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Про організацію та проведення
атестації педагогічних працівників
коледжу у 2021-2022 н.р.
Відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України «Про
освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010
р. за №930, зареєстрованого Міністерством Юстиції України від 14.12.2010
р. за №1255/18550; до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня
2015 року №1109 «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і
педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння», до
Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про
затвердження Змін до Типового положення цро атестацію педагогічних
працівників» від 20 грудня 2011 року № 12473, Наказу Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України №1135 від 08 серпня 2013 року «Про
затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних
працівників», Листа Міністерства освіти і науки України «Про застосування
Типового положення про атестацію педагогічних працівників» № 1/9-617
від 10 вересня 2013 року та з метою стимулювання цілеспрямованого
безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних
працівників, росту їх професійної майстерності; рішення атестаційної
комісії коледжу (протокол №2 від 19.10.2021 року).
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити список педагогічних працівників для проходження
атестації у 2021-2022 навчальному році
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П осада

2

3
Викладач обліково-економічних
дисциплін

4
2017 р. - вища
категорія

Викладач української мови та
літератури

2018 р. - 1 категорія

Викладач товарознавчих
дисциплін

2017 р. - вища
категорія,
викладач-методист

Викладач фізики та
інформатики
Викладач іноземної мови

Атестується вперше

Викладач спецдисциплін

2017 р. - вища
категорія,
викладач-методист
2017 р. - вища
категорія,
викладач-методист
2017 р .- в и щ а
категорія,
викладач-методист
2017 р .- в и щ а
категорія,
викладач-методист
Атестується вперше

Бабій
Л юбов
Сергіївна
Бабійчук
Інна
Василівна
Бевза
Світлана
Сергіївна
Бездень
Альона Василівна
Бондарчук
А нна
Анатоліївна
Буняк
Н іна
Анатоліївна
Віниковецька
Ж анна
Семенівна
Гаращук
Сергій
Костянтинович
Гумеичук
М икола
Петрович
Гула
Сергій Анатолійович
Грибанова
Олена
О лександрівна
Комаровська
Олена
Олександрівна
Кривенко
Олександр
Л еонідович
Кублінська
Ірина
Анатоліївна
Лупенко
Світлана
Дмитрівна
Л озовська
Наталія
Ігорівна

Р езультат
п оп ер едн ьої
атестац ії

Викладач фінансовоекономічних дисциплін
Викладач фізичного виховання

Викладач математики, вищ ої
математики, фізики
Викладач історії
Викладач облікових дисциплін
*

2019 р . - І категорія

2017 р. - вищ а
категорія

Викладач облікових дисциплін

2017 р. - вища
категорія

Викладач фізичного виховання

М етодист

2017 р .- в и щ а
категорія,
викладач-методист
Атестується вперше

Вихователь

Атестується вперше

Викладач економічних
дисциплін

2017 р .- в и щ а
категорія,
викладач-методист

*

1
17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

2
М аслоїд
Анатолій
Петрович
М атвієнко
Людмила А натоліївна
М ельник
Оксана
Анатоліївна
Павлюк
Лю дмила
Д митрівна
Петрань
Світлана
Володимирівна
Радудік
Олена
Євгеніївна
Савлук
Людмила
Іванівна
Трубляк
Галина
М иколаївна
Ф альш тинська Ю лія
Василівна
ІІІмалій
Людмила
Іванівна

Викладач хімії

3

4
Атестується вперше

Викладач спецдисциплін

2019 р. - II категорія

Викладач української мови та
літератури

2017 р .- в и щ а
категорія,
старший викладач
2017 р. - 1 категорія

Викладач суспільних дисциплін

Викладач комерційних
дисциплін
Викладач іноземної мови

Викладач суспільних дисциплін

2 0 1 7 р .- в и щ а
категорія,
викладач-методист
2019 р. - 1 категорія

Викладач менеджменту

2017 р. - вища
категорія,
викладач-методист
2019 р. - 1 категорія

Викладач іноземної мови

2016 р. - II категорія

Викладач суспільних дисциплін

2017 р. - вища
категорія,
викладач-методист

2. Затвердити графік роботи атестаційної комісії на 2021-2022
навчальний рік (додаток 1).
3. Членам атестаційної комісії, завідувачам відділеннями, головам
циклових комісій виконувати обов’язки у відповідності до графіку роботи
атестаційної комісії, поточних планів з питань атестації педагогічних
працівників у 2021-2022 навчальному році.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
В.о. директора

Вик. Тімошенко НІ М
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