Додаток до листа
Міністерства освіти і науки
від ____________ № __________
Рекомендації
щодо проведення ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності
серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти з професії
«Машиніст тепловоза» кваліфікація «Помічник машиніста тепловоза»
1. Організаційно-технічне забезпечення проведення Всеукраїнського
конкурсу .
1.1. 22 квітня 2021 року – консультації технічного фахівця локації
організатора конкурсу з питань організації відеоспостереження та
налаштування програмного забезпечення, пробне підключення;
28 квітня 2021 року прийом локацій Всеукраїнського конкурсу;
Учасники мають право брати участь у Всеукраїнському конкурсі при
наявності: заявки, копії паспорту та учнівського квитка, надісланих до
оргкомітету конкурсу за 1 тиждень до його проведення.
Кожному учаснику Всеукраїнського конкурсу присвоюється особистий
номер (код), який відповідає порядковому номеру реєстрації заявки на участь у
ІІІ етапі Конкурсу та фіксується в реєстраційній відомості.
Всі роботи, що виконуються учасником, реєструються під даним номером
(кодом).
Учаснику, не пізніше ніж за 1 тиждень до початку Всеукраїнського
конкурсу, необхідно приєднатись до додатку Google Classroom та кімнати для
проведення конкурсу (наявність аккаунта @gmail.com у учасника обо’язкова),
щоб перевірити роботу сервісу на персональному комп’ютері.
1.2. Виконання теоретичного та практичного завдання Всеукраїнського
конкурсу здійснюється учасниками в своєму регіоні із забезпеченням стійкої
відеотрансляції.
Теоретична частина відбувається у навчальному кабінеті закладу освіти з
підключенням до мережі інтернет, практична частина – у кабінеті
спецтехнології чи майстерні.
При виконанні завдань в кожному регіоні, присутні:
асистент з числа працівників НМЦ (НМК) ПТО для організації роботи та
взаємодії з організаційним комітетом та членами журі;
технічний фахівець, який відповідає за відеофіксацію роботи учасника та
відеозв'язок і аудіозв’язок з організаторами та членами журі Всеукраїнського
конкурсу;
інженер з охорони праці (або відповідальна особа) для проведення
інструктажів (перед початком конкурсу).
Контактна інформація асистента та технічного фахівця (ПІБ, організація,
посада, контактний телефон та адреса електронної пошти) вказується у заявці
на участь у Всеукраїнському конкурсі.
1.3. На час проведення конкурсу організаторами конкурсу для відправки та

прийому інформації від учасників створена окрема електронна пошта
konkurs.pmt2021@gmail.com.
1.4. Завдання для проходження теоретичного туру та другого практичного
туру (заповнення довідки форми ВУ-45) учасники отримають у кімнаті
конкурсу в додатку Google Classroom.
1.5. Теоретичний тур здійснюється в онлайн-режимі у віртуальній кімнаті
Google Meet. Локація учасника Всеукраїнського конкурсу має бути забезпечена
відповідним переліком технічних пристроїв (Додаток 1).
У будь-який момент журі має можливість збільшити зображення будьякого учасника та/або звернутися до нього.
1.6. Практичний тур здійснюється в онлайн-режимі у віртуальній кімнаті
Google Meet. Учасник приєднується до віртуальної кімнати, обов’язково
включає відео та аудіозв'язок.
Етапи виконання завдання фіксуються у відеозаписі, у якому має бути
добре видно виконання усіх технологічних процесів з коментарями роботи. У
випадку розмитого зображення чи навмисного приховання коментування дій
під час виконання технологічного процесу журі має право знизити бали.
1.7. Члени журі та оргкомітету мають повний доступ до перегляду
матеріалів з відеокамер локацій учасників. На вимогу членів журі можливе
корегування і переміщення камер як під час прийому локацій, так і під час
проведення Всеукраїнського конкурсу.
1.8. Попереднє отримання посилання на конкурсні завдання до початку
проведення Всеукраїнського конкурсу не допускається.
2. Підготовка та прийом локацій учасників Всеукраїнського конкурсу
2.1. Вимоги до локації проведення теоретичного туру (Додаток 1):
вебкамеру прикріплено таким чином, щоб добре було видно робочий стіл
та самого учасника;
увімкнено відео та аудіозв'язок на всю потужність;
відсутні зайві предмети на робочому столі.
2.2. Вимоги до локації проведення практичного туру:
заклад освіти забезпечує робоче місце, наявність робочих інструментів і
програмного забезпечення (Додаток 2):
відсутні зайві предмети на робочому місці;
стабільність каналів передачі даних, робочий стан всіх програм на локації;
наявність робочого обладнання, інструментів, програмного та технічного
забезпечення (додаток 1);
наявність персонального комп’ютера (ноутбука), відео чи Web-камери
(роздільна здатність не менше 2Мр), мікрофону.
2.3. Сторона учасника Всеукраїнського конкурсу несе відповідальність за
забезпечення локації учасника відповідно до вимог, встановлених цими
рекомендаціями.
2.4. На локації заборонено розміщувати інформацію, символіку та інші
атрибути, що дозволяють ідентифікувати регіон учасника Всеукраїнського
конкурсу.
2.5. Організаційний комітет виконує функції організації та проведення
прийому регіональних локацій.

