
Міністерство освіти і науки України 

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ БІЗНЕС-КОЛЕДЖ

Н А К А З  № М Ч

,, ”  Сіг-ІїтгНсЯ______ 2021 Черкаси

Про створення атестаційної комісії 
при Черкаському державному 
бізнес-коледжі та атестацію 
педагогічних працівників на 
2021 - 2022 навчальний рік

Відповідно до Закону України „Про освіту”, Типового положення про 
атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України № 930 від 06.10.2010 (зі змінами) з метою 
визначення відповідності педагогічних працівників зайнятій посаді, 
встановлення рівня кваліфікаційної категорії та відповідного посадового 
окладу, активізації творчої діяльності, стимулювання неперервної фахової та 
загальної освіти

НАКАЗУЮ:

1. Створити атестаційну комісію у складі:

Куклін О.В. 
Азьмук Н.А.

Боровик Т.М. 
Залозна Т.Г. 
Проценко О.Л.

Богун М.М. 
Піскова С.П.

Дернова І.А.

Здір В.А. 
Хотунов В.І.

Музиченко В.М. 
Фастовська О.Т.

голова атестаційної комісії, професор, д.е.н., директор; 
заступник голови, заступник директора з навчально- 
методичної роботи, д.е.н., доцент; 
секретар, методист; 
завідувач практики;
заступник директора з навчальної роботи, к.біол.н. 
доцент;
заступник директора з виховної роботи;
завідувач відділення підприємництва та маркетингу,
викладач-методист;
завідувач кафедри економіки, підприємництва та 
маркетингу, к.е.н., викладач-методист; 
завідувач кафедри обліку та фінансів, к.е.н.; 
завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та 
інформаційних технологій, к.пед.н., доцент; 
завідувач відділення дизайну, викладач-методист; 
завідувач навчально-методичного кабінету, 
викладач-методист;



Козенкова Л.О.

Ходаковська О.О.

Мустафа 0 .0 . 
Видриган-Лаврук А.М.

Вакуленко О.В. 
Оліфіренко В.М.

керівник фізичного виховання, голова циклової комісії 
суспільних дисциплін та фізичного виховання, старший 
викладач;
голова циклової комісії природничо-математичних та 
гуманітарних дисциплін, викладач;
голова циклової комісії іноземних мов, викладач-методист: 
завідувач відділення інженерії програмного забезпечення, 
голова циклової комісії програмування, викладач; 
голова циклової комісії дизайну; 
голова профспілкової організації.

2. Заступнику директора з навчально-методичної роботи Азьмук Н.А. 
ознайомити всіх педагогічних працівників з типовим Положенням про 
атестацію педагогічних працівників України.

3. Секретарю атестаційної комісії Боровик Т.М:
3.1. До 10 жовтня 2021 року подати до атестаційної комісії списки 

педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням 
результатів попередньої атестації та строків підвищення кваліфікації та 
прийняти від педагогічних працівників коледжу заяви щодо проходження 
позачергової атестації.

3.2. До 20 жовтня 2021 року затвердити списки педагогічних працівників, 
які атестуються, графік роботи атестаційної комісії і подати його на 
затвердження голові атестаційної комісії.

3.3. Ознайомити працівників, що атестуються з графіком проведення 
атестації під підпис.

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор, професор . О.В.Куклін

Погоджено з профспілковим комітетом кблбдзку X  
Протокол № '[В_від У /  УУ 2021 року ' "

Голова профспілкової організації


