
Вище  професійне училище 

НАКАЗ 

№29 cмт Володимирець 

  

  

  

31.08.2020                                                                                 №    254 ОД 

 

Про створення атестаційної комісії 

у вищому професійному училищі №29 

смт Володимирець 

 

  

 

        Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних  працівників України, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за №1255/18550, зі змінами, доповненнями 

 

      НАКАЗУЮ: 

1. Створити атестаційну комісію у такому складі: 

Голова комісії: Боровик В.П. - директор училища 

Заступник голови 

комісії: 

Секретар атестаційної 

комісії: 

Волощук А.В. 

  

  

Цюбко Н.В. 

- заступник директора з НВР 

  

  

- методист 

  Булачок М.С. - заступник директора з НВихР 

  Прозапас В.П. - старший майстер 

  Христянович О.М. - методист 

  Литвиненко І.П. 

- голова МК  з підготовки робітничих кадрів за 

галузевим спрямуванням:   будівельно-монтажних, 

ремонтно-будівельних робіт 

  Токарська О.В. 
- голова МК з підготовки робітничих кадрів    за 

галузевим  спрямуванням: громадське харчування 

  Капітула С.С. 

- голова МК з підготовки робітничих кадрів за 

галузевим спрямуванням:  загальні професії 

електротехнічного виробництва 

  Диханова Л.В. 
- голова МК викладачів гуманітарних, природничо-

математичних дисциплін та інформатики 

  

  



1. Атестаційній  комісії: 

 - забезпечити атестацію педагогічних кадрів відповідно до вимог чинного Типового положення  про 

атестацію педагогічних працівників; 

 - розробити, затвердити  й довести  до відома  під особистий підпис  педпрацівників графік 

роботи  комісії; 

3. Заступникам директора та методистам  у період підготовки  та проведенння 

атестації  забезпечити  такі організаційні заходи: 

- підготувати план роботи атестаційної комісії; 

- скласти список тих,  хто атестуватиметься  у 2020-2021 н.р.; 

- вивчити   з педагогічними працівниками, які атестуються   в поточному навчальному році, Типове 

положення  про атестацію педагогічних працівників; 

- зібрати  необхідні документи для початку атестаційної кампанії (заяви, свідоцтва про проходження 

курсів тощо). 

- у січні  2021 року організувати  в методичному  кабінеті  училища презентацію  про хід атестаційної 

кампанії (матеріали з досвіду  роботи викладачів, майстрів виробничого навчання,  вихователів, які 

проходять  атестацію); 

- взяти під особистий контроль  своєчасну підготовку  характеристик діяльності  педагогічних 

працівників та оформленння атестацйних листів. 

 4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

  

  

  

Директор                                                                                Валерій БОРОВИК 

 


