
Міністерство освіти і науки України 
Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації 

Д Е Р Ж А В Н И Й НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«СУМСЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ» 

II А К А і 

Від 18 лютого 2020 року м. Суми № 71 

Про проведення 1-х етапів Всеукраїнських 
конкурсів фахової майстерності у 2019-2020 
навчальному році серед здобувачів 
професійної освіти з професій 
«Електрогазозварник», «Штукатур» 

З метою виявлення і підтримки обдарованої молоді закладу, підвищення 
рівня професійної підготовки та майстерності, розвитку творчої активності 
учнів, поглиблення та удосконалення знань, освоєння учнями сучасних 
високопродуктивних методів прані 

НАКАЗУЮ: , „ 

1. Провести І етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед 
здобувачів професійної освіти в навчальному закладі з професії 
«Електрогазозварник» 21 лютого 2020 року. 

2. Провести І етан Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед 
здобувачів професійної освіти в навчальному закладі з професії 
«Штукатур» 3 1 березня 2020 року. 

3. Організаційному комітету організувати проведення конкурсу відповідно 
до розроблених умов. 

4. Заступнику директора з ІІВР Галицькій О.О. за 10 днів до початку 
II етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед здобувачів 
професійної освіти підготувати заявку на участь в конкурсі та направити 
до Навчально-методичного центру НТО у Сумській області. 

5. Заступнику директора з ІІВР Петренко Т.О. забезпечити висвітлення 
підсумків конкурсу на сайті училища. 

6. Заступнику директора з НМР Сорокіній Т.В. зробити зміни у розкладі 
навчальних занять відповідно до умов конкурсу. 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Директор В.О.Камишанська 

Виконавець: Ганицька0.0 



ПОГОДЖЕНО 
на засіданні циклової комісії викладачів, 
майстрів виробничого навчання 
професій будівельного профілю 

Протокол № У 
від 

Правила (умови) 

проведення та критерії оцінювання І етапу 

Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності 

серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

з професії «Штукатур» 

у 2019/2020 навчальному році 

I. Мета та завдання конкурсу 

Конкурс проводиться з метою підвищення пізнавальної активності 

учнів в оволодінні професією, стимулювання творчого самовдосконалення 

учнівської молоді, реалізації здібностей талановитих учнів, підвищення рівня 

професійної підготовки, поглиблення та удосконалення знань новітньої 

техніки та технологій, освоєння сучасних методів праці. 

Конкурс фахової майстерності сприятиме підготовці учнів до 

максимальної реалізації при практичному застосуванні своїх знань, умінь та 

навичок. 

II. Порядок проведення конкурсу 

Місце проведення: 40031,м. Суми, проспект Курський, 141; ДНЗ «Сумське 

міжрегіональне вище професійне училище»; 

Дата проведення: березня 2020 року 

Початок роботи: о 9.00 годині 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Заст-уйник директора з навчально-

^Ефобничо|^оботи 
О.О. Ганицька 

У Конкурсі беруть участь всі, за бажанням, учні навчальних груп які 

здобули 4-й розряд з професії «Штукатур». На конкурс направляються два 



представника від навчальної групи у супроводі майстра виробничого 

навчання. 

Конкурс передбачається проводити у два тури: теоретичний та 

практичний. 

Теоретичний тур складається з виконання двох завдань: тестів і 

розрахункового завдання. 

Виконання тестових завдань передбачає перевірку професійно-

теоретичних знань з навчальних предметів: «Технологія штукатурних робіт», 

«Матеріалознавство», «Будівельне креслення», «Основи електротехніки», 

«Охорона праці» та включає в себе: 

- виконання завдань на персональному комп'ютері (60 питань з чотирма 

варіантами відповіді, з яких одна вірна). За кожну вірну відповідь 

учасникам нараховується 0,5 балу. Тривалість виконання завдання -

60хв., максимальна кількість балів - ЗОбалів. 

- виконання розрахункового завдання полягає у виконанні розрахунку 

площі вертикальних поверхонь приміщення кімнати з віконними та 

дверними прорізами та визначенні кількості необхідного матеріалу (по 

каталогу в кг). Тривалість виконання завдання - 20хв., максимальна 

кількість балів - 10 балів. 

Максимальна кількість балів за теоретичний тур складає 40 балів. 

Практичний тур складається з виконання двох завдань і триватиме 

8 астрономічних годин. 

Практичний тур передбачає виявлення рівня практичних знань 

конкурсанта з фаху шляхом виконання практичного завдання відповідно до 

кваліфікації 4-го розряду із компетенції «Штукатур». 

Завдання даного туру виконується усіма учасниками. 

І завдання практичного туру полягає у нанесенні на прогрунтовану 

гіпсокартонну поверхню декоративної суміші «Роїішіп» ШФ-1 (2.5мм біла) з 



подальшим формуванням фактури. 

