельне обслуговування»

1 Панчук Дмитро 
Юрійович

І
місце

ДВНЗ Рівненський коледж економіки 
та бізнесу

2 Окун Марія 
Володимирівна

II
місце

Івано-Франківський коледж 
ресторанного сервісу і туризму НУХТ

3 Алійник Катерина 
Валеріївна

III
місце

Коледж економіки і технологій 
Чернігівського національного 
технічного універритету

Т.в.о. директора Державної наукової 
установи «Інститут модернізації 
змісту освіти»

Начальник головного управління
вищої освіти директорату вищої
освіти і освіти дорослих

О. А. Дубовик

С. С. Кретович



Додаток 6
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від

СПИСОК
переможців Всеукраїнської олімпіади серед студентів закладів освіти, 

що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста, у 2018/2019 
навчальному році зі спеціальності 

«Харчові технології»

№
з/п

Прізвище, ім’я, 
по батькові

Місце Назва закладу вищої освіти

1 Шевчук Оксана 
Михайлівна

І
місце

Івано-Франківський коледж 
ресторанного сервісу і туризму НУХТ

2 Кіщенко Юлія 
Олексіївна

II
місце

Вінницький торговельно-економічний 
коледж КНТЕУ

3 Швечкова Ольга 
Юріївна

II
місце

Рівненський коледж економіки та 
бізнесу

4 Гораш Ольга 
Анатоліївна

III
місце

Кам’янець -  Подільський коледж 
харчової промисловості НУХТ

5 Ніколенко Ірина 
Ігорівна

III
місце

Маріупольський коледж Донецького 
національного університету економіки і 
торгівлі

6 Мартиненко Іван 
Сергійович

III
місце

Коледж ресторанного господарства 
НУХТ

7 Г оловатенко 
Максим 
Г еннадійович

III
місце

Криворізький коледж економіки та 
управління КНЕУ імені Вадима 
Г етьмана /

Т.в.о. директора Державної наукової Л у / р
установи «Інститут модернізації О. А. Дубовик
змісту освіти»

Начальник головного управління
вищої освіти директорату вищої
освіти і освіти дорослих



Додаток 7
до наказу Міністерства освіти і
науки України
ВІД

СПИСОК
переможців Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності 

зі спеціальності «Технологи легкої промисловості» 
серед студентів закладів освіти, що здійснюють підготовку 

молодшого спеціаліста, у 2018/2019 навчальному році
Конструювання швейних виробів:

№
з/п

Прізвище, ім’я, 
по батькові

Місце Назва закладу вищої освіти

1 Моторна Марина 
Сергіївна

І місце ДВНЗ «Київський коледж легкої 
промисловості»

2 Комарова
Світлана
Станіславівна

II місце Економіко-технологічний технікум 
Харківського національного технічного 
університету

3 Махньова Дарина 
Олексіївна

III місце Білоцерківський коледж сервісу та 
дизайну

Технологія виробництва взуття:

1 Крилова Поліна 
Євгенівна

І
місце

ДВНЗ «Київський коледж легкої 
промисловості»

2 Колісніченко 
Катерина Юріївна

II
місце

Одеський технічний коледж Одеської 
національної академії харчових 
технологій

3 Литовченко 
Сніжана Віталіївна

III
місце

ДВНЗ «Київський коледж легкої 
промисловості»

Т.в.о. директора Державної наукової
установи «Інститут модернізації £  
змісту освіти»

0. А. Дубовик

Начальник головного управління х?
вищої освіти директорату вищої 
освіти і освіти дорослих

С. С. Кретович



Додаток 8
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від /9/0  №

СПИСОК
переможців Всеукраїнського конкурсу з архітектурного проектування 

серед студентів закладів освіти, що здійснюють підготовку 
молодшого спеціаліста, у 2018/2019 навчальному році 

за напрямком «Архітектурні деталі та обладнання інтер’єрів»

№
з/п

Прізвище, ім’я, 
по батькові

Місце Назва закладу вищої освіти

Комп’ютерне рішення:

1 Король Анастасія 
Максимівна

І
місце

ДВНЗ «Чернівецький політехнічний 
коледж»

2 Піддубний Сергій 
Юрійович, 
Хоменко Дмитро 
Юрійович

II
місце

Вінницький коледж будівництва і 
архітектури Київського національного 
університету будівництва і архітектури

3 Г орбунов Юрій 
Валерійович, 
Беляева Дар’я 
Володимирівна, 
Сартакова Альбіна 
Олегівна

III
місце ДВНЗ «Харківський коледж 

будівництва, архітектури та дизайну»

Класичне рішення:

1 Дубинська Марія 
Юріївна

І
місце

Вінницький коледж будівництва і 
архітектури Київського національного 
університету будівництва і архітектури

2 Добриніна Ольга 
Олегівна

II
місце

Дніпровський державний коледж 
будівельно-монтажних технологій та 
архітектури

3 Бабиченко Руслан 
Олександрович,

III
місце Миколаївський будівельний коледж



Голосна Катерина Київського національного університету
Русланівна, будівництва і архітектури
Дмітрієвцева
Олександра Сергіївна ?

