
 
 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  

ЧЕМЕРОВЕЦЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 
 

НАКАЗ 
 

17.10.2022                                                  Чемерівці                                                        №122 
 

Про організацію та проведення  

атестації педагогічних працівників  

коледжу в 2022-2023н.р. 

 

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

освіту», на підставі п. 3.2.Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

06 жовтня 2010 року №930 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 

14 грудня 2010 року за №1255/18550, 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 08.08.2013р. 

№1135, Положення про атестацію педагогічних працівників Чемеровецького 

медичного фахового коледжу та з метою активізації творчої діяльності 

стимулювання неперервної фахової та загальної освіти педагогічних 

працівників, підвищення їх персональної відповідальності за результати 

навчання та виховання здобувачів освіти 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити список педагогічних працівників коледжу, що 

атестуються у 2022- 2023 н.р. (Додаток 1). 

2. Затвердити графік проведення атестації педагогічних працівників 

коледжу у 2022/2023 навчальному  році (Додаток 2). 

3. Методисту коледжу Бойчук Г.Я.: 

3.1. Забезпечити своєчасну підготовку та подання до атестаційної 

комісії коледжу необхідних матеріалів на присвоєння 



(підтвердження) кваліфікаційних категорій та педагогічних звань 

працівників коледжу; 

3.2. Підготувати атестаційні матеріали для розгляду атестаційною 

комісією Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації 

відповідно до графіку подачі атестаційних матеріалів навчальними 

закладами. 

4. Заступнику директора з навчальної роботи Похну С.В.: 

4.1.  Забезпечити ефективну роботу атестаційної комісії протягом 

2022/2023 н. р. щодо всебічного вивчення й узагальнення досвіду роботи 

педагогів, які атестуються на присвоєння й відповідність вищій 

кваліфікаційній категорії та педагогічним званням, у відповідності до вимог 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників.  

4.2. Висвітлювати матеріали атестації педагогів коледжу, їхні творчі 

надбання на сайті коледжу, на засіданнях міжколеджних методичних 

об’єднань та виставках педагогічної творчості, сприяти розміщенню 

зазначених матеріалів у педагогічній пресі.  

5. Атестацію педагогічних працівників проводити на принципах 

демократизму, колегіальності, гласності, безперервності освіти й 

самовдосконалення.  

6. Наказ довести до відома педагогічних працівників які атестуються під 

підпис. 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Т.в.о. директора                                                                     Петро ШЕРСТЮК

   



Додаток 1 

 
СПИСОК ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КОЛЕДЖУ, ЩО АТЕСТУЮТЬСЯ У 2022- 2023 Н.Р. 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім′я, 

по батькові 
Посада 

Педагогічний 

стаж 

Кваліфікаційн

а категорія, 

педагогічне 

звання 

У 2022-2023н.р.  

претендує на 

Обсяг 

(кількість 

год.) 

підвищення 

кваліфікації 

 

Вид 

атестації 

1. Глошанчук  

Алла  

Антонівна 

Викладачка хімії,  

медичної хімії. 

32р. Спеціаліст  

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

Відповідність раніше 

присвоєній кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та педагогічного 

звання «викладач-методист» 

128 год. Чергова 

2. Гончар  

Катерина  

Михайлівна 

Викладачка німецької мови,  

основ загальної та медичної 

психології,  

зарубіжної літератури. 

11р. Спеціаліст 

ІІ категорії 
Присвоєння «спеціаліст 

першої кваліфікаційної 

категорії» 

125 год. Чергова 

3. Гречанюк  

Олена 

Володимирівна 

Викладачка анатомії людини, 

патоморфології,  

медсестринства в неврології. 

18р. Спеціаліст 

 вищої 

категорії  

Відповідність раніше 

присвоєній кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та  присвоєння 

педагогічного звання 

«старший викладач» 

189 год.  Чергова 

4. Макошко  

Тетяна 

Анатоліївна 

Викладачка медсестринства 

в акушерстві, 

медсестринства в гінекології, 

репродуктивного здоров’я. 

