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ПРОГРАМА 
 

 

проведення Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед 

студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації за професією 

«Токар» 

 

 

 

 

21-22 квітня 2016 року 

 

 

 

на базі Кіровоградського машинобудівного коледжу Кіровоградського 

національного технічного університету 

 

 



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

З 21 по 22 квітня 2016 року Міністерство освіти і науки України на базі 

Кіровоградського машинобудівного коледжу Кіровоградського національного 

технічного університету (далі – коледжу КНТУ) проводить Всеукраїнський 

конкурс фахової майстерності серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ 

рівнів акредитації за професією «Токар». 

Заявки для участі у конкурсі приймаються в електронному вигляді або за 

телефонами, що зазначені далі за текстом не пізніше, ніж за десять днів до 

початку конкурсу. 

Учасники прибувають на конкурс у супроводі майстра виробничого 

навчання або викладача. 

При собі мати: 

Паспорт; 

Студентський квиток; 

Спецодяг; 

Медична довідка;  

Комплект ріжучих та вимірювальних інструментів. 

1. Різець прохідний упорний     2 шт. 

2. Різець прохідний відігнутий (φ=45°)  2 шт. 

3. Різець карнавочний (b=5 мм)    2 шт. 

4. Плашка М10, плашкотримач    1 шт. 

5. Штангенциркуль ШЦ-І-0,1    1 шт. 

(Різці загострюються попередньо) 

УМОВИ ПРОЖИВАННЯ ТА ХАРЧУВАННЯ 

Проїзд, проживання та харчування здійснюється за рахунок учасників. 

Вартість проживання в гуртожитку коледжу КНТУ – 60 грн. на добу. 

Вартість триразового харчування в їдальні – 80 грн.  

Організаційний внесок (призовий фонд, транспортні витрати, витрати на 

культурно-організаційні заходи - 200 грн). Вноситься при реєстрації. 

Адреса коледжу КНТУ – м. Кіровоград, вул. Фрунзе, 6  

(район Ковалівського парку). 



Контактний телефон: 0(522)345866, 0661459373 

e_mail: l_poltavtseva@ukr.net 

 сайт: http://kmk-kntu.kr.ua 

Контактна особа: Завідувач навчально-виробничою практикою Полтавцева 

Людмила Володимирівна 

ЯК ДОБРАТИСЯ ДО КОЛЕДЖУ 

Доїхати до коледжу КНТУ з автовокзалу №1 можна на маршрутних таксі №№112, 

155, з автовокзалу №2 – на маршрутних таксі №№, 112, 15, 11, 108, із 

залізничного вокзалу – на маршрутних таксі №№ 11, 108. 

ПРОГРАМА КОНКУРСУ 

21 квітня 2016 року 

8.00 – 8.30– сніданок 

8.30– 9.00 – реєстрація учасників 

9.30- 10.00 – урочисте відкриття Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня 

акредитації за професією «Токар». 

10.00 – 10.15 – інструктаж з безпечної роботи на ПК 

10.15 – 13.00 – конкурс 

13.00 -14.00 – обід 

14.00 - 16.00  - екскурсія на ПАТ «Червона зірка» та ПАТ «Гідросила» 

16.00 – 18.00 – екскурсія по місту 

18.00 – 19.00 – вечеря 

22 квітня 2016 року 

8.00 – 8.30– сніданок 

8.30 – 12.00 – конкурс 

12.00 - 13.00 – обід 

13.00 -14.00 – екскурсія до музею Ельворті 

14.00- 17.00 – підведення підсумків конкурсу, нагородження учасників, 

святковий концерт 

17.00-18.00 – вечеря 

19.00- від’їзд учасників 


