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Відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту»,
«Типового положення про атестацію педагогічних працівників України»,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010р.
№930 (із змінами) та з метою активізації творчої діяльності, стимулювання
неперервної фахової освіти педагогічних працівників, підвищення їх
персональної відповідальності за результати навчання і виховання студентів
НАКАЗУЮ:
1.
Створити в коледжі атестаційну комісію на 2020-2021 навчальний рік у
складі:
- голова комісії - Ільченко Н.В., директор коледжу
- заступник голови комісії - Сова В.М., заступник директора з навчальної
роботи
Члени комісії:
1. Сиротенко А.О. - заступник директора з виховної роботи
2. Лісовська Н.В. - завідувач економічного відділення
3. Семененко Т.А. завідувач відділення
підприємництва та
інформаційних технологій
4. Чайка Л.В. - голова профкому
5. Вінник І.В. - голова циклової комісії маркетингу і торгівлі
6. Дулова О.І. - голова циклової комісії фундаментальних дисциплін та
комп’ютерних технологій
7. Іванова С.М. - голова циклової комісії фінансово-економічних та
облікових дисциплін
8. Куракіна О.В. - голова циклової комісії гуманітарних дисциплін
9. Погоріла О.І. - методист, секретар комісії
2. Викладачам, які виявили бажання пройти позачергову атестацію, до 10
жовтня 2020 р. подати заяви щодо проходження атестації.
3. Атестаційній комісії:
- до 20 жовтня 2020 р. розглянути списки працівників, які підлягають
черговій атестації, заяви викладачів на позачергову атестацію, подання
директора або педагогічної ради, затвердити графік атестації і довести його під
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розписку до відома викладачів, які атестуються;
- до 20 жовтня 2020 р. затвердити список викладачів, які атестуються;
- розробити та затвердити заходи щодо проведення атестації викладачів
коледжу у 2020-2021 навчальному році, графік проведення відкритих занять
викладачами, які атестуються;
- відповідно до затвердженого графіка роботи до 15 березня 2021 р.
вивчити педагогічну діяльність викладачів, які атестуються, шляхом
відвідування занять, позааудиторних заходів, контролю та аналізу рівня
навчальних досягнень студентів із предметів та дисциплін, ознайомлення з
даними про участь педагогічних працівників у науково-методичній роботі
коледжу та інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної
роботи тощо.
4. До 01 квітня 2021 р. провести засідання атестаційної комісії.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з
навчальної роботи Сову В.М.
Директорка коледжу

Погоджено:
Голова профкому
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