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УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ  
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ

УН ІВЕРС И ТЕТ

Н А К А З

19.09.2022 р. м. Івано-Франківськ № 9 1 3 -д

Про організацію атестації 
педагогічних працівників 
у 2022-2023 навчальному році

Відповідно до ст.50 Закону України «Про освіту», ст. 24, 59 Закону України 
«Про фахову передвищу освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 
06.10.2010 р. № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію 
педагогічних працівників» (зі змінами та доповненнями), Положення про 
атестацію педагогічних та науково-педагогічних працівників фахового медичного 
коледжу Івано-Франківського національного медичного університету, 
затвердженого наказом ректора № 1500 від 18.12.2020 р. та з метою
стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної 
компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності

Н А К А З У Ю :

1. Провести атестацію педагогічних працівників у 2022-2023 навчальному 
році у відповідності до вимог Типового положення про атестацію педагогічних 
працівників (із змінами і доповненнями) та Положення про атестацію 
педагогічних та науково-педагогічних працівників фахового медичного коледжу 
Івано-Франківського національного медичного університету.

2. Створити атестаційну комісію фахового медичного коледжу ІФН М У у 
складі:

голова комісії -  Олександр Бульбук, директор фахового медичного коледжу;
заступник голови -  Світлана Шулепа, заступник директора з навчальної 

роботи фахового медичного коледжу;
секретар комісії -  Олександра Федорак, методист фахового медичного 

коледжу;
члени комісії:
Любомир Заяць, голова профкому працівників ІФ Н М У;
Зоряна Суслик, доцент кафедри гігієни та екології;



Богдана Павликівська, доцент кафедри пропедевтики педіатрії;
Олег Шутак, доцент кафедри ортопедичної стоматології;
Василь Водославський, завідувач фармацевтичним відділенням фахового 

медичного коледжу;
Галина Гвоздецька, завідувач сестринським відділенням фахового 

медичного коледжу;
Іван Ч ав’як, методист відділу ЄКТС та моніторингу якості освіти ;
Лідія Мандзюк, викладач фахового медичного коледжу.

3. Атестаційній комісії:
3.1. Забезпечити дотримання основних принципів атестації: відкритості, 

колегіальності, об ’єктивності та системності оцінювання педагогічної діяльності 
викладачів, які атестуються.

3.2. До 10 жовтня 2022 року прийняти заяви від педагогічних працівників 
та подання від директора коледжу, передбачені п. 3.1. Типового положення.

3.3. До 20 жовтня 2022 року затвердити списки педагогічних працівників, 
які атестуються, графік проведення засідань та план роботи атестаційної комісії.

3.4. До 15 березня 2023 року завершити вивчення професійної діяльності 
педагогічних працівників, які атестуються та до 21 березня 2023 р. оформити 
атестацій листи.

4. До 25 квітня 2023 року, за результатами атестації педагогічних 
працівників, Олександру Бульбуку, директору фахового медичного коледжу 
підготувати відповідні проекти наказів.

5. Завідувачу канцелярії та архіву Марії Крайник ознайомити із даним 
наказом осіб, зазначених в ньому.

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на директора фахового 
медичного коледжу Олександра Бульбука.

Ректор Микола РОЖКО


