
 Кваліфікований робітник – це звучить гордо! 

 

З метою підвищення рівня професійної майстерності учнів у системі 

профтехосвіти протягом 2014- 2015 навчального року проведено 5 обласних 

конкурсів фахової майстерності, відповідна участь та призові місця у 

Всеукраїнських конкурсах за професіями: «Монтажник санітарно-технічних 

систем та устаткування» - 2 місце (Дмитро Примостка, Чернігівський 

професійний ліцей залізничного транспорту); «Слюсар з ремонту 

сільськогосподарських машин та устаткування»; «Штукатур» - 5 місце 

(Богдан Мегшун, Чернігівський професійний будівельний ліцей); «Перукар» 

- 2 місце (Коробко Яна, Чернігівське вище професійне училище побутового 

обслуговування). 

Особливо Чернігівщина пишається проведенням на базі Ніжинського 

професійного аграрного ліцею та перемогою у конкурсі «Водій 

автотранспортних засобів категорії «С». У першому турі конкурсантам 

належало продемонструвати теоретичні знання, а у другому – вміння 

виявляти технічні несправності та проявити навички швидкісного водіння 

автомобілем. За виконанням завдань спостерігало компетентне незалежне 

журі, членами якого були досвідчені фахівці підприємств-роботодавців, 

установ та організацій Чернігівської області. Упродовж двох днів учасники 

конкурсу доводили, що вони є вмілими, вправними, кращими у своїй 

професії. Учасники та їх наставники відвідали визначні історичні місця 

Чернігівщини. Особливу зацікавленість вони виявили до Меморіального 

комплексу "Пам’яті Героїв Крут" поблизу села Пам'ятне Борзнянського 

району, де 1918 року пройшов бій київських студентів і гімназистів із 

російською армією. Дипломом І ступеня нагороджено - Крутія Артема, учня 

Ніжинського професійного аграрного ліцею Чернігівської області. 

Усі учасники конкурсу отримали цінні подарунки від оргкомітету та 

представників замовників кадрів. Проведення таких заходів створює 

атмосферу здорової конкуренції, активізує творчу діяльність, сприяє 



вдосконаленню професійної майстерності, підвищенню рівня підготовки 

майбутніх робітників та піднімає престиж робітничих професій. 

Учениця Чернігівського професійного ліцею побуту Горбатюк Юлія 

взяла участь у Чемпіонаті України з перукарського мистецтва, нігтьової 

естетики, макіяжу, нарощування і декорування вій в номінації «Нова коса», 

який відбувся у м. Києві серед подібного профілю професійно-технічних 

навчальних закладів. Юля отримала медаль за зайняте І місце, а також була 

нагороджена дипломом переможця. Крім того вона здобула титул «Перукаря 

міста», який виборола в рамках загальноміського конкурсу «Битва перукарів» 

у місті Чернігові. У подарунок Юля отримала сертифікат на навчання в 

одному з кращих освітніх центрів бьюті-індустрії України «Натео». 

Також молодь профтехосвіти проявила себе у загальноосвітніх 

дисциплінах. У березні 2015 року був проведений інтернет-турнір з 

математики, інформатики, фізики та біології серед учнів ПТНЗ області. 

Завдання виконували 104 представники 17-ти професійно-технічних 

навчальних закладів області, що здійснюють загальноосвітню підготовку 

учнів.  

У рейтингу навчальних закладів перемогла команда Чернігівського 

вищого професійного училища. 

З метою створення умов для виявлення обдарованої молоді серед учнів 

професійно–технічних навчальних закладів Чернігівської області і сприяння 

їх особистісному зростанню, професійному становленню 22 квітня на базі 

Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту відбувся фінал 

обласного конкурсу «Учень-року». 

На сцені змагалися одинадцять учнів ПТНЗ області у двох етапах: «Мій 

навчальний заклад і моя майбутня професія», де учасники демонстрували 

прийоми роботи, використовуючи власні інструменти, сировину; «Світ моїх 

захоплень», під час якого учні самостійно розкривали свої таланти. Перемогу 

у конкурсі здобула Ворох Ірина, учениця Чернігівського професійного ліцею 

побуту, яка навчалася за спеціальністю «флорист». У Конотопському вищому 



професійному училищі Сумської області у травні відбувся міжрегіональний 

етап цього конкурсу. Учениця Чернігівського професійного ліцею побуту 

перемогла в номінації «Лідер року - 2015». 

 Такі досягнення учнівської молоді професійно-технічних навчальних 

закладів області дають підставу пишатися майбутніми професіоналами. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



 
 

 

 
 

 



 
 

 


