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Про створення атестацiйноТ KoMiciT

у 2022 - 2023 навчальному poui

ВiдгlовiдFrо до Законiв УкраТни <ГIро освiтзr>>, <Про фаховi, llередвi.liц,v
ocBiTy>>, Типового положення про атестацiю педагогi,{них t-tрацiвнl,ткiв.
затtsердженого наказOм V{iHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд 0S,10"2ij ii]
Ns9З0 (зi змiнами), з MeToIФ стие,Iyлювання цiлеспрямоваF{ого 5gзцс:рерRi{[}},{:i

лiдвищення рiвня гlрофесiйноТ компетеFIтностi педагогiчних пр;iшiвt,tlти:irз.

росту Тх професiйlноi майстерностi,, розви,Iку творчоТ iнiцiативи Tfl нtr;tснгlоl'
органiзацiТ атестацiТ

f,-,ýAfi{Al}},r${};

1, Затвердити склад атестацiйноТ KoмiciT:
Кллтм BiKTop Степанович * гOJ[сЁ}а KoMiciT, т,ts.с. директора, вl,IliJlа/{эч iзittцоТ
квалi фi кацi йноТ категорiТ, виклалач *п49тодист;

JVIошак Тетяна Михайлiвна - заступник голсви KoMiciT, застуIlнLiк диреt{л,{i}];i.-i
навчальноТ роботи, викладач вишоТ квалiфiкащiЙноТ категорiТ, вик.гtiiJ|ач-
метOдист;
Стоцька Ольга BiKTopiBHa секретар rcoMiciT, голоЕа циклtэвt:Т Ktlllic:iT
професiйr+оТ i практичноi гriдготовк}d зi спецiальнi.{х дl,тсц;,lплiн спецi;t];ьriл,,*jli
ТехнологiТ медиI{ноi дiагностики лiкування, ,га вик-]]:tдаLl лэ[ltл1,1,1

квалi фi кацiйноi категорii, викладач-метслист;
Чернецька Наталiя Йосиrriвна - чj]ен KoMiciT, застуilник лиректOра ,] g1lKclзHtlT

роботи, викладач вишоi квалiфiкащiйноТ категорiТ, викладач."h4е,гФд1.1сл,;

Боршlуляк Ал"llа АнатолiТвна чjтен KoMiciT, голOва лtрtкловсэТ у;rэь,;irij"

професiйноТ i практичноi пiдготовI(и з акушерськ0 - хiрургiчних дисциплiгt.
викладач вищоi квалi фi кацiйноТ категорiТ;
Всчканова Лариса [JeTpiBHa - член KoMiciT, голова цикловоТ KoMiciT
професiйноТ i практичноТ пiдготовки iз терапевтично-педiатричних
дисциплiн, викладач вищоТ квалiфiкацiЙноТ категорii, старший викладач;
Ткач Лариса IBaHiBHa - член методичноi ради, голова цикловоТ KoMiciT
вузьких дисциплiн, викладач вищоТ квалiфiкацiйноi категорiТ.
Якубовський Василь Федорович член KoMiciT, голова Гlервиlзlltli'
профспiлковоi органiзацiТ Itам'ягtець-ПrrдiльськOго медичного сРахоtзого
коледжу.
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Ilасобкова IHHa Михайлiвна * голова студентського парламен],у

2. Атестацiйнiй KoMiciT забезпечити проведення атестацiТ педагог,iчних калрiв
вiдповiдно до вимог Типового поло}кення про атестацiю педагогiчtll.tх

З. Головi атестацiйноТ KoMiciT Климу В,С. забезпечt,lти ltснтро.гlь зrl

проходженням курсовоi перелiдготовItи педагогiчних i'lpaцiBHllKiB колеlliкy ),

2022-202З навчальному роцi.
4. Секретарю KoMiciT Стоцькiй О.В.:
- до l0.10.2022 року скласти список педагогiчних гlрацiвнtакiв, якi
пiдлягають черговiй атестацii;
- до 12.\0.2022 року зiбрати заяви педагогiчFIих працiвникiв про позачерговч
атестацiю, про пеi]енесення строку атестацiТ] подання про присво€,ннr1
квалiфiкацiйних категорiй, педагогiчних звань, подання про позачерI,ову
атестацiю педагогiчних працiвникiв у разi зниження ними рiвня професiйrrоТ
дiяльностi;
- до 20.10.2022 року затвердити список педагогiчних працiвникiв, якi
аТесТУЮться, графiк роботи атестацiЙноi KoMiciT, план роботи атестаrtiйноl'
KoMiciT;
- до З0.10.2022 року укласти, затвердити i довес,ги д0 вiдома педагогiLIt{Ilх
працiвникiв та членiв атестацiйноТ KoMiciT графiк вiдкритих заходiв, Lцо

проводяться педагогами у ходi атестацiТ;
- До 01"0З ,202З року подати характеристики дiяльностi педагогi.tлrttх
працiвникiв у мiжатестацiйний перiод;
- до 0|,04.202З року подати секретарю атестацiйноТ KoMiciT II рiвня звir-за
наслiдками атестацii педагогiчних працiвникiв,
5. Членам атестацiйноi KoMioiT, заступнику директора з навчальноl'роботи. з

виховноТ роботи, головам циклових комiсiй:
- ДО 15.03.202З року всебi.lно вивчити досвiд роботlт педагог,i.lнltк
працiвникiв, що атестуються шляхом вiдвiдування навчальних звнять Trt

iнших фор, i методiв органiзацiТ роботи зi здобувачами освiти;
- органiзувати систематичне проведення звiтiв педагогiчних праrliвl+икiв
Протягом навчального року, узагальнити цi матерiали наказами по ко,гIелiку"

розглянути ii на засiданнях циклових комiсiй та педагогiчноТ радI.{,
6. Атестацiю педагогiчних працiвникiв заверlllити до 0i.04,202З poK,i,"

Провести гliдсумкове засiдання атестацiЙноТ KoMiciT, оформиr-и aTecT,atiiЁiHi
листи у 2-х примiрниках.
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Г.в.tl. _rиректора
\l о,] l]a1,1o}1,]let] l

тетяна Мошак
з

аталiя Чернецька
з ].08,]822
j i.08.2{i2:
j 1.08.2022
з j.ilii.2022
j 1.0ii,:0j2

ольга Стоцt,ка
Алла Борrлуляк
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