Т.в.о. директора Державної наукової 
установи «Інститут модернізації 
змісту освіти»

Начальник головного управління 
вищої освіти директорату вищої 
освіти і освіти дорослих

О. А. Дубовик

С. С. Кретович



Додаток 9
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від $ £ о £ . / 9 / 0  №

список
переможців Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності

за професією «Токар»
серед студентів закладів освіти, що здійснюють підготовку 

молодшого спеціаліста, у 2018/2019 навчальному році

№
з/п

Прізвище, ім’я, 
по батькові Місце Назва закладу вищої освіти

1 Казарін Денис 
Володимирович

І місце Кропивницький інженерний коледж 
Центральноукраїнського національного 
технічного університету

2 Бабич Руслан 
Володимирович

II місце Смілянський коледж харчових 
технологій Національного університету 
харчових технологій

3 Некрашевич
Дмитро
Романович

III місце Кропивницький інженерний коледж 
Центральноукраїнського національного 
технічного університету

Т.в.о директора Державної наукової 
установи «Інститут модернізації 
змісту освіти»

О. А. Дубовик

Начальник головного управління 
вищої освіти директорату вищої 
освіти і освіти дорослих

С. С. Кретович



Додаток 10
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від /2А. ■ /9 /  №

СПИСОК
директорів базових закладів освіти з проведення 

заключних етапів Всеукраїнських олімпіад та конкурсів 
фахової майстерності серед студентів закладів освіти, що здійснюють 

підготовку молодшого спеціаліста, у 2018/2019 навчальному році

№
з/п

Прізвище, ім’я, 
по батькові

Назва закладу вищої освіти

1 Домінський Олег 
Станіславович

Вінницький технічний коледж

2 Радченко Віктор 
Миколайович

Коледж транспорту та комп’ютерних 
технологій Чернігівського національного 
технологічного університету

3 Глазунова Лариса 
Іванівна

Новокаховський приладобудівний 
технікум

4 Ітякін Олександр 
Сергійович

Економічний коледж Дніпровського 
державного технічного університету

5 Щуцька Г анна 
Володимирівна

ДВНЗ «Київський коледж легкої 
промисловості»

6 Таран Олександр 
Володимирович

ДВНЗ «Кіровоградський будівельний 
коледж»

7 Сторожук Микола 
Володимирович

Кропивницький інженерний коледж 
Центральноукраїнського національного 
технічного університету

Т.в.о. директора Державної наукової 
установи «Інститут модернізації 
змісту освіти»

О. А. Дубовик

Начальник головного управління
вищої освіти директорату вищої
освіти і освіти дорослих

С. С. Кретович



Затверджено
Наказ Міністерства освіти і 
науки України
віДг&Г^У. /.9л  №

П р о т о к о л
Засідання Всеукраїнського організаційного комітету Олімпіади та Конкурсу

про підсумки проведення заключних етапів Олімпіади та Конкурсу 
фахової майстерності серед студентів закладів освіти, 

що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста, 
проведених у 2018/2019 навчальному році

Присутні: члени Всеукраїнського оргкомітету.

Порядок денний

Затвердження підсумків заключних етапів Олімпіади та Конкурсу 
фахової майстерності серед студентів закладів освіти, що здійснюють 
підготовку молодшого спеціаліста, проведених у 2018/2019 навчальному році.

Слухали:
Заступника голови Всеукраїнського оргкомітету, в. о. директора ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти» Завалевського Ю. І., який проінформував 
присутніх про звіти базових закладів освіти з проведення заключних етапів 
Олімпіади та Конкурсу фахової майстерності та запропонував затвердити 
підсумки проведення III (Всеукраїнського) етапу Олімпіади та II 
(Всеукраїнського) етапу Конкурсу фахової майстерності серед студентів 
закладів освіти, що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста, у 2018/2019 
навчальному році.

Ухвалили:
На підставі звітів за результатами журі підготувати списки переможців 

заключних етапів Олімпіади та Конкурсу фахової майстерності та внести на 
затвердження наказом Міністерства освіти і науки.

Начальник головного управління 
вищої освіти директорату вищої 
освіти і освіти дорослих, 
співголова оргкомітету

Відповідальний секретар 
Всеукраїнського оргкомітету М. І. Оніщенко


