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дЕржАвний вищий ндвчАльний здклАд
(чЕршвшцькиЙ колЕлк длзаfлrтv тА ЕкономIки)>

нАкАз
м. Чернiвцi

31.08.2018 р. Ns 53

кПро cTBopeHHrI атестацiйноi KoMicii
у 2018/2019 н.р.).

Вiдповiдно до Закону Украiни кПро вищу ocBiry> вiд 01 .07.20|4 року Ns1556-
VII, на виконання наказу MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни Ns930 вiд 06.10.2010
кПро затвердження Типового положення про атестацiю педагогiчних працiвникiв>
iз змiнами, внесеними згiдно з наказом MiHicTepcTBa освiти i науки, молодi та
спорту Украiни Ns1473 вiд 20.|2.2011, наказом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи
J\Ъl135 вiд 08.08.2013, для органiзацiТ та проведеннrI атестацiТ педагогiчних
працiвникiв,

нАкАЗУЮ:
1. Створити атестацiйну комiсiю I рiвня та затвердити iT склад:

Пекарський Микола Iванович - голова атестацiйноТ KoMiciT,

директор коледжу;
Навольська Лiлiя Василiвна - секретар атестацiйноТ KoMicii,

заступник директора з навчальноi роботи;
Члени атестацiйноi KoMiciT:

Андросова Галина.Щенисiвна - голова предметноТ (цикловоТ) KoMiciT
соцlально-ryманlтарних дисциплlн ;

Бiла Марiя МиколаiЪна - завiдувач навчulJIьно-виробничоТ практики,
голова предметноi (цикловоi) KoMicii
загаIIьнотехнiчних дисциплiн i технологiй;

Гапей Аллrа Василiвна - Голова Ради директорiв ВНЗ I-II р.а.
ЧернiвецькоТ областi;

Kl^riHiK Руслан Васильович - завiдувач вiддiлення, голова профспiлкового
KoMiTeTy працiвникiв коледжу;

Махнiй Тетяна Миколаiвна - голова предметноi (цикловоi) KoMicii
облiково-фiнансових дисциплiн.

,Щиректор коледжу М. I. Пекарсъкий

ПОГОДХtЕНО:
Заступник директора

,одарськоТ роботи

Проект нак€ву вносить:
Заступник директора з

оти

31.08.2018 р.

В. Гапей
31

Л.В. Навольська



щ]

дЕржАвний в ищий ндвчАльний з ьклАд
(чЕршвшцькиЙ колЕлк длзаfштv тА ЕкономIки>

нАкАз
м. Чернiвцi

3 1.08.2018 р. Ns 5З

кПро cTBopeHHrI атестацiйноi KoMicii
у 20|8/2019 н.р.).

Вiдповiдно до Закону Украiни кПро вищу ocBiry> вiд 01 .07.20|4 року Ns1556-
VII, на виконання наказу MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни Ns930 вiд 06.10.2010
кПро затвердження Типового положення про атестацiю педагогiчних працiвникiв>
iз змiнами, внесеними згiдно з наказом MiHicTepcTBa освiти i науки, молодi та
спорту Украiни Ns1473 вiд 20.|2.2011, наказом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи
J\Ъl135 вiд 08.08.201З, для органiзацiТ та проведеннrI атестацiТ педагогiчних
працiвникiв,

нАкАЗУЮ:
1. Створити атестацiйну комiсiю I рiвня та затвердити iT склад:

Пекарський Микола Iванович - голова атестацiйноТ KoMiciT,

директор коледжу;
Навольська Лiлiя Василiвна - секретар атестацiйноТ KoMicii,

заступник директора з навчальноi роботи;
Члени атестацiйноi KoMiciT:

Андросова Галина.Щенисiвна - голова предметноТ (цикловоТ) KoMiciT
соцlально-ryманlтарних дисциплlн ;

Бiла Марiя Миколаiвна - завiдувач навч€lJIьно-виробничоТ практики,
голова предметноi (цикловоi) KoMicii
заг€Lльнотехнiчних дисциплiн i технологiй;

Гапей Алла Василiвна - Голова Ради директорiв ВНЗ I-II р.а.
ЧернiвецъкоТ областi;

Kl^riHiK Руслан Васильович - завiдувач вiддiлення, голова профспiлкового
KoMiTeTy працiвникiв коледжу;

Махнiй Тетяна Миколаiвна - голова предметноi (цикловоi) KoMicii
облiково-фiнансових дисциплiн.

,Щиректор коледжу М. I. Пекарсъкий

ПОГОДХtЕНО:
Заступник директора

,одарськоТ роботи

Проект нак€ву вносить:
Заступник директора з

оти

31.08.2018 р.

В. Гапей
31

Л.В. Навольська


