МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ
ВІДДІЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ
Н А К А З
«____»_________2017

м. Вінниця

№ _________

Про підсумки проведення атестації
педагогічних працівників закладу
у 2016-2017 навчальному році
Згідно з Типовим положенням 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; з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
«Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних
працівників» від 20 грудня 2011 року № 12473 та на підставі рішення засідання
атестаційної комісії коледжу (протокол №6 від 29 березня 2017 року),
НАКАЗУЮ:
1. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»
педагогічним працівникам:
- Апаріній Лілії Юріївні, викладачу хімії,
- Павлюк Людмилі Дмитрівні, викладачу суспільних дисциплін,
- Солоненко Людмилі Михайлівні, викладачу комерційних дисциплін.
2. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»
педагогічному працівникові:
- Сачок Альоні Миколаївні, викладачу математики, фізики та астрономії.
3. Порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту
освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації за наслідками
атестації педагогічних працівників:
- про відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній категорії
«спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «викладачметодист»:
1. Віниковецької Жанни Семенівни, викладача економічних дисциплін;
2. Борісової Олени Миколаївни, викладача спеціальних дисциплін;
3. Лозовської Наталії Ігорівни, викладача економіки;

4. Савлук Людмили Іванівни, викладача основ філософських знань,
соціології;
- про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії
«спеціаліст вищої категорії»:
1. Бабій Любов Сергіївни, викладача обліково-економічних дисциплін;
2. Бондар Марії Миколаївни, викладача спеціальних дисциплін;
3. Вітюка Олександра Івановича, викладача суспільних дисциплін;
4. Грибанової Олени Олександрівни, викладача обліково-економічних
дисциплін;
5. Захарчука Миколи Сергійовича, викладача спеціальних дисциплін;
6. Комаровської Олени Олександрівни, викладача обліково-економічних
дисциплін;
7. Ткачука Слави Володимировича, викладача фізичного виховання;
- про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії
«спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «викладачметодист»:
1. Буняк Ніні Анатоліївні, викладачу спеціальних дисциплін;
2. Волинець Оксані Олександрівні, викладачу обліково-економічних
дисциплін;
3. Гаращуку Сергію Костянтиновичу, викладачу фізичного виховання,
4. Гуменчуку Миколі Петровичу, викладачу математики та фізики;
5. Кислинській Ірині Іванівні, викладачу обліково-економічних
дисциплін;
6. Кривенку Олександру Леонідовичу, викладачу фізичного виховання;
7. Петрань Світлані Володимирівні, викладачу комерційних дисциплін;
8. Шмалій Людмилі Іванівні, викладачу суспільних дисциплін;
9. Яковлєвій Ларисі Миколаївні, викладачу зарубіжної літератури;
- про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої
категорії»:
1. Бевзі Світлані Сергіївні, викладачу товарознавчих дисциплін;
2. Кавун Жанні Анатоліївні, викладачу географії, біології, екології,
мікробіології і фізіології, санітарії та гігієни;
- про присвоєння педагогічного звання «майстер ІІ категорії» Трубляк
Галині Миколаївні, майстру виробничого навчання.
4. Завідувачу навчально-методичного кабінету Савлук Л.І. завершити
документальне оформлення результатів атестації у відповідності до
нормативно-правових вимог.
5. Головному бухгалтеру Комаровській О.О. здійснити розрахунок
заробітної плати педагогічним працівникам: Апаріній Лілії Юріївні, Павлюк
Людмилі Дмитрівні, Сачок Альоні Миколаївні відповідно до цього наказу з дня
прийняття рішення атестаційною комісією - 29.03.2017 року.
6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор
Вик. Савлук Л.І.

В. Балицька