2.6. Голова та члени журі виконують функції контролю процесу
проведення Всеукраїнського конкурсу, оцінювання робіт учасників в режимі
онлайн (при веденні постійного відеозапису організаторами конкурсу).
2.7. Прийом локацій учасників проводиться не пізніше, ніж за 2 дня до
початку Всеукраїнського конкурсу. Відповідальним за прийом локації в регіоні
є асистент.
2.8. Для проведення прийому регіональної локації асистент у встановлений
час виходить на відеозв'язок з оргкомітетом Всеукраїнського конкурсу.
Асистент представляє для огляду оргкомітету обладнання та інструменти на
локації та переконується, що обладнання в робочому стані.
2.9. За підсумками прийому регіональної локації асистент спільно з
інженером з охорони праці (або відповідальною особою) підписують протокол
прийому локації (додаток 3) та асистент локації направляє його фото або сканкопію
до
оргкомітету
на
адресу
електронної
пошти
konkurs.pmt2021@gmail.com.
2.10. Сторона учасника Всеукраїнського конкурсу забезпечує збереження
локації в період після її прийому до початку проведення Всеукраїнського
конкурсу.
3. Організаційні заходи перед початком проведення Всеукраїнського
конкурсу
3.1. Асистенти та учасники Всеукраїнського конкурсу виходять на
відеозв'язок з організаторами конкурсу у встановлений програмою проведення
час.
3.2. При реєстрації учасники повинні пройти ідентифікацію: підійти до
відеокамери в спеціальному одязі (без логотопів), показати членам журі та
організаторам конкурсу свій учнівський квиток або довідку з місця навчання з
завіреною фотокарткою і назвати прізвище, ім’я, по батькові, заповнити та
підписати протокол реєстрації присутніх на локації (додаток 4), фото або сканкопія якого направляється асистентом до організаторів конкурсу на адресу
електронної пошти (konkurs.pmt2021@gmail.com).
3.3. Перед початком виконання конкурсних завдань учасники
Всеукраїнського конкурсу та асистенти проходять інструктаж з охорони праці
(додаток 5). Фото або скан-копія протоколу, інструкцій з охорони праці,
передбачених протоколом проведення інструктажу з охорони праці,
направляються асистентом до організаторів конкурсу на адресу електронної
пошти (konkurs.pmt2021@gmail.com).
3.4. У разі наявності несправностей обладнання на локації, які неможливо
усунути (неможливість забезпечення відеозв'язку локації учасника з локацією
організатора конкурсу та (або) неможливість виконання учасником
конкурсного завдання), учасник знімається з Всеукраїнського конкурсу, про що
вноситься інформація у підсумкову відомість результатів виконання
конкурсного завдання учасниками Всеукраїнського конкурсу.
4. Організація та проведення теоретичного туру Всеукраїнського
конкурсу
4.1. Теоретичний тур Всеукраїнського конкурсу проводиться в форматі

