
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  

 
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ЗАПОРІЗЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ МОДИ І СТИЛЮ» 

 

НАКАЗ 

 

«____» ________ 2020 р.      № __________ 
 
Про створення  

кваліфікаційних комісій 

на ІІ семестр 2020-2021 н.р. 
 

Відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого 

процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 №419 (із змінами), 

Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації 

особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого наказом 

Міністерства праці і соціальної політики України та Міністерства освіти і 
науки України від 31.12.1998 №201/469, на виконання робочих навчальних  

планів та програм 

НАКАЗУЮ: 

1. Створити кваліфікаційні комісії на ІІ семестр 2020-2021н.р. у складі: 

1) за кваліфікацією«Манікюрник 2 розряду (ІІ класу)» (група 

ПМА.ІІ.№18-18а) 

Голова комісії : Маликова І. В. – фізична особа-підприємець (економіст за 
спеціальністю бухгалтерський облік і аудит) – за згодою, 

Заст. голови: Телюпа С. О – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи 

Члени комісії:  Камінецька І.В. – заступник директора з навчально-виховної 

роботи; 

Львова Н.П. – заступник директора з навчальної роботи; 

Басанська І. В. – старший майстер; 
Грубник О.М.– викладач; 

Гудз С.О. – майстер виробничого навчання; 

Береза С.В. – майстер виробничого навчання. 
 

2) для професії «Візажист» (група ПКВ.ІІ.№19-19а) 



Голова комісії: Маликова І. В. – фізична особа-підприємець (економіст за 

спеціальністю бухгалтерський облік і аудит) – за згодою, 

Заст. голови:  Телюпа С. О – заступник директора з навчально-виробничої 
роботи 

Члени комісії: Басанська І. В. – старший майстер; 

Вітюк Т.В.– викладач; 

Піддубна Г.С. – майстер виробничого навчання; 
Герман Т.Л. – майстер виробничого навчання. 

 

3) для професії «Перукар І класу» (група ПКВ.ІІ.№17-17а) 
Голова комісії: Маликова І. В. – фізична особа-підприємець (економіст за 

спеціальністю бухгалтерський облік і аудит) – за згодою, 

Заст. голови: Телюпа С. О – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи 

Члени комісії:  Басанська І. В. – старший майстер; 

Іванюха О.О.– викладач; 

Піддбудна Г.С. – майстер виробничого навчання; 
Дєєв М.В. – майстер виробничого навчання. 

 

4) для професії «Кравець 5 розряду» (група КЗ.ІІІ.№ 9-9а) 

Голова комісії: Ісікова А. Г. – фізична особа-підприємець (інженер-
конструктор-технолог за спеціальністю конструювання 

швейних виробів) – за згодою, 

Заст. голови: Телюпа С. О – заступник директора з навчально-виробничої 
роботи 

Члени комісії: Басанська І.В. – старший майстер; 

Андрющенко С.В. – викладач; 

Шабанова О.С. – майстер виробничого навчання; 
Бєлич Т.О. – майстер виробничого навчання. 

 

5) для професії «Перукар І класу» (група ПМА.ІІІ.№20-20а) 
Голова комісії: Маликова І. В. – фізична особа-підприємець (економіст за 

спеціальністю бухгалтерський облік і аудит) – за згодою, 

Заст. голови: Телюпа С. О – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи 

Члени комісії: Басанська І.В.– старший майстер; 

Іванюха О.О.– викладач; 

Галич Н.А. – майстер виробничого навчання; 

Мартова С.В. – майстер виробничого навчання. 
 

6) для професії «Перукар» (група ПВ.І.№15-15а) 

Голова комісії: Маликова І. В. – фізична особа-підприємець (економіст за 
спеціальністю бухгалтерський облік і аудит) – за згодою, 

Заст. голови: Телюпа С. О – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи 



Члени комісії: Басанська І.В. – старший майстер; 

Іванюха О.О. – викладач; 

Герман Т.Л. – майстер виробничого навчання; 
Дєєв М.В. – майстер виробничого навчання. 

 

7) для професії «Декоратор вітрин 4 розряду» (група АДО.ІІ.№38-38а) 

Голова комісії: Пташник В. П. – директор магазину «ТріоДвері»(вчитель 
трудового навчання, основ підприємництва, креслення і 

безпеки життєдіяльності за спеціальністю педагогіка та 

методика середньої освіти) – за згодою, 
Заст. голови: Телюпа С. О – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи 

Члени комісії: Басанська І.В. – старший майстер; 

Бокша Я.І.– викладач; 
Данчевська А.І. – майстер виробничого навчання; 

Крук В.М. – майстер виробничого навчання. 

