МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Департамент гуманітарної політики
Вінницької обласної державної адміністрації
Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти у Вінницькій області

ПРОГРАМА
проведення ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу фахової
майстерності серед здобувачів професійної
(професійно-технічної) освіти
з професії «Машиніст тепловоза»,
кваліфікація «Помічник машиніста тепловоза»
05-06 травня 2021 року

Державний професійно-технічний навчальний заклад
«Козятинське міжрегіональне вище професійне училище
залізничного транспорту»

05 травня 2021 року
8.30-10.00

Реєстрація учасників ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу фахової
майстерності
На електронні адреси технічних фахівців, відповідальних за регіональні
локації, завчасно направляється посилання на конференцію, створену у
Googlemeet, в якій буде проведена реєстрація.
Реєстрація учасників Конкурсу здійснюється відповідно до алфавітного
списку областей, у визначений для них час.
При реєстрації учасникам необхідно пройти ідентифікацію: підійти до
відеокамери, показати організаторам Конкурсу свій учнівський квиток або
довідку з місця навчання з завіреною фотокарткою, назвати прізвище, ім’я,
по батькові та підписати згоду на обробку персональних даних, за
встановленою формою.
Асистент, який відповідає за взаємодію з організаторами Конкурсу
після проведення реєстрації, направляє скан-копію протоколу реєстрації
присутніх на локації, згоду на обробку персональних даних на електронну
пошту організаторів Конкурсу konkurs.pmt2021@gmail.com

10.00-11.00

Онлайн-відкриття ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу фахової
майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної)
освіти з професії з професії «Машиніст тепловоза», кваліфікація
«Помічник машиніста тепловоза» (здійснюється за посиланням на
конференцію, створену у Googlemeet)
Вітальне слово
Ігор ГАРБАРУК, заступник Міністра освіти і науки України;
БУНЯК Володимир Володимирович, заступник директора
Департаменту гуманітарної політики - начальник управління
освіти і науки обласної державної адміністрації;
Василь ДОРОШ, директор Навчально-методичного центру
професійно-технічної освіти у Вінницькій області;
Андрій
СТЕЦЮК, директор ДПТНЗ «Козятинське
міжрегіональне
вище
професійне
училище
залізничного
транспорт.у
Представлення учасників Конкурсу
Представлення членів журі
Оголошення умов Конкурсу

11.00-11.20

Теоретичний тур
Проведення інструктажу з охорони праці при роботі на
персональному комп’ютері (інструктаж проводиться на регіональних
локаціях відповідальною особою)
Піcля проведення інструктажу заповнюється протокол, скан-копія
якого разом із інструкцією з охорони праці при роботі на персональному
комп’ютері, направляється на електронну адресу організаторів Конкурсу
konkurs.pmt2021@gmail.com

11.20-11.30

Підготовка учасників Конкурсу до онлайн-тестування
(здійснюється приєднання учасників до віртуальної кімнати Google Meet
з обов’язковим підключенням відео та аудіозв’язку)

11.30-11.40

Оголошення умов теоретичного туру

11.40-12.40 Виконання тестового завдання на ПК (онлайн-тести)
Тести виконуються всіма учасниками одночасно
Учасник приступає до виконання тестових завдань, розроблених у
Google формі, які розміщені у додатку Classroom
Журі спостерігає за відеотрансляцією виконання учасниками Конкурсу
завдання теоретичного туру
Результати тестування члени журі отримують в адміністративній
панелі

12.40-13.30 Робота журі (підведення підсумків виконання тестового завдання)
13.30-14.00 Проведення інструктажу з охорони праці та безпеки
життєдіяльності для учасника Конкурсу при виконанні 1-го
завдання практичного туру
Інструктаж проводиться на регіональних локаціях відповідальною
особою, визначеною для проведення інструктажів з виконання учасниками
практичного туру
Після проведення інструктажу заповнюється протокол, скан-копія
якого разом із інструкціями з охорони праці при виконанні огляду автозчепу
СА-3 направляється на електронну пошту організаторів Конкурсу
konkurs.pmt2021@gmail.com