тестування. Учасник приєднується до віртуальної кімнати Google Meet,
обов’язково включає відео та аудіозв’язок.
Всі учасники починають виконувати теоретичне конкурсне завдання
одночасно. Старт всіх регіональних локацій здійснює голова журі з локації
організатора конкурсу. За командою голови журі «Розпочати тестування»
учасник приступає до виконання тестових завдань, розроблених у Google
формі, які розміщені у додатку Classroom. У кінці тестування обов’язково
необхідно натиснути кнопку «Завершити» та повідомити про це журі.
4.2. Тестові завдання передбачають перевірку професійно-теоретичних
знань з професії «Машиніст тепловоза» кваліфікація «Помічник машиніста
тепловоза» (60 питань з трьома варіантами відповіді, з яких одна вірна, за
кожну правильну відповідь учасникам нараховується по 0,5 бала). Час
виконання – 1 астрономічна година. Максимальна кількість балів – 30.
4.3. . Характеристика тесту:
питання тесту відкриваються одне за одним, перейти на наступне питання
без відповіді на відкрите не можливо;
під час тестування адміністратор відслідковує, скільки користувачів
проходять тест з однієї ІР адреси, таким чином запобігаються неправомірні дії.
4.4. Члени журі фіксують час початку та закінчення виконання завдання.
5. Організація та проведення практичного туру Всеукраїнського
конкурсу
5.1. Практичний тур відповідає вимогам кваліфікації помічника машиніста
тепловоза і передбачає завдання:
І. Розбирання, збирання та вимірювання параметрів автозчепу СА-3.
Завдання виконуються всіма учасниками почергово (за особистим номером).
Час виконання – 20 хв.
Критерії оцінювання І-го завдання.
1. Якість виконання роботи
-30 балів
2. Коментування деталей автозчепу
3. Дотримання вимог технологічного процесу розборки та зборки
4. Дотримання вимог охорони праці
5. Дотримання норм часу
6. Виробнича культура (організація робочого місця та праці,
зовнішній вигляд учасника тощо)

-5 балів
-5 балів
-5 балів
-5 балів
- 5 балів

Максимальна кількість балів за І-й практичний тур складає 55 балів.
ІІ. Розрахунок забезпечення гальмами вантажного поїзда згідно завдання
(заповнення довідки форми ВУ-45)
Завдання виконуються всіма учасниками одночасно (за командою голови журі).
Час виконання – до 20 хв.
Критерії оцінювання ІІ-го завдання.
1. Перевірка наданої довідки форми ВУ-45
- 10 балів
2. Оформлення довідки форми ВУ-45 про забезпечення поїзда - 35 балів

гальмами по заданому прикладу
3. Дотримання норм часу
Максимальна кількість балів за друге завдання – 50 балів

- 5 балів

ІІІ. Виконати розбирання та збирання крана машиніста системи

автогальм локомотива умов. № 394
Необхідно розібрати кран машиніста (до п’яти частин). Виконати збирання
крана машиніста у встановленому порядку.
Завдання виконуються всіма учасниками почергово (за жеребкуванням).
Час виконання – до 20 хв.
Критерії оцінювання ІІІ практичного завдання.
1. Якість виконаної роботи згідно технологічної карти ремонту крана
машиніста умов. №394
- 30 балів
2. Дотримання вимог охорони праці
- 5 балів
3. Дотримання норм часу
- 5 балів
4. Техніка обслуговування обладнання
- 5 балів
5. Виробнича культура (організація робочого місця та праці,
зовнішній вигляд учасників тощо)
- 5 балів
Максимальна кількість балів за перше завдання – 50 балів
Максимальна кількість балів за практичний тур складає: 155 балів
Максимальна загальна кількість балів за два тури: 185 балів.
5.2. Під час виконання першого та третього завдання практичного туру
учасник має коментувати свої дії.
5.3. Перше та третє завдання практичного туру виконується учасниками
почергово (за особистим номером).
5.4. Для виконання учасниками Всеукраїнського конкурсу практичного
конкурсного завдання (до другого туру «Розрахунок забезпечення гальмами
вантажного поїзда згідно завдання (заповнення довідки форми ВУ-45)») –
виконується одночасно. Учасник приєднується до віртуальної кімнати Google
Meet, обов’язково включає відео та аудіозв’язок. До додатку Classroom
надсилається завдання для виконання.
Всі учасники починають виконувати друге практичне конкурсне завдання
одночасно. Старт всіх регіональних локацій здійснює голова журі з локації
організатора конкурсу.
Після виконання даного завдання технічний фахівець робить фотофіксацію
виконаної роботи та надсилає на електронну адресу організаторів конкурсу.
5.5. Старт всіх регіональних локацій здійснює голова журі.
5.6. Доступ на локацію учасника в регіонах, крім учасника
Всеукраїнського конкурсу, мають асистент, технічний фахівець і на початку
конкурсу – інженер з охорони праці (або відповідальна особа).
5.7. У разі поломки (несправності) обладнання або інших позаштатних
ситуацій в період виконання практичного завдання учасник піднімає руку.
Асистент негайно повідомляє членів журі про ситуацію, що склалася

