
 
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ЧЕМЕРОВЕЦЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ  

 

НАКАЗ  
 

16.09.2022                                                    Чемерівці                                               №108 
 

 

Про створення атестаційної  

комісії у 2022– 2023 н.р. 

 
Відповідно до Законів України «Про освіту» «Про фахову передвищу 

освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, 

затвердженого наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010 №930, 

наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 

№1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 08.08.2013 №1135 «Про затвердження Змін до Типового положення 

про атестацію педагогічних працівників», листа Міністерства освіти і науки від 

10.09.2013 №1/9-617 «Про застосування Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників», Постанови Кабінету Міністрів України від 

23.12.2015 року №1109 «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і 

педагогічних знань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння» та з 

метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня 

професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної 

майстерності, атестації педагогічних працівників коледжу,  
   

НАКАЗУЮ: 
 

1. Створити атестаційну комісію для атестації педагогічних працівників 

у кількості 8 осіб. 

2. Затвердити персональний склад атестаційної комісії: 

ШЕРСТЮК  

Петро Ярославович 

т.в.о директора коледжу, 

голова атестаційної комісії  

ПОХНО  

Сергій Віталійович 

заступник директора з навчальної роботи, 

заступник голови атестаційної комісії 

БОЙЧУК  

Галина Яківна 

методистка коледжу,  

секретар атестаційної комісії 

Члени комісії:  

ЗАДОРОЖНИЙ  

Роман Володимирович 

відповідальний за навчально-виробничу 

практику 

НАКУТНА 

Галина Аркадіївна 

відповідальна за виховну роботу 



БЕРЛАДІН 

ІННА ПЕТРІВНА 

голова профкому працівників коледжу 

ЗАДОРОЖНА 

Валентина Миколаївна 

завідувачка відділення 

ДИКУНЕЦЬ 

Альона Віталіївна 

завідувачка відділення 

3. Затвердити план роботи атестаційної комісії на 2022-2023 навчальний 

рік. 

4. Методисту коледжу Бойчук Г.Я.: 

4.1.прийняти заяви педпрацівників про чергову (за бажанням 

працівника) та позачергову атестацію, зареєструвати їх до 10.10.2022 року; 

4.2. підготувати: 

- список педпрацівників (подання директора), які підлягають черговій 

атестації у 2022-2023 навчальному році, до 10.10.2022 року; 

- графік роботи атестаційної комісії та проведення атестації у 2022-2023 

навчальному році, до 10.10.2022 року; 

- проєкт наказу про порядок проведення атестації педагогічних 

працівників у 2022-2023 навчальному році, до 20.10.2022 року; 

4.3. разом з викладачами, які атестуються, підготувати плани їх роботи 

за атестаційний період (вересень 2022- лютий 2023 рр.), до 10.10.2022 року; 

4.4. засідання атестаційної комісії провести 24 березня 2023 року.  

5. Атестаційній комісії забезпечити атестацію педагогічних кадрів 

відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників та Положення про атестацію педагогічних працівників 

Чемеровецького медичного фахового коледжу.  

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Т.в.о. директора                                                                Петро ШЕРСТЮК 
 

 


