
УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

Хмельницький № $ 0  ^

Про проведення атестації 
професій Хмельницького
професійного ліцею

Відповідно до «Положення про атестацію професійно-технічних 
навчальних закладів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 12.02.1996 №200 та поданої заяви Хмельницького професійного ліцею від 
03.09.2020 №01-32/328

НАКАЗУЮ:

1 .Провести атестаційну експертизу Хмельницького професійного ліцею з 
метою визначення спроможності закладу професійної (професійно-технічної) 
освіти здійснювати освітню діяльність на рівні державних вимог з професії 
«7219 Зварник» у термін з 23.03.2021 по 24.03.2021.

2. Призначити головою атестаційної комісії АРИЧ Ніну Володимирівну, 
методиста Хмельницького державного центру естетичного виховання 
учнівської молоді, члена Регіональної експертної ради з питань атестації 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти Хмельницької області.

3. Голові атестаційної комісії:
3.1. Розробити план-графік роботи експертної комісії у закладі освіти
3.2. За результатами роботи підготувати Акт атестаційної експертизи та 

подати до Регіональної експертної ради у місячний термін з дня закінчення 
експертизи.

4. Призначити експертів для проведення атестаційної експертизи згідно з 
додатком.
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5. Керівнику Хмельницького професійного ліцею Г.Станіславу та 
експертам під час проведення атестаційної експертизи керуватись
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із поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19), затвердженими 
постановою Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 
№50 та листом Міністерства освіти і науки України від 25.09.2020 №5/540-20 
«Щодо проведення атестаційної експертизи закладів освіти, що провадять 
освітню діяльність у сфері професійної (професійно-технічної) освіти в умовах 
карантину у 2020/2021 навчальному році».

6. Керівникам Науково-методичного центру професійно-технічної освіти 
та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у 
Хмельницькій області Л.Шевчук, Державного навчального закладу «Вище 
професійне училище №11 м.Хмельницького» В.Селізару відрядити експертів 
для проведення атестаційної експертизи.

7. Хмельницькому професійному ліцею відшкодувати витрати, пов’язані з 
проведенням атестаційної експертизи відповідно до п.19 Положення про 
атестацію професійно-технічних навчальних закладів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 12.02.1996 №200.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
директора - начальника управління Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків .

Віктор ОЧЕРЕТЯНКО



Додаток
до наказу Департаменту освіти і науки 
Хмельницької облдержадміністрації
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Склад комісії для проведення атестації професій 
Хмельницького професійного ліцею

АРИЧ
Ніна Володимирівна

КОСТКЕВИЧ 
Едуард Едуардович

методист Хмельницького державного центру 
естетичного виховання учнівської молоді, член 
Регіональної експертної ради з питань атестації 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
Хмельницької області, голова комісії

інженер-технолог (зварювання) Акціонерного 
товариства «Завод «ТЕМП» (за згодою)

МАРЦЕНЮК 
Олександр Володимирович

викладач Державного навчального закладу «Вище 
професійне училище №11 м.Хмельницького»

ПІВТОРАЦЬКА 
Наталія Володимирівна

методист лабораторії професійної підготовки 
Науково-методичного центру професійно-технічної 
освіти та підвищення кваліфікації інженерно- 
педагогічних працівників у Хмельницькій області

Заступник директора - 
начальник управління 
професійної освіти та 
ресурсного забезпечення Антоніна ХАРЧУК

3 ?  еЕ  ^

*3