(технічному простої), вживає заходів щодо її усунення
5.8. В обов'язки асистента входить також фіксація порушень учасником
вимог охорони праці на робочому місці в протоколі контролю за дотриманням
учасником конкурсу вимог охорони праці на робочому місці (додаток 6).
Зазначений протокол прикладається до готових конкурсних робіт.
5.9. Технічний фахівець протягом усього періоду проведення Конкурсу
контролює підключення всіх камер відеоспостереження і підтримку
відеозв'язку з членами журі та організаторами конкурсу.
5.10. Розгляд та оцінювання конкурсних робіт, виконаних учасниками
Всеукраїнського конкурсу, здійснюється членами журі.
6. Підведення підсумків Всеукраїнський конкурс.
6.1. Забороняється втручання асистента, технічного фахівця, членів журі,
організаторів конкурсу у роботу учасників. Учасники конкурсу самостійно
виконують завдання, дотримуються правил та норм охорони праці. Учасники,
які грубо порушили правила (умови) проведення конкурсу, рішенням журі
можуть бути усунені від участі у конкурсі або з них знімаються штрафні бали
(до 5 балів за кожне порушення).
6.2. За недотримання учасниками умов Всеукраїнського конкурсу
допускається зняття до 15 штрафних балів.
6.3. Учасники конкурсу мають право ознайомитися з результатами
теоретичного і практичного турів після завершення конкурсу.
6.4. У разі виникнення спірних питань розглядаються заяви учасників у
письмовій формі апеляційною комісією у відведений час.
6.5. Визначення місць учасників здійснюється за більшою загальною
сумою набраних балів.
Умовами конкурсу передбачається розподіл призових (І-VІ) місць з
розрахунку одна особа – одне місце. У випадку, коли двоє або більше учасників
наберуть однакову загальну кількість балів перевага надається тому, в кого
більше балів набрано у практичному турі. Переможці ІІІ етапу Всеукраїнського
конкурсу нагороджуються дипломами за І-VІ місце та призами, решта отримує
дипломи учасників конкурсу.
Додаток 1.
Вимоги до локації учасника під час проведення теоретичного туру
Виконання тестових завдань здійснюється учасниками в своєму регіоні в
кабінеті із забезпеченням відеотрансляції.
На локації учасника Всеукраїнського конкурсу для виконання
теоретичного туру має бути:
1.
ПК з підключенням до Інтернету (швидкість вхідного/вихідного
інтернет з'єднання не менше 50 Мбіт/с), оснащений мікрофоном, колонками, з
встановленим Google Chrome або Firefox.
2.
Два пристрої для відеотрансляції (веб-камера, мобільний телефон
тощо). Розширення камер не менше 2Мп, максимальний дозвіл відеозапису не
менш 720р.
3. Годинник (для контролю часу виконання завдання).
Відеокамери, при виконанні завдання теоретичного туру, розташовані

відповідно до приблизної схеми розміщення (дві камери: 1 – вигляд виконання
теоретичного завдання на ПК, 2 – оглядова (загальний вигляд кабінету); огляд
локації відповідає встановленим вимогам, якість картинки дозволяє
контролювати виконання завдання учасником.
Приблизна схема розташування
теоретичного завдання

записуючих

пристроїв

при

виконанні

Додаток 2.
Вимоги до локації учасника під час проведення практичного туру
Виконання практичних конкурсних завдань здійснюється учасниками в
своєму регіоні в кабінеті (майстерні) із забезпеченням відеотрансляції та звуку.
1. На локації у учасника Всеукраїнського конкурсу для виконання
першого завдання практичного туру «Розбирання, збирання та
вимірювання параметрів автозчепу СА-3» має бути:
- автозчеп СА-3;
- шаблон №873 (для перевірки автозчеплення в експлуатації).
2. На локації у учасника Всеукраїнського конкурсу для виконання другого
завдання практичного туру «Розрахунок забезпечення гальмами
вантажного поїзда згідно завдання (заповнення довідки форми ВУ-45)» має
бути:
- чистий бланк довідки ВУ-45;
- персональний комп’ютер, ноутбук або планшет.
3. На локації у учасника Всеукраїнського конкурсу для виконання
третього завдання практичного туру «Розбирання та збирання крана

