
Міністерство освіти і науки України 

 ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ  ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 

 
Н А К А З  

09.09.2021 м. Чернівці № 99/В  
Про створення атестаційної 
комісії для проведення  
атестації педагогічних працівників 
у 2021-2022 н.р. 

 

 Відповідно до Законів України «Про  освіту», «Про вищу 

освіту», «Про фахову передвищу освіту», наказу Міністерства освіти 

і науки України від 06.10.2010 №930 «Про затвердження Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників», наказу 

Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 №1135 «Про 

затвердження змін до Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників» та відповідно до річного плану роботи 

коледжу 

НАКАЗУЮ: 

1. Створити комісію для проведення атестації педагогічних 

працівників і затвердити її склад: 

Димитрюк В.М. – директор коледжу, викладач вищої категорії , 

викладач-методист – голова атестаційної комісії; 

Павлюк М.Д. – головний спеціаліст відділу координації 

діяльності закладів вищої освіти і науки Управління науки і 

інновацій Департаменту освіти і науки Чернівецької  обласної 

державної адміністрації (за згодою); 

Остафійчук В.О. – заступник директора з навчальної роботи, 

викладач вищої категорії, викладач-методист – заступник 

голови атестаційної комісії; 

Глевич Т.В. – заступник директора з виховної роботи, викладач 

вищої категорії, викладач-методист; 

Кінаш О.П. – завідувач навчально-методичного кабінету, 

викладач вищої категорії, викладач-методист – секретар 

атестаційної комісії; 

Колотило О.В. – голова профспілкового комітету коледжу, 

голова циклової комісії загальнопрофесійних дисциплін 

відділення «Автомобільне господарство», викладач вищої 

категорії;  

Урсатий С.Д. – завідувач відділення «Залізничне господарство», 

викладач першої категорії; 

Бурла В.М. – голова циклової комісії загальнопрофесійних 

дисциплін відділення «Вагонне господарство», викладач вищої 

категорії; 

Ванзар В.М. – голова циклової комісії загальнопрофесійних 

дисциплін, викладач вищої категорії, викладач-методист; 



 

 

Замфір Т.В. - голова циклової комісії загальноосвітніх 

дисциплін, викладач вищої категорії, викладач-методист; 

Лягу Г.В. – голова циклової комісії загальнопрофесійних 

дисциплін відділення «Колійне господарство», викладач вищої 

категорії, викладач-методист; 

Тодорук Л.Д. – голова циклової комісії загального природничо-

математичного, соціально-гуманітарного напрямку, викладач 

вищої категорії, голова студентського профкому;  

Кривохижа Т.В. – практичний психолог. 

2. Голові атестаційної комісії  до 02 жовтня 2021 року 

організувати планування роботи.математичного, соціально-

гуманітарного напрямку, викладач вищої категорії, 

 

 

 

Директор                       Володимир  ДИМИТРЮК 

 

 

 

 
Виконавець:  

__________ О. Кінаш 

 

 

 

 

 

 

 

 


