
У К Р А Ї Н А
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

АЬ-  / і . Хмельницький №  ~  -

Про проведення атестаційної
експертизи Кам’янець-Подільського
планово-економічного технікуму - інтернату

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про загальну середню освіту», 
Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних 
навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 30.01.2015 № 67, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
14 лютого 2015 року за № 173/26618 та перспективного плану проведення 
атестаційної експертизи вищих навчальних закладів

НАКАЗУЮ:
1. Провести в термін з 11.02.2016 по 02.03.2016 атестаційну експертизу 
Кам’янець-Подільського планово - економічного технікуму-інтернату.

2. Утворити для проведення атестаційної експертизи експертну комісію для 
проведення атестаційної експертизи Кам’янець-Подільського планово- 
економічного технікуму-інтернату у складі згідно з додатком 1.

3. Затвердити робочу програму атестаційної експертизи Кам’янець- 
Подільського планово - економічного технікуму-інтернату згідно з додатком 2.

4. Директору Кам’янець-Подільського планово - економічного технікуму- 
інтернату Тріпаку М.М. забезпечити умови для роботи експертної комісії.

5. Головному спеціалісту відділу професійної освіти на наукової діяльності 
управління професійної освіти та ресурсного забезпечення Департаменту освіти 
і науки облдержадміністрації Павлюк О.М.:

5.1. Довести до відома керівника навчального закладу робочу програму 
атестаційної експертизи та забезпечити її виконання.



5.2. Організувати узагальнення висновків, наданих членами експертної комісії, 
та до 07.03.2016 забезпечити подання до Департаменту освіти і науки 
Хмельницької обласної державної адміністрації та Кам’янець-Подільського 
планово - економічного технікуму-інтернату узагальненого висновку щодо 
результатів атестаційної експертизи.
5.3. До 11.03.2016 результати державної атестації Кам’янець-Подільського 
планово - економічного технікуму-інтернату оприлюднити на офіційному сайті 
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та навчального закладу.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора - 
начальника управління професійної освіти та ресурсного забезпечення 
Харчук А.М.

О.Фасоля

З наказом ознайомлені: 

Харчук А.М.

Фіярська С.І.

Павлюк О.М.

Партасюк О.В.



Додаток 1
до наказу директора 
Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації 

№

СКЛАД
експертної комісії для проведення атестаційної експертизи 

Кам’янець-Подільського планово - економічного технікуму-інтернату

ХАРЧУК
Антоніна Михайлівна

- заступник директора - начальник 
управління професійної освіти та 
ресурсного забезпечення Департаменту, 
голова комісії

БУТА
Людмила Іванівна

голова батьківського комітету Кам’янець- 
Подільського планово - економічного 
технікуму-інтернату (за згодою)

ГАВРИЛЮК 
Лілія Анатоліївна

- викладач інформатики Кам’янець 
Подільського коледжу будівництва, 
архітектури і дизайну (за згодою)

ДУБОВА 
Галина Микитівна

спеціаліст Кам’янець-Подільського 
міськрайонного товариства інвалідів (за 
згодою)

ДЯЧЕНКО 
Оксана Борисівна

- викладач української мови відділення від 
Київського фінансово-економічного 
коледжу Національного університету 
державної податкової служби України (за 
згодою)

ЗАБОЛОТНА 
Ольга Володимирівна

- студентський декан Кам’янець- 
Подільського планово - економічного 
технікуму-інтернату (за згодою)

КАПІТАН
Галина Володимирівна

- викладач суспільних дисциплін, базовий 
методист Хмельницького політехнічного 
коледжу (за згодою)

ПАВЛЮК 
Ольга Миколаївна

- головний спеціаліст відділу професійної 
освіти та наукової діяльності Департаменту



ПАРТАСКЖ 
Ольга Володимирівна

САМАР
Ангеліна Володимирівна

ТВАРИНСЬКА 
Тетяна Миколаївна

ФІЯРСЬКА 
Світлана Ігорівна

ЧЕРВОНОГРАДСЬКА 
Ніна Володимирівна

ЮРЧЕНКО 
Юрій Анатолійович

ЯРИМЮК
Анатолій Степанович

головний спеціаліст відділу професійної 
освіти та наукової діяльності Департаменту

викладач біології Кам’янець-Подільського 
коледжу культури і мистецтв (за згодою)

заступник директора з навчальної роботи 
Кам’янець-Подільського коледжу харчових 
технологій Київського національного 
університету харчових технологій 
(за згодою)

начальник відділу професійної освіти та 
наукової діяльності Департаменту

викладач математики, фізики, базовий 
методист, Кам’янець-Подільського
індустріального коледжу (за згодою) 
викладач фізичного виховання 
Хмельницького базового медичного 
коледжу (за згодою)

голова Хмельницької обласної 
профспілкової організації працівників 
освіти і науки ( за згодою)

Заступник директора Департаменту - 
начальник управління професійної 
освіти та ресурсного забезпечення А.М.Харчук