машиніста системи автогальм локомотива умов. № 394» має бути:
- крана машиніста системи автогальм локомотива умов. № 394;
- викрутка;
- набір гайкових ключів.
На локації учасника Всеукраїнського конкурсу для виконання практичного
туру має бути:
1.
ПК з підключенням до Інтернету (швидкість вхідного/вихідного
інтернет з'єднання не менше 50 Мбіт/с), оснащений мікрофоном, колонками, з
встановленим Google Chrome або Firefox.
2.
Два пристрої для відеотрансляції (веб-камера, мобільний телефон
тощо). Розширення камер не менше 2Мп, максимальний дозвіл відеозапису не
менш 720р.
3.
Годинник (для контролю часу виконання завдання).
Відеокамери, при виконанні завдання практичних турів, розташовані
відповідно до приблизної схеми розміщення (дві камери: 1 – вигляд виконання
теоретичного завдання на ПК, 2 – оглядова (загальний вигляд кабінету); огляд
локації відповідає встановленим вимогам, якість картинки дозволяє
контролювати виконання завдання учасником.
Приблизна схема розташування
практичних завданнь.

записуючих

пристроїв

при

виконанні

Додаток 3.
Протокол прийому локації учасника конкурсу Всеукраїнського
конкурсу фахової майстерності серед здобувачів професійної (професійнотехнічної) освіти з професії «Машиніст тепловоза» кваліфікація помічник
машиніста тепловоза
Регіон ____________________________________________________
Номер учасника і назва регіону

Асистент _________________________________________________
П.І.Б.

Інженер (або відповідальна особа)
з охорони праці ____________________________________________
П.І.Б.

№

Показники
Робоче місце
(теоретичний
тур)

Висновок асистента
(Так / ні)
Робоче місце Робоче місце
(практичний
(практичний
тур)
тур)
1 завдання
2 завдання

Робоче місце
(практичний
тур)
3 завдання

1. Устаткування

2.

3.

4

5.

локації
відповідає вимогам, які
прописано
в
Рекомендаціях
Обладнання
робочого
місця учасника справне і
знаходиться в робочому
стані
Вимірювальний
інструменти,
пристосування
в
наявності відповідно до
вимог,
передбачених
Рекомендаціями
та
знаходяться в справному
стані
Канали передачі даних
(забезпечення
відеозв'язку та звуку) і
всі програми на локації
працюють стабільно
Відеоогляд локації та
якість
зображення
дозволяє відстежувати
хід
виконання
конкурсного завдання

Асистент ІІІ етапу Конкурсу _______
Інженер з охорони праці
локації ІІІ етапу Конкурсу _________________
підпис

__________________________

____________________
ПІБ

Технічний фахівець, який відповідає
за відеозв'язок з локацією
організатора ІІІ етапу Конкурсу ______________

________________

підпис

ПІБ

«___» ______________ 2021 р
Результат прийому регіональної локації

(Заповнюється експертною групою на майданчику організатора конкурсу)

Дата

Відмітка про результати прийому
локації
(локація прийнята / не прийнята)

Відповідальний за проведення
конкурсу
ПІБ
Підпис

Додаток 4.
Протокол реєстрації присутніх на конкурсній локації Всеукраїнського
конкурсу фахової майстерності серед здобувачів професійної (професійнотехнічної) освіти з професії «Машиніст тепловоза» кваліфікація помічник
машиніста тепловоза
Номер учасника конкурсу ___________________________________
№
з/п

П.І.Б.

Статус

Підпис

Учасник
конкурсу
Асистент
Технічний
фахівець
Інженер
охорони
праці
Голова журі __________________
підпис

«___» ______________ 2021 р

з

___________________
ПІБ

Додаток 5.
Протокол
проведення інструктажу з охорони праці Всеукраїнського конкурсу
фахової майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної)
освіти з професії «Машиніст тепловоза» кваліфікація помічник машиніста
тепловоза
Номер учасника конкурсу ____________________________________
Інструктаж з охорони праці проведено відповідно до інструкцій, доданими
до цього Протоколу. Інструкції з охорони праці отримані в повному обсязі.
№
з/п
1.
2.

