
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
03049, м. Київ, вул. Платонівська, 18, тел. 245-62-03, електронна адреса   nmk_kyivobl@ukr.net 

29.05.2017_______№  _5/03-58_ 

На № __________ від ______                        

                                                                                                                   Директорам ПТНЗ 

 

Про підсумки проведення 

огляду-конкурсу ПТНЗ 

на кращу роботу з охорони 

праці 

 

 Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Київської обласної 

державної адміністрації від 14 березня 2017 року № 95 «Про проведення 

огляду-конкурсу професійно-технічних навчальних закладів на кращу 

організацію роботи з охорони праці», з метою комплексного виконання 

завдань охорони праці та безпеки життєдіяльності у професійно-технічних 

навчальних закладів Київської області проведено огляд-конкурс на кращу 

організацію роботи з охорони праці. 

 Конкурс проходив у два етапи: І етап – початковий, у ході якого 

навчальні заклади подали регіональному оргкомітету заявки з відповідними 

матеріалами для участі в огляді-конкурсі; ІІ етап – регіональний. 

 У І етапі огляду-конкурсу взяли участь усі професійно-технічні 

навчальні заклади Київької області. Вісім з них стали учасниками ІІ етапу, а 

саме: ДНЗ «Професійний ліцей м.Українки», ДПТНЗ «Переяслав-

Хмельницький центр професійно-технічної освіти», ДПТНЗ «Броварський 

професійний ліцей», ДНЗ «Київське обласне вище професійне училище 

харчових технологій та ресторанного сервісу», ДНЗ «Богуславський центр 

професійно-технічної освіти», ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне 

училище будівництва та сервісу»,  ДПТНЗ «Богуславське вище професійне 

училище сфери послуг», ДНЗ «Катюжанське вище професійне училище». 

За рішенням журі, І місце виборов колектив ДПТНЗ «Переяслав-

Хмельницький центр професійно-технічної освіти»; 

ІІ місце розділили колективи ДНЗ «Богуславський центр професійно-

технічної освіти» та ДНЗ «Київське обласне вище професійне училище 

харчових технологій та ресторанного сервісу»; 

ІІІ місце виборов колектив ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей». 

Журі конкурсу відзначило, що в навчальних закладах професійно-

технічної освіти ведеться робота щодо створення належних, безпечних і 

здорових умов праці та навчання, запобігання нещасним випадкам, 
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професійним захворюванням учнів, працівників, використання передового 

досвіду організації роботи щодо забезпечення охорони праці.    

Рекомендуємо засобами морального та матеріального заохочення 

відзначити інженерів з охорони праці ДПТНЗ «Переясла-Хмельницький 

центр професійно-технічної освіти» Буратевича Е.К., ДНЗ «Богуславський 

центр професійно-технічної освіти» Плахотніка П.О., ДНЗ «Київське обласне 

вище професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу» 

Дольну В.О., ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей» Медвєдєву Г.Т., 

ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу» 

Перву М.В., ДНЗ «Професійний ліцей м.Українки» Михайлову Л.А., ДПТНЗ 

«Богуславське вище професійне училище сфери послуг» Тржцинську А.М., 

ДНЗ «Катюжанське вище професійне училище» Порхуна В.М.. 

 На підсумкових педагогічних радах рекомендуємо довести до відома 

педагогічних працівників навчальних закладів інформацію про підсумки 

обласного огляду-конкурсу на кращу організацію роботи з охорони праці. 

Матеріали ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-

технічної освіти» надіслано до участі у ІІІ етапі огляду-конкурсу ПТНЗ на 

кращу роботу з охорони праці. 

 

 

 

 

 

В.о директора                                                                                М.А. Стасєєва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Нетреба А.Ф. 249-54-75 


