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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
“МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МОНТАЖНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

НАКАЗ

12.10.2020р. м. Могилів-Подільський №199

Про атестацію 
педагогічних працівників 
у 2020-2021 навчальному році

Керуючись Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників 
затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010р. №930, 
зареєстрованого Міністерством юстиції України від 14.12.2010р. №1255/18550 з 
відповідними змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України 
від 08.08.2013р. № 1135 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 
16.08.2013р. №1417/23949, відповідно до графіку атестації викладачів та списку 
педагогічних працівників коледжу, затверджених атестаційною комісією від 
19.10.2020р. протокол №12, з метою стимулювання цілеспрямованого, безперервного 
підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх 
професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й 
авторитету, Забезпечення ефективності навчально-виховного процесу

НАКАЗУЮ:

1.Провести з жовтня 2020р. до 30 березня 2021р. атестацію педагогічних працівників:

ВОЛКОВА Дмитра Сергійовича -  викладача предмету «Захист України»;
ГАРАГУЦ Світлани Леонідівни -  викладача електротехнічних дисциплін;
ГОЦУЛЯК Антоніни Миколаївни -  викладача будівельно-монтажних дисциплін; 
ДЄВОЧКІНОЇ Ганни Віталіївни -  викладача іноземної мови;
ЗАКРЕВСЬКОЇ Тамари Радіонівни -  викладача фінансово-облікових дисциплін; 
ІВАХОВОЇ Світлани Володимирівни -  викладача зарубіжної літератури;
КОВАЛЯ Олега Олександровича -  викладача фізичного виховання;
КОРОГОДИ Миколи Петровича -  викладача суспільних дисциплін;
ПАРАСУНЬКА Ігора Федоровича -  викладача іноземної мови;
СОЗАНСЬКОЇ Інни Петрівни -  викладача суспільних дисциплін.
ЧОРНОЇ Світлани Валеріївни -  викладача фінансово-облікових дисциплін; 
ШМУНДЯК Олени Василівни -  викладача математики;



2. Маковій В.А., методисту коледжа забезпечити ознайомлення педагогів з усіма 
характеристиками діяльності у міжатестаційний період під особистий підпис до 1 
березня 2021р.
3. Завершити вивчення педагогічної діяльності працівників, які атестуються, та 
оформлення на них атестаційних матеріалів до 2 квітня 2021р.
4. Викладачам, які підлягають атестації в поточному навчальному році, підготувати і 
здійснити презентацію власних творчих звітів на засіданнях методичної та 
педагогічної радах в період з листопада 2020 р. до березня 2021 р.
5. Матеріали атестації задіяти для вивчення, узагальнення та поширення їх серед 
викладацького складу, як ефективного педагогічного досвіду шляхом видання за 
підсумками творчих звітів у вигляді мето дичок або броплор протягом навчального

6. Заступнику голови атестаційної комісії Кізяну О.М., секретарю атестаційної комісії 
Маковій В.А. забезпечити контроль виконання плану роботи атестаційної комісії, 
затвердженого 19 жовтня 2020 р., протокол №12 в строки передбачені графіком.
7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

року.

Директор коледжу В.М. Заячковський


