
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ З ПОСИЛЕНОЮ 

ВІЙСЬКОВОЮ ТА ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ» 
 

 

НАКАЗ 
 

 
  _____________ 2020 р.                                                   №______ 

      

Про створення та склад  

атестаційної комісії 

 

Відповідно до Закону «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», 

«Про загальну середню освіту», згідно з Типовим положенням про атестацію 

педагогічних працівників України та у зв’язку з проведенням чергової атестації 

педагогічних працівників  

 

Н А К А З У Ю: 
 

1. Створити на 2020-2021 навчальний рік атестаційну комісію та 

затвердити її склад: 

 
1.  Голова атестаційної комісії Петрович В.С. – директор коледжу 

2.  Заступник голови атестаційної 

комісії 

Поступаленко В.А. – заступник директора з НВР 

3.  Заступник голови атестаційної 

комісії 

Волошкова Л.М. – заступник директора з НВР 

4.  Секретар атестаційної комісії Голод О.М. –  методист 

5.  Член атестаційної комісії: Баранська Н.М. – заступник директора з НМР 

6.  Член атестаційної комісії: Бойко Л.Л. – спеціаліст управління закладів 

вищої освіти, професійної освіти та 

прогнозування цільових програм Департаменту 

освіти і науки виконавчого органу Київської 

міської ради (КМДА) (за згодою) 

7.  Член атестаційної комісії: Буйновський В.В. – методист Навчально-

методичного кабінету професійно-технічної 

освіти у м. Києві (за згодою) 

8.  Член атестаційної комісії: Калюжний В.О. – заступник директора з  

військово-фізичної підготовки 

9.  Член атестаційної комісії: Зубов А.В. - завідувач відділення військово-

фізичної підготовки 

10.  Член атестаційної комісії: Наливайко К.М. – завідувач відділення 

професійної підготовки 

11.  Член атестаційної комісії: Павленко А.П. – голова профспілкового 

комітету, представник  педагогічного колективу 

12.  Член атестаційної комісії: Островська Л.В. – старший майстер 

13.  Член атестаційної комісії: Циганкова С.В. – заступник директора з НВР 

14.  Член атестаційної комісії: Черкас Г.М. – старший майстер 

15.  Член атестаційної комісії: Чистякова Н.Г. – методист 

 



2. Атестаційній комісії діяти в межах повноважень, визначених Типовим 

положенням про атестацію педагогічних працівників України та Положенням про 

атестацію педагогічних працівників ДНЗ «Київський професійний коледж з 

посиленою військовою та фізичною підготовкою». 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

Директор       Василь ПЕТРОВИЧ 



З наказом ознайомлені:     Н.М.Баранська 

 

О.М.Голод 

    

Л.М.Волошкова 

 

А.В.Зубов 

 

В.О.Калюжний 

 

К.М.Наливайко 

          

 Л.В.Островська 

 

А.П.Павленко 

 

В.А.Поступаленко 

 

С.В.Циганкова 

 

Г.М.Черкас 

 

Н.Г.Чистякова 

 

 

Наказ підготувала       Н.Г.Чистякова 

 

 