П.І.Б.

Статус

Підпис

учасник
конкурсу
асистент

Додаток:
1. Інструкція з охорони праці при роботі за персональним комп’ютером.
2. Інструкція з охорони праці помічника машиніста тепловоза та дизельпоїзда.
Інженер ( або відповідальна особа)
з охорони праці,
який проводив інструктаж ___________________ __________________
підпис

ПІБ

«___» ______________ 2021 р
Додаток 6.
Протокол
контролю за дотриманням учасником конкурсу вимог охорони праці
на робочому місці
Номер учасника конкурсу _______________________________________
№
з/п

1.
2.
3.

Найменування критеріїв вимог охорони праці на
робочому місці, що перевіряються
Практичне завдання №1
Виконання розбирання автозчепного пристрою
Виконання збирання автозчепного пристрою
Виконання замірів шаблоном №873
Практичне завдання №3

Дотримання
вимог охорони
праці
(так/ні)

1.

2.
3.

Виконання розбирання крана машиніста системи
автогальм локомотива умов. № 394 (до п’яти
основних частин)
Виконання збирання крана машиніста системи
автогальм локомотива умов. № 394
Робота з інструментом

Асистент ІІІ
етапу Конкурсу ___________________
підпис

__________________________
ПІБ

«___» ______________ 2021 р
Додаток 6.
ЗГОДА
на обробку персональних даних
Я, ___________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
(___ ______________ _____ року народження, паспорт серія ________ № ______________,
виданий
_____________________________________________________________________________),
відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" та з метою забезпечення
розгляду і опрацювання документів та інформації щодо мене у зв'язку з участю у
ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед здобувачів професійної
(професійно-технічної) освіти з професії «Машиніст тепловоза» кваліфікація помічник
машиніста тепловоза даю згоду на:
обробку моїх персональних даних первинних джерел, зокрема відомостей про освіту,
професію, особистих відомостей (вік, стать тощо), відомостей про зареєстроване або
фактичне місце проживання тощо;
використання персональних даних, що передбачає будь-які дії володільця
персональних даних з обробки таких даних, їх захисту, а також дії з надання часткового або
повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних з
персональними даними, що здійснюються за згодою суб'єкта персональних даних чи
відповідно до закону (стаття 10 зазначеного Закону);
поширення персональних даних, що передбачає дії з передачі відомостей про фізичну
особу за згодою суб'єкта персональних даних (стаття 14 зазначеного Закону);
доступ до персональних даних третіх осіб, що здійснюється відповідно до цієї згоди
або вимог законодавства.
Про обробку персональних даних як будь-яку дію або сукупність дій, таких як
збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення,
використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення
персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих)
систем, поінформований.
Про права та обов'язки суб'єкта персональних даних, володільця і розпорядника
персональних даних та інших учасників таких правовідносин згідно із Законом України
«Про захист персональних даних» поінформований.

Також даю згоду на проведення фото- та відеозйомки під час Конкурсу з можливістю
трансляції.
___ ____________ 20__ р.

_________________
(підпис)

Підпис ______________________________________ підтверджую.
Директор ЗП(ПТ)О _______________ / ___________________________ /
підпис

ПІБ

Додаток 8.
Опис документів на відправку
1. Протокол прийому локації учасника ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу
фахової майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної)
освіти з професія «Машиніст тепловоза» кваліфікація «Помічник машиніста
тепловоза».
2. Результати прийому регіональної локації.
3. Протокол реєстрації присутніх на конкурсній локації ІІІ етапу
Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед здобувачів професійної
(професійно-технічної) освіти з професія «Машиніст тепловоза» кваліфікація
«Помічник машиніста тепловоза».
4. Протокол проведення інструктажу з охорони праці ІІІ етапу
Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед здобувачів професійної
(професійно-технічної) освіти з професія «Машиніст тепловоза» кваліфікація
«Помічник машиніста тепловоза».
5. Протокол контролю за дотриманням учасником конкурсу вимог охорони
праці на робочому місці.
6. Згода на обробку персональних даних