18р. Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Відповідність раніше 

присвоєній кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та  присвоєння 

педагогічного звання 

«старший викладач» 

192 год.  Чергова 

5. Накутна 

Галина  

Аркадіївна 

Викладачка соціології,  

основ філософських знань, 

філософії, відповідальна за 

виховну роботу, практичний 

психолог. 

29р. Спеціаліст  

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

Відповідність раніше 

присвоєній кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та педагогічного 

звання «викладач-методист» 

30 год. Чергова 



6. Худик  

Лариса 

Олександрівна  

Викладачка біологія,  

медичної біології. 

37р. Спеціаліст  

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

Відповідність раніше 

присвоєній кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та педагогічного 

звання «викладач-методист» 

98 год. Чергова 

7. Цнота 

Людмила 

Вікторівна 

Викладачка англійської 

мови, англійської мови (за 

професійним спрямуванням). 

27р. Спеціаліст  

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

Відповідність раніше 

присвоєній кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та педагогічного 

звання «викладач-методист» 

146 год. Чергова 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

Графік проведення атестації педагогічних працівників 

№ 

п/п 
Назва циклової комісії 

ПІБ викладачів, 

які 

атестуються 

Вивчення 

системи 

роботи 

Ознайомлення  Дата    

з 
 

х
а

р
а

к
т

ер
и

ст
и

к
о

ю
 

з 

а
т

ес
т

а
ц

ій
н

и
м

 

л
и

ст
о

м
  

засідання 

педагогічної 

ради 

проведення 

атестації 

видачі 

наказу 

подачі   

подання  до 

атестаційної 

комісії ІІ 

рівня 

1. ЦК викладачів 

природничо-наукової 

підготовки 

ГЛОШАНЧУК  

Алла 

Антонівна 

з 10.10.2022р. 

до 

15.03.2023р. 

20.02.

2023р. 

15.03. 

2023р. 
09.03.2023р. 22.03.2023р. 28.03.2023р. 

до 

07.04.2023р. 

2. ЦК викладачів  вузьких 

спеціальностей 

ГРЕЧАНЮК  

Олена 

Володимирівна 

з 10.10.2022р. 

до 

15.03.2023р. 

20.02.

2023р. 

15.03. 

2023р. 
09.03.2023р 22.03.2023р. 28.03.2023р. 

до 

07.04.2023р. 

3. ЦК викладачів 

природничо-наукової 

підготовки 

ГОНЧАР  

Катерина 

Михайлівна 

з 10.10.2022р. 

до 

15.03.2023р. 

20.02.

2023р. 

15.03. 

2023р. 
09.03.2023р. 22.03.2023р. 28.03.2023р. 

до 

07.04.2023р. 

4. ЦК викладачів 

професійної і 

практичної підготовки 

педіатричного та 

акушерсько-

гінекологічного 

профілю 

МАКОШКО  

Тетяна 

Анатоліївна 

з 10.10.2022р. 

до 

15.03.2023р. 

20.02.

2023р. 

15.03. 

2023р. 
09.03.2023р. 22.03.2023р. 28.03.2023р. 

до 

07.04.2023р. 

5. ЦК викладачів 

соціально-економічних 

та гуманітарних 

дисциплін 

НАКУТНА  

Галина 

Аркадіївна 

з 10.10.2022р. 

до 

15.03.2023р. 

20.02.

2023р. 

15.03. 

2023р. 
09.03.2023р. 22.03.2023р. 28.03.2023р. 

до 

07.04.2023р. 

6. ЦК викладачів 

природничо-наукової 

підготовки 

ХУДИК  

Лариса 

Олександрівна 

з 10.10.2022р. 

до 

15.03.2023р. 

20.02.

2023р. 

15.03. 

2023р. 
09.03.2023р. 22.03.2023р. 28.03.2023р. 

до 

07.04.2023р. 

7. ЦК викладачів 

соціально-економічних 

та гуманітарних 

дисциплін 

ЦНОТА  

Людмила 

Вікторівна 

з 10.10.2022р. 

до 

15.03.2023р. 

20.02.

2023р. 

15.03. 

2023р. 
09.03.2023р. 22.03.2023р. 28.03.2023р. 

до 

07.04.2023р. 



 