Обсяг робіт на одного конкурсанта складає 4,24 м2. 

Тривалість виконання практичного завдання - 4 астрономічні години 

Максимальна кількість балів - 55 балів. 

Критерії оцінювання І завдання практичного туру (нанесення 

декоративної суміші «Роїітіп» ШФ-1 (2.5мм біла) - 55 балів): 

Організація робочого місця 5 балів 

Техніка роботи інструментом 5 балів 

Приготування декоративних сумішей 10 балів 

Формування фактури із декоративних сумішей 10 балів 

Якість виконаних робіт 20 балів 

Дотримання вимог з охорони праці 5 балів 

II завдання практичного туру полягає у нанесенні на прогрунтовану 

гіпсокартонну поверхню декоративної суміші «Роїітіп» мозаїк декор (1.5мм) 

з подальшим формуванням фактури. Загальний обсяг робіт на одного 

конкурсанта складає 1,64 м2. 

Тривалість виконання практичного завдання - 4 астрономічні години 

Максимальна кількість балів - 55 балів. 

Критерії оцінювання II завдання практичного туру (нанесення 

декоративної суміші «Роїітіп» мозаїк декор (1.5мм) -55 балів): 

Організація робочого місця 5 балів 

Техніка роботи інструментом 5 балів 

Приготування декоративних сумішей 10 балів 

Формування фактури із декоративних сумішей 10 балів 

Якість виконаних робіт 20 балів 

Дотримання вимог з охорони праці 5 балів 

Загальний обсяг робіт на одного конкурсанта складає 5,88 м2 («Роїітіп» 

ШФ-1 (2.5мм біла) - 4,24 м2, «Роїітіп» мозаїк декор (1.5мм) - 1,64 м2). 



Тривалість виконання практичного завдання - 8 астрономічних годин 

(«Роїішіп» ШФ-1 (2.5мм біла) - 4 години, «Роїішіп» мозаїк декор (1.5мм) - 4 

години). 

Максимальна кількість балів за практичний тур 110 балів 

Максимальна загальна кількість балів за теоретичний та 

практичний тури - 150 балів 

Перелік обов'язкових інструментів, необхідних кожному учаснику 

для виконання практичного туру: 

1 Електродриль-змішувач 1 шт 

2 Насадка для електрозмішувача (міксер) 1 шт 

3 Паралонова губка 1 шт 

4 Рулетка 1 шт 

5 Терка пластикова 1 шт 

6 Щітка макловиця 1 шт 

7 Щітка флейцова 40 мм 1 шт 

8 Мірний стакан 2 шт 

9 Гладилка 1 шт 

Учасники Конкурсу отримують конкурсні завдання і забезпечуються 

робочим місцем (згідно з жеребкуванням), риштуваннями, необхідними 

матеріалами та інвентарем. З конкурсантами проводиться інструктаж з 

правил та норм охорони праці перед теоретичним та практичним туром 

Конкурсу. 

Спостереження за виконанням роботи здійснюється лише членами журі 

та оргкомітету. 

Під час проведення конкурсу забороняється втручання в роботу учнів, членів 

журі та оргкомітету. 

Виконання теоретичного та практичного турів оцінює журі 



Учасники Конкурсу самостійно виконують завдання, не заважають 

іншим конкурсантам, дотримуються правил охорони праці. 

Учасники, які не виконали умов Конкурсу, допустили грубі порушення 

вимог охорони праці або неетичну поведінку, за спільним рішенням 

оргкомітету та журі можуть бути позбавлені права участі у конкурсі або їм 

нараховуються до ЗО штрафних балів. 

Учасники конкурсу мають право ознайомитися з результатами 

теоретичного і практичного турів після винесення спільного рішення журі та 

оргкомітету після закінчення Конкурсу. 

У разі виникнення спірних питань розглядаються заяви учасників у 

письмовій формі апеляційною комісією (голови журі) у відведений час. 

III. Підведення підсумків Конкурсу: 

Визначення місць учасників здійснюється за найбільшою загальною 

сумою набраних балів, на основі яких встановлюють переможців, призерів та 

розподіляють місця (І -III). У випадку, коли двоє або більше учасників 

наберуть однакову загальну кількість балів перевага надається тому, в кого 

більше балів набрано у практичному турі. 

Переможець та призери Конкурсу нагороджуються Дипломами І, II, III 

ступенів, інші учасники отримують Диплом учасника Конкурсу. 

Умовами конкурсу передбачається розподіл призових (І-ІП) місць з 

розрахунку одна особа - одне місце. Переможець Конкурсу, який зайняв І 

місце у І етапі Конкурсу фахової майстерності бере участь II (обласному) 

етапі Конкурсу фахової майстерності серед учнів ПТНЗ. 




