Про
П провеедення Державни
Д
их кваліф
фікаційни
их атеста
ацій у наввчальних
х закладаах
ЗЗапоріжж
жя
Держ
жавна квваліфікаціійна атеестація – заверш
шальний етап професійн
п
нотеехнічного навчанн
ня, має на
н меті ввстановлеення гото
овності о сіб, які здобуваю
з
ють
про
офесійно--технічну
у освіту
у, самосстійно виконуваати
ком
мплекс рробіт чи певну роботу
р
з обрано
ої профессії.
Дер
ржавна кваліфіккаційна атестаціяя учнів,, слухач
чів
здій
йснюєтьсся за участю
у
представн
п
ників піідприємсттв,
усттанов, оррганізацій
й-замовни
иків підгготовки робітнич
чих
кад
дрів по заакінченню
ю повного
о курсу наавчання.
Згідноо з прогр
рамою ку
ураторствва метод
дисти НМ
МЦ
ПТ
ТО у Запорізьккій обл
ласті віідвідали Державвні
квааліфікацій
йні
атестації
у
пррофесійно
о-технічн
них
наввчальних закладах.
Адмін
ністрація ДНЗ «Запорізь
«
ьке маш
шинобудіввне
ВП
ПУ» стоїтть на поззиції якісної підгоотовки фаахівців, яка
я
гол
ловним чином залежитьь від ппрофесійн
ного ріввня
вик
кладача та майсстра вир
робничогоо навчан
ння, стаану
наавчально--матеріалььної бази
и, здібносстей та мо
отивації до
д оволоддіння про
офесійним
ми
наавичками самих уч
чнів чи сл
лухачів.
Резулльтат опи
итування роботодаавців покказав, що
о 90% із них вваажають, що
щ
ви
ипускники
и цього навчально
н
ого заклааду добрее підготов
влені до самостійної роботти.
Пр
ри цьомуу роботодаавці беру
уть активн
ну участьь у вихідн
ному конттролі знан
нь, умінь та
наавичок.
25 чеервня 2014 року в ДНЗ «Зап
порізьке машинобу
м
удівне ВП
ПУ» було
о проведеено
Деержавну кваліфіккаційну атестацію
а
ю з проф
фесії «Пеерукар (пперукар-м
модельєр)».
Го
оловою кваліфікааційної комісії призначеена диреектор саалону «П
Перукарсьькі
по
ослуги» роботод
давець Панасенко
П
о Н.А., яка ізз задовооленням відміти
ила
пр
рофесіонаалізм виккладача Попової О.В. таа сплачеену
ро
оботу всьього пед
дагогічногго колекктиву, яккий очолює
пр
рофесіонаал своєї справи
с
ди
иректор н
навчально
ого заклааду
Ол
лійник О..М.
Під ччас захисту були представл
п
лені жіно
очі, чолов
вічі
в
таа дитячі зачіски та стр
рижки. ЗЗахист проходив
п
тееатралізовваній форрмі, були
и предстаавлені різзні стилі та
наапрямки п
перукарсьького мисстецтва.
Також
ж 25 черрвня 2014 року в ДНЗ «З
Запорізьк
кий
пр
рофесійни
ий ліцеей сервіісу» прроведена Держав
вна
квваліфікаціійна атесстація з професії
п
««Кравець» на рівеень
квваліфікаціії «Краввець» 4 розрядуу. Для проведен
ння
квваліфікаціійної атесстації гол
ловою квааліфікацій
йної коміісії
пр
ризначенаа директоор ательє «Новинкка» роботтодавець Ковальчуук В.В. Випускни
В
ики
гр
рупи разоом зі своїм
м майстр
ром вироббничого навчання
н
представвили колеекцію одяягу
«С
Слов'яноччка», яка отримал
ла гран-пррі на Всееукраїнсьькому коннкурсі ди
изайнерівв у
Кііровоград
ді у квітніі 2014 рок
ку.
Акти
ивна співп
праця НМ
МЦ ПТО у Запоріззькій облаасті з проофесійно-технічним
ми
наавчальним
ми заклад
дами показала, щоо підвищеення пресстижу пррофесійно
ої освіти це
од
дне з нагаальних пи
итань.

