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Мiнiстерс,гво освiти i rlауки Украiни
f{епартаМент освiтИ i наукИ СумськоТ об.lrасноТ llepжat}HoT адмiнiс,граuiI

ДЕРЖАВНИЙ tIАВЧАЛЬНИ Й ЗАКJIАД
(сумськЕ мDкрЕгIонлJIьнЕ виlltr] проФЕсIЙнЕ училиlllЕ>

вiд 13 червня 2022 року

нАкАз

м. Суми ль 138-од

Про проведення поетапноi атестацii
та присво€ння квалiфiкацiт учням

На виконання Листа MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiнИ ППРО

органiзацiю освiтнього процесу в закладах професiйноТ (професiйно-технiчноi)

освiти> Jt 1/3377-22 вiд07.0З.2022 року, з метою викоI{ання ocBiTHix програм i

свосчасного закiнчегtня 2021-2022 навчаJIьного року та врахОtsУЮчи УМОВИ

правового режиму воснного стану /lJIя забезгlечення максимаJIьt{о можливоI

безпеки учнiвськот моrrодi та працiвникiв уI-IиJIиIца 
,га з метою виконання

навчальних планiв i гrрограм, виконанrIя пJIaIty виробничоТ прак'гиКи

НАКАЗУIо:

l. Гtровести поетаIlну атестацiю за техI{олоt,iями дисr,анцiйноI'о наВЧання Та

присвоТти квалiфiкацiю учням групи:

- Jt l0 за професiсю <I_IITyKaTyp>, <Маляр>, <JIицюваJIьник-пJIи'гочнИк))

ltl,гука"гур третього розряду 29 червня 2022 року о 09.00 ККЗ з

професiйно_теоретичноТ пiдготовки на rrлатформi <Meet> та створити

комiсiю в складi:
Голова KoMiciT: Вереrrlага Г'алина Василiвtlа - заступник llиректор з кадрових

IIитаLI ь TOt] <СумТрестЖи,г.ltобудu
Члени KoMiciT: [-аницька Оксана ОлексiТвrrа застуtIник директор З

ItавчаJI ьно-виробничоТ роботи
Темченко Валерiй Ана,голiйович викладач професiйно-
теоретичноТ пiдготовки
Галушденко Галина IBaHiBHa - майстер виробничого навчання

- J\9 11 за професiсrо <Е.llек,громонl,ер з ремоtl,гу l,а обс,ltуl,овування

електроустаткуваIIня)), <Гl"rrектрогазозварI{ик)) еJIек,tромон,гер з ремон,гу l'a

обслуговува}rIIя еJIектроус,гаl,куванIlя /tpyI,oгo розря/lу 28 червtIя 2022

року о 09.00 ККЗ з професiйно-теоре,гичноТ пiдготовки на платформi

<Meet> та створити комiсiю в складi:



Голова KoMicii:

Члени KoMiciT: Ганицька Оксана Олексiiвна
навчально-виробничоi роботи
Виноградча Наталiя Сергiiвна викладач професiйно-
теоретичноТ п iдготовки
1'рофiмова Ilаталiя АtrатоrliТвна майстер виробничого
навчання

- J\Ъ l З За професiсю <<Слюсар з ремонту колiсних транспортних засобiв>,
<Електрогазозварник)) слюсар з ремонту колiсних транспортних засобiв
другого розряду 27 червня 2022 року о 09.00 ККЗ з професiйно-

складi:
Голова KoMiciT:
Члени KoMiciT:

- J\Ъ l5 За професiсю <<Слюсар з ремонту колiсних транспортних засобiв>>,

<ЕЛектрогаЗозварник)) слюсар з ремонту колiсних транспортних засобiв
другого розряду 24 червня 2022 року о 09.00 КкЗ з професiйно-
ТеОРеТичноi пiдготовки на платформi <IVIeet> та створити комiсiю в

