ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
НАКАЗ
« 06 » березня 2017 року

Одеса

№ 84/ОД

Про проведення атестаційної експертизи
у державному навчальному закладі
«Одеський центр професійно-технічної освіти
державної служби зайнятості»
Відповідно до Типового положення про регіональну експертну раду з питань
ліцензування та атестації навчальних закладів та поданої заяви державного
навчального закладу «Одеський центр професійно-технічної освіти державної
служби зайнятості» щодо проведення атестаційної експертизи на право
провадження освітньої діяльності, пов’язаної із наданням професійної освіти
НАКАЗУЮ:
1. Провести атестаційну експертизу в державному навчальному закладі
«Одеський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» щодо
спроможності провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної
освіти на рівні державних вимог за професіями:
Код
за ДК

Назва професії

7436

«Швачка»

5141

«Візажист»

7412

8162

«Кондитер»

«Оператор котельні»

Види
підготовки
ПТН
ПК
ПрП
ПТН
ПрП
ПТН
ПК
ПрП
ПТН
ПК
ПрП

Ліцензований
обсяг
30
30
30

54

«Педикюрник»

5141

ПТН
ПК
ПрП

Всього

20
164

2. Атестаційну експертизу провести в ІV етапи:
І етап – з 10.04.2017 року по 12.04.2017 року –
кваліфікаційних завдань та комплексна перевірка за
експертизи;
ІІ етап – з 15.05.2017 року по 17.05.2017 року –
кваліфікаційних завдань та комплексна перевірка за
експертизи;
ІІІ етап – з 01.06.2017 року по 03.06.2017 року –
кваліфікаційних завдань та комплексна перевірка за
експертизи;
VІ етап – з 17.07.2017 року по 18.07.2017 року –
кваліфікаційних завдань та комплексна перевірка за
експертизи.
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виконання комплексних
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3. Для проведення атестаційної експертизи створити комісію у складі:
Манзюк
- головний спеціаліст відділу професійної освіти, управління
Микола Іванович економічного та ресурсного забезпечення Департаменту освіти
і науки облдержадміністрації, голова комісії;
Абозіна Таїса
- завідувач кабінетом організаційно-методичної, кадрової та
Михайлівна
виховної роботи Навчально-методичного центру професійнотехнічної освіти в Одеській області, заступник голови.
Члени комісії:
Бадира Оксана
Андріївна

Бескровна Надія
Вікторівна

Гончар Алла
Петрівна

Карцев Олексій

- викладач спецдисциплін з професій швейного напрямку
ДНЗ «Одеський професійний ліцей сфери послуг
ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний
університет ім.. К.Д. Ушинського»; Київський національний
університет технологій та дизайну, швейні вироби, інженертехнолог-конструктор (за згодою);
- викладач спецдисциплін з професій «Візажист»,
«Педикюрник» ДНЗ «Одеський професійний ліцей сфери
послуг ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний
університет ім. К.Д. Ушинського»; Одеський коледж
Київського університету культури, перукарське мистецтво та
декоративна косметика, перукар-модельєр (за згодою);
- викладач спецтехнологій з професій кулінарного профілю
ДНЗ «Одеське вище професійне училище торгівлі та
технологій харчування»; Харківський інститут громадського
харчування, технологія та організація громадського
харчування, інженер-технолог (за згодою);
- начальник котельні КП «Теплопостачання м. Одеса»;

Володимирович

Одеський державний університет, теплові та електричні
станції, інженер-теплоенергетик (за згодою);
Кір'язова Світлана - майстер виробничого навчання з професії «Швея»
Дем'янівна
ВП «Об'єднане вище професійно-технічне училище сфери
послуг Національного університету «Одеська юридична
академія»; Київський національний університет технологій та
дизайну, швейні вироби, інженер-технолог-інструктор
(за згодою);
Краснобока Тетяна - майстер виробничого навчання з професії «Кондитер»
Русланівна
ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної освіти»; Одеська
державна академія харчових технологій, технологія та
організація громадського харчування, інженер-технолог (за
згодою);
Пероцький Олег
- начальник котельні КП «Теплопостачання м.Одеса»;
Борисович
Одеський інженерно-будівельний інститут, теплопостачання
та вентиляція, інженер – теплоенергетик (за згодою);
Порхун Ганна
- директор студії краси «Rich Hair»; Київський національний
Вікторівна
університет
культури,
художник-гример,
спеціаліст
(за згодою);
Распоровський
- начальник котельні Домоуправління №18 м.Одеса; Одеська
Владислав
державна
академія
будівництва
та
архітектури,
Ігорович
теплопостачання та вентиляція, магістр за спеціальністю
теплопостачання та вентиляція (за згодою);
Сидорчук Євгенія - майстер виробничого навчання з професії «Візажист»
Олександрівна
Одеського професійного ліцею технологій та дизайну
ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний
університет ім. К.Д. Ушинського» (за згодою);
Стаченко Ольга
- начальник конструкторсько – технологічного відділу ТОВ
Володимирівна
«Торгова Компанія «Грегорі Арбер»; Українська інженернопедагогічна
академія,
технологія
виробів
легкої
промисловості, професіонал в галузі легкої промисловості,
викладач спецдисциплін (за згодою);
Стокич Юрій
- заступник директора з управління персоналом ТОВ «Таврія
Олексійович
Плюс»; Одеська державна академія харчових технологій,
харчова технологія та інженерія, інженер-технолог
(за згодою);
Яценко Альбіна
- майстер виробничого навчання з професії «Педикюрник»
Юріївна
ВП «Об'єднане вище професійно-технічне училище сфери
послуг Національного університету «Одеська юридична
академія»;
Миколаївський
міжрегіональний
інститут
розвитку людини, майстер педикюру, спеціаліст (за згодою).
4. Атестаційній 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 залишаю за собою.

Директор Департаменту

Ю.Є. Семенюк

