
КАМ´ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 
 

Н А К А З 
 

м. Кам’янець-Подільський 

 

       23 березня 2022 року                                                                          № 09-к              
  

Про результати атестації    

педагогічних працівників коледжу 

у 2021-2022 навчальному році 

 

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 

жовтня 2010 р. № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

14.12.2010 за № 1255/18550 (із змінами), наказу Департаменту освіти, науки, 

молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації від 16 вересня 

2021 року № 260-од «Про атестацію педагогічних працівників закладів освіти 

області у 2021/2022 навчальному році», внутрішньоколеджного наказу від 11 

жовтня 2021 року № 37-к «Про чергову та позачергову атестацію педагогічних 

працівників коледжу у 2021-2022 н.р.», наказу Департаменту освіти, науки, 

молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації від 15 березня 

2022 року № 144-од «Про внесення змін до наказу директора Департаменту 

освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації від 16.09.2021 № 260-од» 

та на підставі рішення атестаційної комісії Кам’янець-Подільського медичного 

фахового коледжу (протокол № 4 від 23 березня 2022 року) 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»:  

- Бурденюк Оксані Петрівні – вихователю гуртожитку. 

2. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»:  

- Матвійчук Ользі Михайлівні – викладачці біології та екології. 

3. Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІІ рівня Департаменту 

освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації 

про: 

- присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»: 

Мазур Тетяні Ігорівні – викладачці соціальної медицини та організації 

охорони здоров´я; 

- відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та педагогічному званню «викладач-методист»: 

Смольницької Ярослави Дмитрівни – викладачки хімії, аналітичної хімії, 

медичної хімії та основ екології і профілактичної медицини; 

Цісар Тетяни Іванівни – викладачки української мови та літератури; 

- відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії»: 

Гайдамащук Тетяни Володимирівни – викладачки анатомії та фізіології 

людини; 

Сабадаш Олени Євгеніївни – викладачки внутрішньої медицини; 

Ткач Лариси Іванівни – викладачки інфектології. 
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