
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ 
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЛУЦЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО - ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Н А К А З
19 січня 2018 року м. Луцьк № 19
Про організацію та проведення 
державної кваліфікаційної атестації 
у І кварталі 2017-2018 навчального року

Керуючись Законом України «Про професійно-технічну освіту». Статутом Луцького центр} 
ПТО, відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 року № 419, 
зі змінами, внесеними до нього наказом Міністерства освіти і науки № 746 від 10.07.2015. 
Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які 
здобувають професійно -  технічну освіту, затвердженого наказом Міносвіти України від 
31.12.1998 року № 201/469, на підставі аналізу виконання робочих навчальних планів і програм за 
професіями кравець; кравець, закрійник; перукар (перукар-модельєр). манікюрник по завершенню 
учнями II ступеня навчання,

НАКАЗУЮ :
1. Провести державну кваліфікаційну атестацію у навчальних групах:
№ 10 (4 учнів) - 31 січня 2018 року об 11 годині;
№ З (3 учнів) -  23 лютого 2018 року об 9 годині;
№4( 1 учень) -  23 лютого 2018 року об 10 годині;
№ 7 (2 учнів) -  23 лютого 2018 року об 10.30 годині;
№ 13 (10 учнів) -  23 лютого 2018 року об 11 годині;
№18 (7 учнів) -  23 лютого 2018 року об 12 годині.
2. Заступнику директора з НВЧ Шендюх О.С., старшому майстру Срібній О.Г. провести 

інструктивно -  методичну нараду в січні 2018 року з питань організації і оформлення документації 
для проведення державної кваліфікаційної атестації спільно з викладачами предметів професійно- 
теоретичної підготовки та майстрами виробничого навчання вищезазначених груп.

3. Методисту закладу Мотовільській Р.А. забезпечити розробку викладачам екзаменаційних 
білетів для проведення державних кваліфікаційних іспитів та організувати постійнодіючу 
виставку «Куточок випускника».

4. Членам державної кваліфікаційної комісії в своїй роботі керуватись вимогами діючих 
нормативно -  інструктивних документів щодо присвоєння кваліфікації та видачі документів про 
професійну (професійно-технічну) освіту.

5. Майстрам виробничого навчання Оніщук О.Г.. Чиж Є.О.,Хомік Н.І., Пахолюк О.І.. 
Новосад Т.П.. Федосеєвій ІО.Є., Горщар О.ГЕ:

5.1. Забезпечити своєчасне отримання від підприємств -  роботодавців виробничих 
характеристик на кожного учня.

5.2. Спільно з класними керівниками, кураторами провести збори учнів груп, які 
завершують II ступінь навчання, на яких роз'яснити порядок проведення атестації та визначення 
рівня кваліфікації.

5.3. Підготувати зведену відомість підсумкових оцінок навчальних досягнень учнів, які 
випускаються з усіх предметів робочого навчального плану, щоденники обліку навчально 
виробничих робіт, матеріали, які характеризують рівень підготовки кожного учня. Представити 
вищезазначені документи до навчальної частини не пізніше ніж за 3 дні до проведення державної 
кваліфікаційної атестації.

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально- 
виробничої роботи Шендюх О.С.

Директор о- л?. О. ЗАВАЦЬКА