 
8) для професії «Кравець 4 розряду» (група КЗ.ІІІ.№4-4а) 

Голова комісії: Ісікова А. Г. – фізична особа-підприємець (інженер-

конструктор-технолог за спеціальністю конструювання 

швейних виробів) – за згодою, 
Заст. голови: Телюпа С. О – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи 

Члени комісії: Басанська І.В. – старший майстер; 
Андрющенко С.В. – викладач; 

Джеланова Н.І. – майстер виробничого навчання; 

Гарбузова В.М. – майстер виробничого навчання. 

 
9) для професії «Кравець 2-3 розряду» (група КЗ.ІІ.№1-1а)  

Голова комісії: Ісікова А. Г. – фізична особа-підприємець (інженер-

конструктор-технолог за спеціальністю конструювання 
швейних виробів) – за згодою, 

Заст. голови: Телюпа С. О – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи 

Члени комісії: Басанська І. В. – старший майстер; 
Андрющенко С.В. – викладач; 

Джеланова Н.І. – майстер виробничого навчання; 

Федорченко С.В. – майстер виробничого навчання. 

 
10) для професії «Адміністратор» (група КАС.ІІ.№35-35а) 

Голова комісії: Соловйов Р. В. – керівник Центрального відділення 

Запорізького РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (спеціаліст 
банківської справи за спеціальністю фінанси та кредит) – за 

згодою, 



Заст. голови: Телюпа С. О – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи 

Члени комісії: Басанська І. В. – старший майстер; 
Полегенько Н.С. – викладач; 

Гонтар С.В. – майстер виробничого навчання. 

 

11) для професії «Касир (на підприємстві, в установі,організації)» 
(група ПКВ.ІІ.№ 17-17а) 

Голова комісії: Пташник В. П. – директор магазину «ТріоДвері»(вчитель 

трудового навчання, основ підприємництва, креслення і 
безпеки життєдіяльності за спеціальністю педагогіка та 

методика середньої освіти) – за згодою, 

Заст. голови: Телюпа С. О – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи 

Члени комісії: Басанська І. В. – старший майстер; 

Хропач Н.Л. – викладач; 

Островська Т.Г. – майстер виробничого навчання. 
 

12) для професії «Перукар (І класу)» (група ПМ.ІІІ.№ 29-29а) 

Голова комісії: Маликова І. В. – фізична особа-підприємець (економіст за 

спеціальністю бухгалтерський облік і аудит) – за згодою, 
Заст. голови: Телюпа С. О – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи 

Члени комісії: Басанська І. В. – старший майстер; 
Каретнік Н.Г.– викладач; 

Коваль Ю.Б. – майстер виробничого навчання; 

Купрікова  В.Г. – майстер виробничого навчання. 

 
13) для професії «Перукар (І класу)» (група ПМ.ІІІ.№ 30-30а) 

Голова комісії: Маликова І. В. – фізична особа-підприємець (економіст за 

спеціальністю бухгалтерський облік і аудит) – за згодою, 
Заст. голови: Телюпа С. О – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи 

Члени комісії: Басанська І. В. – старший майстер; 

Каретнік Н.Г.– викладач; 
Цвіркун І.М. – майстер виробничого навчання; 

Стариченко А.І. – майстер виробничого навчання. 

 

14) для професії «Перукар (І класу)» (група ПМ.ІІІ.№ 31-31а) 
Голова комісії: Маликова І. В. – фізична особа-підприємець (економіст за 

спеціальністю бухгалтерський облік і аудит) – за згодою, 

Заст. голови: Телюпа С. О – заступник директора з навчально-виробничої 
роботи 

Члени комісії: Басанська І. В. – старший майстер; 

Каретнік Н.Г.– викладач; 



Купрікова В.Г. – майстер виробничого навчання; 

Коваль Ю.Б.– майстер виробничого навчання. 

 
15) для професії «Перукар (І класу)» (група ПМ.ІІІ.№ 32-32а) 

Голова комісії: Маликова І. В. – фізична особа-підприємець (економіст за 

спеціальністю бухгалтерський облік і аудит) – за згодою, 

Заст. голови: Телюпа С. О – заступник директора з навчально-виробничої 
роботи 

Члени комісії: Басанська І. В. – старший майстер; 

Каретнік Н.Г.– викладач; 
Ніцак Н.В. – майстер виробничого навчання; 

Пуденкова С.П. – майстер виробничого навчання. 

 

16) для професії «Перукар (І класу)» (група ПМА.ІІ.№ 18-18а) 
Голова комісії: Маликова І. В. – фізична особа-підприємець (економіст за 

спеціальністю бухгалтерський облік і аудит) – за згодою, 

Заст. голови: Телюпа С. О – заступник директора з навчально-виробничої 
роботи 

Члени комісії: Басанська І. В. – старший майстер; 

Іванюха О.О.– викладач; 

Гудз С.В. – майстер виробничого навчання; 
Береза С.В. – майстер виробничого навчання. 