14.00-14.10 Підготовка учасників Конкурсу до виконання 1-го завдання
практичного туру «Розбирання, збирання та вимірювання
параметрів автозчепу СА-3»
Перше завдання практичного туру виконується учасниками почергово
(за присвоєним особистим номером(кодом).
Здійснюється підключення до конференції за посиланням у GoogleMeet
кожного учасника конукрсу почергово (за присвоєним особистим
номером(кодом)).
До початку виконання завдання практичного туру учасники повинні
організувати робоче місце, одягнути спецодяг без логотипів.
В учасників повинні бути прикріплені бейджики із присвоєним особистим
номером (кодом), який зафіксований у реєстраційній відомості, за зразком,
надісланим організаторами Конкурсу

14.10-14.20 Оголошення умов виконання 1-го завдання практичного туру
учасниками Конкурсу
14.20-18.30 Практичний тур
Виконання 1-го завдання практичного туру «Розбирання,
збирання та вимірювання параметрів автозчепу СА-3» учасниками
Конкурсу
Журі Конкурсу спостерігає за відео-трансляцією виконання учасниками
Конкурсу завдання практичного туру, здійснює оцінювання правильності
виконання трудових прийомів та умінь працювати з інструментом і
дотримання норм охорони праці та санітарії

18.30-19.00 Робота журі (підведення підсумків виконання 1-го завдання
практичного туру)
06 травня 2021 року
9.00 - 9.15

Підготовка учасників Конкурсу до виконання 2-го завдання
практичного туру (здійснюється приєднання учасників до віртуальної
кімнати Google Meet з обов’язковим підключенням відео та аудіозв’язку)

9.15- 9.30

Оголошення умов проведення 2-го завдання практичного туру
(завдання для виконання надсилаються в Classroom)

9.30- 9.50

Практичний тур
Виконання 2-го завдання практичного туру «Розрахунок
забезпечення гальмами вантажного поїзда згідно із завданням
(заповнення довідки форми ВУ-45 на чистому бланку)» (завдання
виконуються всіма учасниками одночасно)
Після виконання завдання технічним працівником в режимі відеозв’язку
проводиться фотофіксація учасника з довідкою та заповнена довідка
надсилається
на
електронну
пошту
організаторів
Конкурсу
konkurs.pmt2021@gmail.com

9.50-10.30

Робота журі (підведення підсумків виконання 2-го завдання
практичного туру)

10.30-10.50

Проведення інструктажу з охорони праці та безпеки
життєдіяльності для учасника Конкурсу при виконанні 3-го
завдання практичного туру
Інструктаж проводиться на регіональних локаціях відповідальною
особою, визначеною для проведення інструктажів з виконання учасниками
практичного туру Конкурсу.
Після проведення інструктажу заповнюється протокол, скан-копія
якого разом із інструкціями з охорони праці при ремонті крана машиніста
системи автогальм локомотива умов. № 394 направляється на електронну
пошту організаторів Конкурсу konkurs.pmt2021@gmail.com

10.50-11.00

Оголошення умов виконання 3-го завдання практичного туру

11.00-15.00

Практичний тур
Виконання 3-го завдання практичного туру «Розбирання та
збирання крана машиніста системи автогальм локомотива умов.
№ 394» (виконується учасниками почергово за присвоєним особистим
номером(кодом)
Здійснюється підключення до конференції за посиланням у GoogleMeet
кожного учасника почергово (за присвоєним особистим номером(кодом)

15.00-16.30

Робота журі (підведення підсумків виконання 3- го завдання
практичного туру)

16.30-17.30

Онлайн-закриття ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу фахової
майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної)
освіти з професії з професії «Машиніст тепловоза», кваліфікація
«Помічник машиніста тепловоза» (здійснюється за посиланням на
конференцію, створену у Googlemeet)

Оголошення результатів Конкурсу
Вітальне слово
ШУМІК Ірина Володимирівна, генеральний директор
директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки
України;
ВІЛЬЧИНСЬКИЙ
Анатолій
Андрійович,
голова
територіальної профспільки залізничників Козятинської дирекції
залізничних перевезень регіональної філії «Південно-Західна
залізниця»
ЗАЄЦЬ Олександр Олександрович, головний інженер
виробничого підрозділу локомотивне депо Козятин регіональної
філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Українська залізниця»,
голова журі

