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ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(СУМСЬКВ МIЖРВГIОНАЛЬНЕ ВИIЦЕ ПРОФЕСIИНЕ УЧИЛИЩЕ>

нАкАз

13 червня 2022 року м. Суми ЛЪ 139 -ОД

Про проведецня державних квалiфiкацiйних
iспитiв та створення державних
квалiфiкацiйних комiсiй

На виконання Листа MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни пПро

органiзацiю освiтнього процесу в закладах професiйноi (професiйно-технiчноТ)

освiти> J\Ф 1/3377-22 вiд 07.03 .2022 року, з метою виконання ocBiTHix програм i
своечасного закiнчення 202|-2022 навчаJIьного року та враховуючи умови
правового режиму воснного стану для забезпечення максимально можливоТ

безпеки учнiвськоТ молодi та працiвникiв училища та з метою виконання
навчальних планiв i програм, виконання плану виробничоi практики

НАКАЗ}'tо:

1. Провести в перiод з 23 червня2022 року до 29 червня 2022 року державнi
квалiфiкацiйнi iспити для учнiв груп:
- Ns 9 -2З червня 2022 року
- Ns 24 -24 червня 2022 року
- Jф 28 -27 червня 2022 року
- J\Ъ 30 - 28 червня 2022 року
- JЮ 46 -29 червня 2022 року

2. Створити державну квалiфiкацiйну комiсiю для |руп:
- М 9 з професii <Електрогазозварник)))) в складi:

Голова KoMicii: KoBiHbKo Павло Михайлович - директор ФОП <KoBiHbKo> (за
згодою)

Заступник голови KoMiciT: Ганицька Оксана Олексiiвна - заступник директора з

нвр

теоретичноТ пiдготовки
Телеш Юрiй Iванович - майстер виробничого навчання;

- J\Ъ 24 з професiТ <<Маляр>>, <Лицюв€Lпьник-плиточник))> в складi:



Голова KoMicii: Мiготiн евген Володимирович -директор ТОВ <Будiвельна
Марка> (за згодою)

Заступник голови KoMicii: Ганицька Оксана ОлексiIвна - заступник директора з
нвр

теоретичноТ пiдготовки

навчання;
- групи Ns 28 з професii кШтукатур>, <Лицювальник-плиточникD

<<Монтажник гiпсокартонних конструкцiй> в складi:
Голова KoMicii: Ткаченко Лiлiя Михайлiвна директор ТОВ <Лiзар-

TexHocepBic> (за згодою)
Заступник голови KoMiciT: Ганицька Оксана Олексiiвна - заступник директора з

нвр

теоретичноТ пiдготовки
Литвинченко Андрiй Iванович майстер
навчання;

виробничого

- Jф 30 з професiТ <<Штукатур), <Маляр), <<Лицювальник-плиточник)) в
складi:

Голова KoMicii: Верещага Галина Василiвна - заступник директор з кадрових
питань ТОВ <СумТрестХtитлобудп (за згодою)

Заступник голови KoMicii: Ганицька Оксана Олексiiвна - заступник директора з

нвр

теоретичноi пiдготовки
Омарова Валентина Борисiвна майстер виробничого
навчання

згодою)
Заступник голови KoMiciI: Черняк Олександра Юрiiвна - старший майстер

теоретичноi пiдготовки

навчання.
3. Майстрам виробничого навчання Телешу Ю.I., Малес В.Г., Литвинченку

A.I., Омаровiй В.Б., Анцiбор О.О. о 09.00 органiзувати у програмi <Meet>
вiдеоконференцiю з учнями для проведення ДКА.

4. Викладачам професiйно-теоретичноi пiдготовки Прядку О.О., Петренко
Т.О., Темченку В.А., Залознiй Т.М. пiдготувати та видати у програмi KMeet>

учням TpboxpiBHeBi TecToBi завдання з професiй, вiдповiдно до графiка
проведення державноi квалiфiкацiйноi атестацii, о 09.00 (вiдповiдно до
затверджених трьохрiвневих тестових завдань, час виконання складае
4 години).



5. Учням надати зворотну вiдповiдъ у програмi <Meet> до 1З.00 викладачам
професiйно-теоретичноi пiдготовки.

6. Майстрам виробничого навчання виставити оцiнки за виробничУ
практику з професiй, з урахуванням оцiнок, якi виставленi роботодавцями, та З

урахуванням оцiнок ypoKiB виробничого навчання, якi учнi вiдпрацювutли в

закладi.
7. Членам державноi квалiфiкацiйноi KoMicii переглянути та оцiнити

вiдповiдi учнiв у дистанцiйнiй формi та результати оформити протоколом.
8. Майстрам виробничого навчання оформити звiтну докуменТацiю

(щоденники, наряди, висновки про виконання пробних робiт, виробничr
характеристики, журнали теоретичного та виробничого навчання, зведений
облiк навчальних досягнень учнiв з гtредметiв професiйно-теоретичноТ,
заг€шьно-професiйноТ та професiйно-практичноi пiдготовки).

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР
Ганицьку О.О.

10.Контроль за виконанням цього накzву залишаю за собою.

Щиректор Вiталiя кАМиШАнсЬкА

гАниtькА

Тетяна COPOKIHA

/

оксана

Оксана ГАНИЦЬКА


