30-31 березня 2021 р. у ВСП
«Новоушицький фаховий коледж ПДАТУ»
відбулося засідання атестаційної комісії І
рівня у змішаному режимі.
На засіданні онлайн були присутні
представники обласної атестаційної комісії:
О.М. Павлюк – головний спеціаліст відділу
професійної освіти та виховної роботи
управління професійної освіти та
ресурсного забезпечення Департаменту
освіти і науки облдержадміністрації та Г.В.
Капітан – методист Ради директорів
закладів фахової перед вищої освіти.
Голова атестаційної комісії М.В.
Івасик, заступник голови Л.В. Олійник,
секретар В.В. Шинкаренко та члени
атестаційної комісії І рівня детально
розглянули та проаналізували представлені матеріали.
Атестацію проходили п’ятнадцять педагогічних працівників коледжу.
Результати дводенного засідання:
І. Порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА про атестацію
педагогічних працівників у 2020-2021н.р. :
Присвоїти педагогічне звання «викладач-методист»:
 Бідній Валентині Василівні – викладачці суспільних дисциплін;

2. Підтвердити педагогічне звання «старший
викладач»:
 Мостовій Людмилі Василівні –
викладачці дисциплін «Хімія», «Біологія»;
3. Присвоїти кваліфікаційну категорію
«спеціаліст вищої категорії»:
 Банар Ларисі Василівні, викладачці
іноземних мов;
 Гавловському Олександру
Казиміровичу, викладачу агрономічних дисциплін;
4. Підтвердити раніше присвоєну
кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої
категорії»:
 Бідній Валентині Василівні,
викладачці суспільних дисциплін;
 Дюгу Олександру Євгеновичу,
викладачу дисциплін професійної та практичної
підготовки напряму «Аграрні науки та
продовольство»;
 Бойку Віктору Івановичу, викладачу
«Інформатики» та інших комп’ютерних дисциплін;
 Мефодовській Валентині Іванівні, викладачці фізико-математичних дисциплін;
 Кобилецькому Олександру Миколайовичу, викладачу спеціальних дисциплін транспортно-енергетичного напряму
підготовки.
ІІ. За рішенням атестаційної комісії ВСП «Новоушицький фаховий коледж ПДАТУ» (протокол №3 від 30.03.2021року, № 4 від
31.03.2021 року):
1. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії категорії»:


Олійник Лесі Вікторівні, викладачці
дисциплін «Українська мова та «Українська
література»;
2. Продовжити на п’ять років строк дії
кваліфікаційної категорії педагогічним працівникам,
яких за результатами атестації визнано такими, що
відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній
категорії «спеціаліст першої категорії»:

Мостовій Людмилі Василівні –
викладачці дисциплін «Хімія», «Біологія»;

Скрипник Євгені Іванівні – викладачці
економічних дисциплін;

Титарчуку Олександру Володимировичу
– викладачу дисциплін «Фізичне виховання»,
«Фізична культура»;

Кримчаку Володимиру Васильовичу –
викладачу дисциплін професійної та практичної
підготовки напряму «Аграрні науки та
продовольство».
3. Продовжити на п’ять років строк дії
кваліфікаційної категорії вихователю гуртожитку, якого за результатами атестації визнано таким, що відповідає раніше присвоєній
кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»:
 Михальському Ігорю Володимировичу, вихователю гуртожитку;
4. Продовжити на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії майстрам виробничого навчання, яких за результатами
атестації визнано такими, що відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «майстер виробничого навчання 11
розряду»:
 Танасійчуку Василю Адамовичу, майстру виробничого навчання;
 Якубовському Юрію Івановичу, майстру виробничого навчання.