 

17) для професії «Перукар» (група ПМА.І.№ 11-11а) 
Голова комісії: Маликова І. В. – фізична особа-підприємець (економіст за 

спеціальністю бухгалтерський облік і аудит) – за згодою, 

Заст. голови: Телюпа С. О – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи 

Члени комісії: Басанська І. В. – старший майстер; 

Іванюха О.О.– викладач; 

Галич Н.А. – майстер виробничого навчання; 
Мартова С.В. – майстер виробничого навчання. 

 

18) для професії «Перукар» (група ПМА.І.№ 14-14а) 

Голова комісії: Маликова І. В. – фізична особа-підприємець (економіст за 
спеціальністю бухгалтерський облік і аудит) – за згодою, 

Заст. голови: Телюпа С. О – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи 

Члени комісії: Басанська І. В. – старший майстер; 
Каретнік Н.Г. – викладач; 

Перегудова Л.О. – майстер виробничого навчання; 

Риженко Я.В. – майстер виробничого навчання. 
 

19) для професії «Перукар (ІІ класу)» (група ПММ.ІІ.№ 12-12а) 



Голова комісії: Маликова І. В. – фізична особа-підприємець (економіст за 

спеціальністю бухгалтерський облік і аудит) – за згодою, 

Заст. голови: Телюпа С. О – заступник директора з навчально-виробничої 
роботи 

Члени комісії: Басанська І. В. – старший майстер; 

Каретнік Н.Г. – викладач; 

Цвіркун І.М. – майстер виробничого навчання; 
Стариченко А.І. – майстер виробничого навчання. 

 

20) для професії «Перукар (ІІ класу)» (група ПММ.ІІ.№ 21-21а) 
Голова комісії: Маликова І. В. – фізична особа-підприємець (економіст за 

спеціальністю бухгалтерський облік і аудит) – за згодою, 

Заст. голови: Телюпа С. О – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи 

Члени комісії: Басанська І. В. – старший майстер; 

Каретнік Н.Г. – викладач; 

Бабанцева Т.П. – майстер виробничого навчання; 
Баличева Д.А. – майстер виробничого навчання. 

 

21) для професії «Перукар (ІІ класу)» (група ПММ.ІІ.№ 23-23а) 

Голова комісії: Маликова І. В. – фізична особа-підприємець (економіст за 
спеціальністю бухгалтерський облік і аудит) – за згодою, 

Заст. голови: Телюпа С. О – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи 

Члени комісії: Басанська І. В. – старший майстер; 

Іванюха О.О.– викладач; 

Ніцак Н.В. – майстер виробничого навчання; 

Пуденкова С.П. – майстер виробничого навчання. 
 

22) для професії «Перукар (ІІ класу)» (група ПММ.ІІ.№ 24-24а) 

Голова комісії: Маликова І. В. – фізична особа-підприємець (економіст за 
спеціальністю бухгалтерський облік і аудит) – за згодою, 

Заст. голови: Телюпа С. О – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи 

Члени комісії: Басанська І. В. – старший майстер; 
Іванюха О.О.– викладач; 

Перегудова Л.О. – майстер виробничого навчання; 

Риженко Я.В. – майстер виробничого навчання. 

 
23) для професії «Декоратор вітрин 5 розряду» (група АДО.ІІ.№ 38-

38а) 

Голова комісії: Пташник В. П. – директор магазину «ТріоДвері»(вчитель 
трудового навчання, основ підприємництва, креслення і 

безпеки життєдіяльності за спеціальністю педагогіка та 

методика середньої освіти) – за згодою, 



Заст. голови: Телюпа С. О – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи 

Члени комісії: Басанська І.В. – старший майстер; 
Бокша Я.І. – викладач; 

Данчевська А.І. – майстер виробничого навчання; 

Крук В.М. – майстер виробничого навчання. 

 
 

24) для професії «Декоратор вітрин 4 розряду» (група ДВ.І.№ 42-42) 

Голова комісії: Пташник В. П. – директор магазину «ТріоДвері»(вчитель 
трудового навчання, основ підприємництва, креслення і 

безпеки життєдіяльності за спеціальністю педагогіка та 

методика середньої освіти) – за згодою, 

Заст. голови: Телюпа С. О – заступник директора з навчально-виробничої 
роботи 

Члени комісії: Басанська І.В. – старший майстер; 

Бокша Я.І. – викладач; 
Пісковець М.О. – майстер виробничого навчання. 

