
укрдiнд
MIHICTEPCTBO ОСВIТИ I НАУКИ УКРДiНИ

ДЕРЖАВ IШЙ В IДЦIЙ НАВ ЧА JЫilNI ЗАКJIАЛ
(чЕрнIвЕцъкЙ ко"IIFдк щзАfuу тА EKOH0MIKи,>

нАкАз
м. Чернiвцi

04.01 .2017 р.

uПро затвердкення оновленою скJIащ/

дорадчого оргаIIу на 2017 рiю>

Ns1

У зв'язку iз к4дровrпли змiна"tr,п,r,

нАкАЗУЮ:
1. Затвердити з 1 сiчня 20\7 року oHoBrreHrй склад дорадчого органУ -

педагогiщrоi р4дl,Щержавною вищою навччшьног0 закJIа,ry <<ЧернiвецьКИЙ

коледж,щrзайЕу та економiки>>, що дода€ться"
2. Методлсту Радл д{реIсорiв, секрегарю педшогiщrоТ р4д,I (СемеrПОК

М. С.) здiйсrшовати органiзацiftrо-технiчне забезпечення дiяllьностi педагО-
гiщrоТ рад,I вiдповiдrо до компетенцii.

3. Контроль за виконанням цьою наказу зzlлиш€lю за собою.

,I[дреlсгор коледжу А. В. Гапей

Проеlст нак{ву вносить:
MgTo,щrcT Радл дryеlсгорiв

М. С. Семеrпок



Ns
з/п

ЗАТВЕРД{(EНО
нака:} rЩержавног0 вищого навчального
закJIащ/ <<ЧернiвеIркrй коледк длзаftry
та eKoHoMiKn>
вiд 4 сiчня 20|7 р. Nч l

скJIАд
Дорадчою оргаIry - педагогiщlоТ ради ,Щержавного вищого навчапьного

закJIад/ <<Чернiвецький коледж дизаftrу та eKoHoMiKn>

Прiзвище, iм'я, по
батьковi

Посада

l.г
Алла Василiвна

2. сЕмЕнюк
степанович

7. вJIАсовА

tsолоIIIин
а.гrина А

Володами
14. довгАнюк

ольга Гпиrопiвна
15. лудtА

оксана Анатолiiвна
16. дуIIIЕнко

свiтлана Анатолiiъна

директор коледцr, голова ради;

Раш д.IреIffорiв ВНЗ I-II р. а.

ч, чJIен ради;

ЕикJIадач, член ради;

ЕикJIадач, Iшен ради;

кJIацач, Iшен ради;

кJIацач,Iшен ради;

tsикJIадач, Iшен ради;

завiдвач навчальньвиробничоi практики,
чJIен ради;
майстер виробничого навчанЕя, Iшен ради;

i

олъга

1

,

1

i

апина Денисiвна

iя Миколаiъна

василiвна

iй Миколайович
,жАнськА

а евгенiiъна
рактиIIнии пс}D(олог, lшен ради;

:

tsикJIадач, IUIеH ради;



|7. зиковА
KpicTiHa Олегiвна

викJIадач, член ради;

18. IJIIнюк
AHToHiHa Володrдr,ирiвна

:

викладач, Iшен ради;
:

19. КАТРИНШФ застуlrник д{реIстора з адrлiнiстративно-
Iprцra Мrоrайлiвна господарськоТ роботи, член радl;

20. кисИIШпJЯ методист вiддiлешrя, чJIен ради;

2l. КIIЦЗЕРСЬКА
Марина ЮрiiЪна

, Iшен ради;

22. кусА
оксана Богданiвна

ч вiддiлення, Iшен рад{;

Zэ- куцшк
FIатшlка IBaHiBHa

викJIадач, (шен ради;

24. кучIшк
руслан Васильович

завrд/вач вlддlлення, Iшен рад{;

25. вА ts член Dади:

Надiя Мшrайлiвна

HiHa IBarTiBHa
2б. лЕвко

Тетяна Юрiiвна

i з4.
iя олексiiъна

ради;

цlglяЦZlЧ, ради;

засцrпник д,Iрекгора з BID(oBHoTроботи, член

ради;

35.
Микола Iванович

з6.
юлiя Вiкгорiвна

,. з7. свIIilдIъкА

засчдник юлови студентськот ради, тшен

)

помlчник директора тшен ради;

эикJIадач, тшен ради;

викJIадач, Iшен ради;

27.
|леся Мrо<айлiвна

, тшен ради;

28. мАртинюк
IIюдIчrила Василiвна

викJIадач, чJIен ради;

29. мдG{па
гетяна Миколаi'вна

викJIадач, чJIен ради;

з0.
iя Taoaci

чIетодист, член радr;

31. оФIи
Iллiвна

кJIацач, !шен ради;

32. ЦАВОJЪСЬКА заступник диреIffора з навчztпьноi роботи, тшенj

33. .+ШСТЕРЕНКО майстер виробничого навчанЕя, Iшен ради; i

таiсiя Вiкгооiвна
38. cMyTHrIK

lчIарiя МанолiiЪна
викJIадач, чJIен ради;



студентськоi рад,I, tшен ради;

JIIHCbKA
i

Надiя
IтIЕIIШШко
fuHa
IIEPBIHCЬKA

етяна Володr.шчr

iя огговна
рЕмЕтА

tsикJIадач, чJIен ради;

эикJIадач, член ради;

, чJIен ради;

бухгштер, тuIен ради;

кJIацач, IшеЕ ради;


