
Вище професійне училище № 1 

м. Рівне 

Н А К А З 

 04.05.2016                                                        № 175 

 

Про організацію державної 

кваліфікаційної атестації 

 

   Згідно з інтегрованими навчальними планами та Положенням про порядок 

кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають 

професійно-технічну освіту (наказ Мінпраці та соціальної політики України і 

Міністерства освіти і науки України від 31.12.1998 року № 201/469)  у період з 21 

по 24.06.2016 року  в училищі буде проводитись державна кваліфікаційна 

атестація - пробні кваліфікаційні роботи, захист творчих робіт (групи №1, 2, 5, 14, 

20, 27, 30), усний  кваліфікаційний іспит (групи № 17) та захист дипломних робіт 

(гр. № 11). 

З метою якісного проведення атестації  

НАКАЗУЮ: 

1.  У групах  № 1, 2, 5, 14, 17, 20, 27, 30  створити  державну  кваліфікаційну 

комісію  у складі : 

 Голова комісії : Турчик Микола Назарович – директора ТзОВ БМУ 

„Промжитлобуд-2” м. Рівне; 

 Члени комісії :     

Стрижеус І.В. – директор училища 

Михальчук  І.Ю.- заступник директора з навчально-виробничої роботи 

Климчук П.П. – заступник директора з навчально-методичної роботи  

Бестюк Л.І.     –    заступник директора з навчальної роботи 

Вороневич В.В. – заступник директора з виховної роботи 

Сорока І.Ф. –  старший майстер 

Демидюк Г.О. – голова методичної комісії 

Полюхович В.І. - голова методичної комісії 

Маліновська Н.М. – голова методичної комісії 

Лахай Л.П. – голова учнівського профкому 

Ліпінська В.Ю. -  секретар комісії. 

2. У групі №11 „Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних 

машин; обліковець з реєстрації бухгалтерських даних” створити державну 

кваліфікаційну комісію у складі:  

         Голова комісії: Горбатюк Тарас Григорович – директор рекламно-

видавничого підприємства „Кобзар” 

Члени комісії :   

Стрижеус І.В. - директор училища 

Михальчук  І.Ю.- заступник директора з навчально-виробничої роботи 

Климчук П.П. – заступник директора з навчально-методичної роботи 

Бестюк Л.І.     –    заступник директора з навчальної роботи 

Вороневич В.В. – заступник директора з виховної роботи 

Лахай Л.П. - голова учнівського профкому 

Ліпінська В.Ю. – секретар комісії. 



3. Розклад державної кваліфікаційної  атестації   на період з 21.06. по 24.06. 

2016 року затвердити (додається). 

3. Майстрам виробничого навчання випускних груп організувати 

проведення пробних кваліфікаційних робіт. З метою контролю за проведенням  

пробних кваліфікаційних робіт закріпити за випускними групами:  

    гр. № 1, 2  –  професія „Деревообробник будівельний”  – Сорока І.Ф., 

Полюхович В.І.; 

    гр. № 5, 14, 20, 30 –  професії „Опоряджувальник   будівельний”  -             

Михальчук І.Ю.,     Демидюк Г.О.;  

    гр. № 17 – професія „Монтажники гіпсокартонних конструкцій; маляр”, – 

Вороневич В.В.,  Маліновська Н.М.; 

    гр. № 27 – професія „Монтажник систем утеплення будівель; штукатур” – 

Климчук П.П. 

4. Майстрам в\н випускних груп до початку екзаменів підготувати всю 

необхідну облікову документацію та виробничі характеристики. 

5. Класним керівникам  випускних груп підготувати до початку  екзаменів  

зведені відомості успішності  та додатки до дипломів  кваліфікованого робітника і 

атестатів. 

6. Заступнику директора з навчально-виробничої роботи Михальчук І.Ю.  

організувати  виготовлення та вчасне  отримання документів  про освіту. 

7. Старшому майстру Сороці І.Ф.  забезпечити явку в училище в дні 

атестації представників   підприємств – замовників кадрів. 

8. Вручення дипломів про освіту провести 25.06. 2016 року о 12.00 годині. 

13. Контроль за виконанням даного наказу доручити заступнику директора з 

навчально-виробничої роботи Михальчук І.Ю. 

 

 

 

Директор училища                                          І.В.Стрижеус 

 

 

 

 

 
 