 

2. У своїй роботі комісії керуються положеннями Конституції України, 

Законами України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту" та іншими 
Законами України та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів 

України, Положенням про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння 

кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту. 
 

3. Провести кваліфікаційні атестації у відповідності з встановленими 

планами і програмами, згідно з графіком проведення атестації в групах 

(Додаток 1). 
 

4. Заст. директора з НВР Телюпі С. О.організувати контроль за 

своєчасним виконанням учнями письмових екзаменаційних робіт, творчих 
робіт, перевірку їх викладачами спец дисциплін 

 

5. Старшому майструБасанській І. В.: 

1) спільно з майстрами в/н підібрати пробні кваліфікаційні роботи, 
їх перелік узгодити з керівниками відповідних цехів та дільниць. 

Розглянути на засіданнях методичних комісій (згідно з 

навчальними планами та програмами). 

2) організувати підготовку робочих місць, необхідних інструментів 
та пристроїв, необхідної документації для якісного виконання 

пробних кваліфікаційних робіт(згідно з навчальними планами та 

програмами). 
3) провести перевірку правильності оформлення нарядів(згідно з 

навчальними планами та програмами). 

4) забезпечити збір правильно заповнених щоденників учнів для 



пред'явлення їх кваліфікаційної комісії(згідно з навчальними 

планами та програмами). 

5) провести інструктивно-методичну нараду з майстрами в/н з 
питань підготовки та проведення поетапних та державних 

кваліфікаційних атестацій(згідно з навчальними планами та 

програмами). 

 
6. Викладачам спеціальних дисциплін випускних груп забезпечити 

виконання учнями письмових екзаменаційних або творчих робіт та подати їх в 

навчальну частину для контролю не пізніше за 2 тижні до початку 
кваліфікаційної атестації. 

 

7.Педагогічному колективу училища направити всю навчально-виховну 

роботу на якісну підготовку учнів до кваліфікаційної атестації. 
 

8. Секретарю навчальної частини довести даний наказ до відома всього 

педагогічного колективу,  
 

 

Директор      Ліна КОРОТКОВА 

 
 
         

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Сергій Телюпа, 0973259496



Додаток до наказу 

№ __________від__________ 2021р. 

 

 

Графік проведення поетапної кваліфікаційної атестації 

на ІІ семестр 2020-2021 н. р. 

№ 

з\п 

Дата 

атестації 
Група Кваліфікація 

1.  18.01.2021 ПМА.ІІ.№18-18а Манікюрник 2 розряду ІІ (класу) 

2.  18.01.2021 ПКВ.ІІ.№19-19а Візажист 

3.  25.01.2021 ПКВ.ІІ.№17-17а Перукар І класу 

4.  08.02.2021 КЗ.ІІІ.№9-9а Кравець 5 розряду 

5.  08.02.2021 ПМА.ІІІ.№20-20а Перукар І класу 

6.  22.02.2021 ПВ.І.№15-15а Перукар 

7.  01.03.2021 АДО.ІІ.№38-38а Декоратор вітрин 4 розряду 

8.  22.03.2021 КЗ.ІІІ.№4-4а Кравець 4 розряду 

9.  29.03.2021 КЗ.ІІ.№1-1а Кравець 2-3 розряду 

10.  05.04.2021 КАС.ІІ.№35-35а Адміністратор 

11.  30.04.2021 ПКВ.ІІ.№17-17а Касир (на підприємстві, в установі, організації) 

12.  30.04.2021 ПМ.ІІІ.№29-29а Перукар І класу 

13.  30.04.2021 ПМ.ІІІ.№30-30а Перукар І класу 

14.  30.04.2021 ПМ.ІІІ.№31-31а Перукар І класу 

15.  30.04.2021 ПМ.ІІІ.№32-32а Перукар І класу 

16.  20.05.2021 ПМА.ІІ.№18-18а Перукар І класу 

17.  21.05.2021 ПМА.І.№11-11а Перукар 

18.  21.05.2021 ПМА.І.№14-14а Перукар 

19.  17.06.2021 ПММ.ІІ.№12-12а Перукар ІІ класу 

20.  17.06.2021 ПММ.ІІ.№21-21а Перукар ІІ класу 

21.  17.06.2021 ПММ.ІІ.№23-23а Перукар ІІ класу 

22.  17.06.2021 ПММ.ІІ.№24-24а Перукар ІІ класу 

23.  25.06.2021 АДО.ІІ.№38-38а Декоратор вітрин 5 розряду 

24.  25.06.2021 ДВ.І.№42-42а Декоратор вітрин 4 розряду 

 

 

Заступник директора з НВР       С.О. Телюпа 

 


