ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
НАКАЗ
« 03 » травня 2017 року

Одеса

№ 161/ОД

Про проведення атестаційної
експертизи в приватному підприємстві
«Інститут професійних технологій»

Відповідно до Типового положення про регіональну експертну раду з
питань ліцензування та атестації навчальних закладів та поданої заяви
приватного підприємства «Інститут професійних технологій» щодо проведення
атестаційної експертизи на право провадження освітньої діяльності, пов’язаної із
наданням професійної освіти
НАКАЗУЮ:
1. Провести атестаційну експертизу в приватному підприємстві «Інститут
професійних технологій» щодо спроможності провадження освітньої діяльності
у сфері професійно-технічної освіти на рівні державних вимог за професіями:
Код
за ДК
5141
4121

Назва професії
Косметик
Офісний службовець (бухгалтерія)

Види
підготовки
ПТН
ПТН

Ліцензований
обсяг
45
5

2. Атестаційну експертизу провести в робочі дні з 29 травня 2017 року по
05 червня 2017 року.
3. Для проведення атестаційної експертизи утворити експертну комісію у
складі:
Манзюк М.І.

– головний спеціаліст відділу професійної освіти, управління
економічного та ресурсного забезпечення Департаменту
освіти і науки облдержадміністрації, голова комісії;

Абозіна Т.М.

– завідувач кабінетом організаційно-методичної, кадрової та

виховної роботи Навчально-методичного центру професійнотехнічної освіти в Одеській області, заступник голови комісії.
Члени комісії:

Бескровна Н.В. – викладач спецдисциплін, майстер виробничого навчання з
професії «Візажист», «Манікюрник», «Перукар (перукармодельєр)» державного навчального закладу «Одеський
професійний ліцей сфери послуг державного закладу
«Південноукраїнський
національний
педагогічний
університет імені К.Д. Ушинського», Одеський коледж
Київського університету культури, перукарське мистецтво та
декоративна косметика, перукар-модельєр, комунальний
заклад «Учбово-курсовий комбінат торгівлі та сфери послуг»,
перукар (перукар-модельєр) (за згодою);
Ганул Н.В.
– заступник головного бухгалтера-заступник начальника
бухгалтерського обліку та контролю ПриватБанку, Одеський
державний економічний університет облік і аудит, економіст
(за згодою);
Кравченко С.В. – косметик салону «Краsота», Одеський коледж Київського
національного університету технологій та дизайну за
спеціальністю «Перукарське мистецтво і декоративна
косметика», фахівець з перукарського мистецтва і
декоративної косметики (за згодою);
Литвинюк О.М. – викладач предметів професійно-теоретичної підготовки з
професії «Офісний службовець (бухгалтерія)», заступник
директора з навчально-виробничої роботи державного
навчального закладу «Одеський центр професійно-технічної
освіти», Одеський державний аграрний університет, облік і
аудит, спеціаліст з обліку і аудиту (за згодою);
Стернад С.В. – майстер виробничого навчання з професії «Оператор
комп’ютерного набору; Офісний службовець (бухгалтерія)»,
Одеського професійного ліцею сфери послуг ПНПУ
ім. К.Д. Ушинського, НУ «Одеська юридична академія»,
правознавство, юрист, Ананьївський сільськогосподарський
технікум бухгалтерського обліку, бухгалтерський облік
контроль і аналіз господарської діяльності, бухгалтер
(за згодою);
Шегера Г.В. – косметик в салоні краси «На Прохоровській», Державний
медичний університет, лікувальна справа, лікар, ПП «Інститут
професійних технологій» з курсу «Сучасна косметологія»
(за згодою).
4. Експертній комісії:

4.1 Ознайомити керівництво навчального закладу з наказом про атестаційну
експертизу, провести інструктивну нараду щодо порядку проведення атестаційної
експертизи.
4.2. Забезпечити належний рівень проведення експертної оцінки напрямів
діяльності навчального закладу та його потенційних можливостей провадження
освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти на рівні державних
вимог за заявленими професіями.
4.3 Узагальнити матеріали, підготувати акт атестаційної експертизи,
ознайомити з ним керівника навчального закладу, Департамент освіти і науки
облдержадміністрації та у терміни, передбачені чинним нормативом, подати акт
атестаційної експертизи регіональній експертній раді.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на Пятаєву О.В., заступника
директора Департаменту – начальника управління економічного та ресурсного
забезпечення Департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

Директор Департаменту

Ю.Є. Семенюк