Одинцов Сергiй Iванович - директор ФОП <Одинцов>
Черняк Олександра Юрiiвна - старший майстер
Виноградча Наталiя СергiТвна викладач професiйно-
теоретичноi пiдготовки
ЧеРНЯК Григорiй Юрiйович - майстер виробничого навчання

- Jф 16 за професiсю <Кухар>, <Кондитер> кухар третього розряду 2з
ЧеРВНЯ 2022 року о 09.00 ККЗ з професiйно-теоретичноi пiдготовки на

теоретичноТ пiдготовки на платформi <Meet> та створити комiсiю в

склад1:

Голова KoMiciT:

Члени KoMiciI:

теоретичноТ пiдготовки
Курило Свi,глана СергiТвна - майстер виробничого навчання

- J\lb |4 за професiею <Маляр), <Лицюв€uIьник-плиточник)) м€tляр третього

РОЗРЯДУ З0 червня 2022 року о 09.00 ККЗ з професiйно-теоретичноТ
пiдготовки на платформi <Meet> та створити комiсiю в складi:

Голова KoMiciT:

Члени KoMicii:

платформi <Meet> та створити комiсiю в складi:



,

Голова KoMicii: Станкова lrrHa Вiкторiвгrа * директор кафе KBiKAp>
Члени KoMicii: Ганицька Оксана ОлексiТвна заступник директор з

навчаJIьно-виробничоТ роботи

теоретичноТ пiдготовки
Анцiбор Ольга Олександрiвна майстер виробничого
навчання

- JЪ 17 за професiсто <<Кухар>>, <Кондитер> кухар третього розряду 22

червня 2022 року о 09.00 ККЗ з професiйно-теоретичноТ пiдготовки на

платформi <Meet> та створити комiсiю в складi:
Голова KoMiciT: Коробка Сергiй Григорович * lIиректор <La Spezia>
Члени KoMicii: Черняк Олександра [OpiTBHa - с,гарrший майст,ер

теоретич ноТ гI iдготовки
Скрипка Оксана IBaHiBHa *, майстер виробничого навчання

- J\Ъ 18 за професiсю <<МIонтажник гiпсокартонtlих конструкцiй>,
<<Монтажник систем утеплен}rя будiвель>, <Мон,гажник-складальник

металопJIастикових конс,грукцiй> мон,гажник систем у,геIIJIенгrя будiвель
третього розряду 22 червI{я 2022 року о 09.00 ККЗ з гIрофесiйно-

теоретичноТ пiдготовки на платформi <Meet> та створити комiсiю в

складi:
Голова KoMiciT: Середа Володимир Петрович -- директор ТОВ <Стеко>
Члени KoMiciT: Ганицька Оксана Олексiiвна заступник директор з

навчал ьно-виробничоТ роботи

теоретичноТ п iдготовки
Ганицький Олексiй О.llексiйович майстер виробничого
навчання

- J\Ъ 20 за професiсю <Штукатур>, <Маляр>, <ЛицюваJIьник-пли,гочник))

мzLляр третього розряду 21 червня 2022 року о 09.00 ККЗ з професiйно-
теоретичноi пiдготовки на платформi <Meet> та створити комiсiю в

ск-тrадi:

Голова KoMiciT: Верещага Галина Васи-тtiвна -- застугIник директор з кадрових
питань ТОВ <СумТрестЖитлобулu

Члени KoMiciT: Ганицька Оксана ОлексiТвrrа застуtIник директор з

навчал ьно-виробничоТ роботи

теоре,гич rroT lI ilIготовки
Щраник РаТса BiKTopiBHa -- майсr,ер виробничого навчання

- Jф 2| за професiсю <Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування)), <Електрогазозварник)) електромонтер з ремоr{,гу т,а

обслуговування елекl,роустаткуван}rятретього розряlцу 17 червIlя 2022



<Meet> та
Голова KoMiciT:

Члени KoMiciT:

