ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
« 04 » жовтня 2017 р.

м. Одеса

№ 324/ОД

Про утворення та затвердження
складу робочої групи експертів
для

здійснення

експертизи

та

атестаційної
відповідної

оцінки атестаційних матеріалів
закладів

професійної

(професійно-технічної) освіти

На виконання ст. 9 Закону України «Про професійно-технічну освіту»,
листа Міністерства освіти і науки України «Щодо проведення атестаційної
експертизи навчальних закладів, що проводять діяльність у сфері професійнотехнічної освіти у 2017 році» від 22.09.2017 № 1/9-517 та з метою дотримання
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.02.1996 № 200 «Про
ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів»
НАКАЗУЮ:
1. Утворити робочу групу експертів при Департаменті освіти і науки
Одеської обласної державної адміністрації

для здійснення атестаційної

експертизи та відповідної оцінки атестаційних матеріалів закладів професійної
(професійно-технічної) освіти (далі – Робоча група).
2. Затвердити склад Робочої групи, що додається.

3. Робочій групі:
3.1. Здійснювати заходи з розгляду атестаційних матеріалів закладів
професійної (професійно-технічної) освіти на відповідність вимогам постанови
Кабінету Міністрів України від 12.02.1996 № 200 «Про ліцензування, атестацію
та акредитацію навчальних закладів».
3.2. Висновки щодо визнання (чи не визнання) закладів атестованими
затверджувати наказом Департаменту та надавати разом із атестаційною
справою до Державної освітньої установи «Навчально-методичний центр з
питань якості освіти».
4. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

О.А. Лончак

Додаток
до наказу Департаменту
освіти і науки Одеської
обласної державної адміністрації
від 04.10. № 324/ОД

Склад робочої групи експертів для здійснення атестаційної експертизи та
відповідної оцінки атестаційних матеріалів закладів професійної (професійнотехнічної) освіти:
Стельмах

Наталія

−

Олександрівна

Заступник

директора

Департаменту

–

Департаменту освіти і науки Одеської обласної
державної адміністрації, голова робочої групи
експертів;

Лазарєва

Тетяна

−

Олександрівна

директор

Навчально-методичного

центру

професійно-технічної освіти в Одеській області,
заступник голови робочої групи експертів;

Лоза

−

Галина Олександрівна

головний

спеціаліст

відділу

дошкільної,

корекційної та соціальної роботи управління
нормативності та якості освіти Департаменту
освіти і науки Одеської обласної державної
адміністрації, відповідальний секретар робочої
групи експертів;
Члени робочої групи експертів:

Абозіна

−

Таїса Михайлівна

начальник

відділу

професійної

управління

економічного

та

освіти

ресурсного

забезпечення Департаменту освіти і науки
Одеської обласної державної адміністрації;
Буйнєвич

−

Олена Валеріївна
Брухно
Світлана Миколаївна

директор

департаменту

освіти

та

науки

Одеської міської ради;
−

керівник навчального відділу товариства з
обмеженою

відповідальністю

«Учбово-

тренувальний комплекс «АДМІРАЛ»;
Горбачова

директор Одеського професійного ліцею сфери

Тетяна Вікторівна

−

послуг

державного

закладу

«Південноукраїнський
педагогічний

національний

університет

імені

К.Д. Ушинського»;
Грищенко

−

Олександр Олексійович

заступник директора з навчально-методичної
роботи

Одеського

обласного

спортивно-

технічного клубу Одеської обласної організації
ТСО України;
Зінченко

−

начальник

навчального

пункту

Аварійно-

Олександр

рятувального загону спеціального призначення

Володимирович

ГУ ДСУ з надзвичайних ситуацій в Одеській
області;

Кашуба

−

Лариса Іванівна

Заступник директора Навчально-методичного
центру професійно-технічної освіти в Одеській
області;

Луценко

Світлана −

Олександрівна
Литвинюк

менеджер

з

розвитку

салонного

бізнесу

компанії ACME PROFESSIONAL м.Одеса;
Ольга

−

Михайлівна

завідувач кабінету організаційно-методичної,
кадрової

та

методичного

виховної
центру

роботи

Навчально-

професійно-технічної

освіти в Одеській області;
Пономаренко

−

В'ячеслав В'ячеславович
Саржинський

Начальник відділу ОРЕР ВСГ РСЦ МВС в
Одеській області;

−

Роман Вячеславович

директор державного навчального закладу
«Одеський центр професійно-технічної освіти
державної служби зайнятості»;

Сліпенко
Ольга Вікторівна

−

начальник
ринкового

відділу
нагляду

експертної
та

роботи,
надання

адміністративних

послуг

Головного

управління Держпраці в Одеській області;
Цуркан

−

Наталія Геннадіївна

директор ДПТНЗ «Одеський державний центр
професійного

навчання

переробної

промисловості»;
Черненко
Ігор Борисович

−

директор державного навчального закладу
«Одеський професійний ліцей будівництва та
архітектури», голова Ради директорів закладів
ПТО.

Директор Департаменту

О.А. Лончак

