ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
НАКАЗ
«17» жовтня 2017 р.

м. Одеса

№ 335/ОД

Про проведення атестаційної
експертизи у Товаристві з
обмеженою відповідальністю
«Учбово-тренажерний
комплекс «АДМІРАЛ»
Відповідно до Положення про атестацію професійно-технічних навчальних
закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого
1996 р. № 200 та поданої заяви ТОВ «Учбово-тренажерний комплекс
«АДМІРАЛ» щодо проведення атестаційної експертизи на право провадження
освітньої діяльності, пов’язаної із наданням професійної освіти
НАКАЗУЮ:
1. Провести атестаційну експертизу в ТОВ «Учбово-тренажерний комплекс
«АДМІРАЛ» щодо спроможності провадження освітньої діяльності у сфері
професійно-технічної освіти на рівні державних вимог за професіями:
Види
Код
підготовки Ліцензований
Назва професії
за ДК
обсяг
7241
7212
8340
8340

Електрик судновий
Електрогазозварник судновий
Матрос
Моторист (машиніст)

ПК
ПрП
ПТН,ПК
ПТН,ПК

25
25
50
50

2. Атестаційну експертизу провести з 06 по 15 листопада 2017 року.
3. Для проведення атестаційної експертизи створити комісію у складі:
Абозіна Т.М.

- начальник відділу професійної освіти, управління
економічного та ресурсного забезпечення Департаменту
освіти і науки облдержадміністрації, голова комісії;

Литвинюк О.М. - завідувач кабінетом організаційно-методичної, кадрової та

Артеменко Г.І.

Барсуков О.Є.

Мацкевич Д.В.

Савков О.Б.

Шевченко О.Т.

Щербаков М.М.

Щербаков С.М.

виховної
роботи
Навчально-методичного
центру
професійно-технічної освіти в Одеській області, заступник
голови;
Члени комісії:
- викладач професійно-теоретичної підготовки, майстер
виробничого навчання з професії «Моторист (машиніст)»
Училища №3 НУ «Одеська юридична академія»,
Професійно-технічне училище №14 м.Одеса, Одеське
вище інженерне морське училище ім. Ленінського
комсомолу,
судновий
моторист першого
класу,
експлуатація суднових силових установок, інженерсудномеханік (за згодою);
- викладач предметів професійно-теоретичної підготовки з
професії
«Електрик
судновий»
ДНЗ
«Одеський
професійний ліцей морського транспорту», Херсонське
морехідне училище ім. Лейтенанта Шмідта, експлуатація
суднового
електрообладнання,
електромеханік
(за
згодою);
- к.т.н., доцент кафедри суднових енергетичних установок
Одеської національної морської академії, Голова
державної кваліфікаційної комісії Одеської регіональної
філії Інспекції з питань підготовки та дипломування
моряків,
Одеська
морська
державна
академія,
автоматизація теплоенергетичних процесів, інженертеплоенергетик по автоматизації (за згодою);
- капітан далекого плавання Судноплавна компанія
PASIFC BASIN Co.LTD офіс в ГОНКОНГ, Одеська
державна морська академія, судноводіння на морських
шляхах, інженер-судноводій (за згодою);
- викладач професійно-теоретичної підготовки, майстер
виробничого навчання з професії «Матрос» Училища №3
НУ «Одеська юридична академія», Професійно-технічне
училище №14 м.Одеса, Одеська державна морська
академія, матрос першого класу, судноводіння на
морських шляхах, інженер-судноводій (за згодою);
майстер виробничого навчання з професії
«Електрогазозварник» ДНЗ «Одеський професійний ліцей
морского транспорту», Професійно-технічне училище №11
м. Одеси, Одеський державний аграрний університет,
електрогазозварник
ІV
розряду,
механізація
та
електрофікація сільського господарства, інженер-механік
(за згодою);
Директор,
викладач
вищої
категорії
предметів
професійно-теоретичної
підготовки
з
професії
«Електрогазозварник» ДНЗ «Одеський професійний ліцей

морського транспорту», Одеський судноремонтний завод,
Одеський
сільськогосподарський
інститут,
Електрогазозварник 5 розряду, механізація сільського
господарства, інженер-механік (за згодою);
4. Атестаційній комісії:
4.1 Ознайомити адміністрацію закладу професійної освіти 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 робочій групі експертів.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

О.А. Лончак