РОКУ О 09.00 ККЗ З професiйно-теоретичноi пiдготовки "" "rХ

- J\9 23 за професiею <СлюСар з peMoHтy колiСних т,рансtlортних засобiв>,
<Електрогазозварник)) слюсар з peMolrTy колiсних транспортних засобiв
четвертого розря/Iу 20 червня 2022 року о 09.00 ккЗ з гrрофесiйно-
теоретичноi пiдготовки на платформi <Meet> та створити комiсiю в

Крисюк Григорiй Вiкторович - головний iнженер ТОВ <СТtг=
Суми>
Черняк Олександра ЮрiТвна * старший майстер
Прядко Олександр олегович викладач професiйно-
теоретич ноТ пiлготовки
МIозговий Iгор Вiкторович - майс,гер Irиробничого навчання

- J\Ъ 25 за професiСю <Слюсар з ремонту колiсних транспортних засобiв>>,
<ЕлектрогазозварtIик)) слюсар з ремонту колiсних транспортних засобiв
четвертого розряду 20 червня 2022 року о 09.00 ккЗ з професiйно-
теоретичноi пiдготовки на платформi <Meet> та створити комiсiю в
складi:

Голова KoMiciT: Овчаренко Сергiй IОрiйович - дирекl.ор СТО <<Ваш cepBic>
члени koMiciT: Ганицька оксана олексiтвна заступник директор з

теоретичrrоТ пiдготовки
Кочмак Олександр Iванович - майс,гер виробничого навчання

2. Провести поетапну атестацiю в дистанцiйнiй формi у два етапи
вiдповiдно до 1-Iоложення <l Ipo порядок квалiфiкацiйнот атестацii та
присвоення квалiфiкацiТ особам, якi здобувають професiйно-технiчt.tу ocBiTy>,
перелiк пробних робiт розглянути на засiданнi методичних комiсiй i затвер дити
у керiвника пiдпри€мства:

- I етап: учнi групи повиннi виконати пробнi роботи на базi пiдприемств за
програмою виробничого навчання, вiдповiдно до розряду, з оформленням
наряду та висновку;

- учняМ, якi знаходяться за кордоном або за межами област.i, виконувати
пробнi перевiрочнi роботи в онлайн режимi, вiлповiдно до наданих
майстром комплексно-квалiфiкацiйних робiт;

складi:
Голова KoMiciT:

Члени KoMiciT:

професiйно-



- II етап: провести квалiфiкацiйнi iспити з присвосння квалiфiкацiТ учням.
Викладачам Темченку В.А., Прядку О.О., Виноградчiй Н.С., Петренко Т.О.,
Залознiй Т.М., Овчаренко JI.М. провести ККЗ з професiйно-теоретичноТ
пlлготовки.
З. Майстрам виробничого навчання о 09.00 органiзува,ги у програмi <Meet>

вiдеоконференцiю з учнями для проведення поетапI{оТ атестацiТ.
4. Викладачам професiйно-теоретичноТ пiдl,отовки пiдготувати та видати у

програмi <Meet> учням комплексно-квалiфiкацiйнi завдання о 09.00 (вiдгlовiдно
до структури комплексно-квалiфiкацiйних завдань - час виконання складас
4 години).

). учням надати зворотну I]lд(по

професiйно-теоретичноТ пiдготовки.
вiд(гrовiдь у програмi <Meet) до l3.00 викладачу5. Учням

7.Ч"пенам комiсiй персглянути ,га оrliниr,и вi.цповilti учнiв у /.(ис,ганцiйнiй

формi та результати пое,гапIIоТ атес,гаtliТ оформи,ги про,гокоJIом i занести в

журнал виробничого навчання.
8. Результати поетапноТ атестацiТ оформити протоколом i занести в журн€Lл

виробничого навчання.
9.КонтроJIь за виконанням наказу покласти на зас,гуIIника директора з [-IBP

Ганицьку О.О.

[иректор Вiталiя кАМИШАнсъкА

Оксана ГАt]ИЦЬКА

'Гетяна COPOKIHA)
v

й

Оксана ГАНИЦЬКА

|/


