
 

 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 
 

НАКАЗ 
 

19.10.2019_  Миколаїв № 376_ 
 

Про атестацію педагогічних працівників 

Коледжу МНУ імені В. О. Сухомлинського  

у 2018-2019 н.р. 

 

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від № 930 від 06.10. 2010 р., зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 14. 12. 2010 р. за № 1255/18550 зі змінами та 

доповненнями, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту № 1473 від 20.12.2011р. та наказом Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту № 1135 від 08.08.2013р, на підставі рішення атестаційної 

комісії Коледжу МНУ імені В.О.Сухомлинського (протокол № 2 від 18.10. 2018 

року) та рапорта директора коледжу Царенко О. О.   

НАКАЗУЮ: 

1. Атестувати у поточному навчальному році наступних педагогічних 

працівників Коледжу МНУ імені В. О. Сухомлинського: 

№ 

з/п 

П.І.Б. 

педагогічного 

працівника 

Посада, предмет 

викладання 

 

Має 

(категорія, 

звання) 

Результати 

попередньої 

атестації 

 

На що претендує,  

з уточненням виду 

атестації (чергова, 

позачергова), 

категорія, знання 

1.  Божко  

Надія 

Валеріївна 

Викладач вищої 

категорії 

циклової комісії  

з інформаційних 

технологій, 

математики та 

статистики 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

старший 

викладач 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

викладач 

вищої 

категорії, 

старший 

викладач 

На присвоєння 

педагогічного 

звання 

«Викладач-

методист» 

позачергова 

атестація 

2.  Половко 

Альона 

Олегівна 

Викладач 

правових 

дисциплін 

циклової комісії 

з управління, 

адміністрування 

та права  

Спеціаліст 

першої 

категорії 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

спеціаліст 

першої 

категорії 

На присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії 

«Спеціаліст 

вищої категорії» 

позачергова 

атестація 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/26746
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/26746


 

 

3.  Русецька 

Юля 

Леонідівна 

Викладач 

правових 

дисциплін 

циклової комісії 

з управління, 

адміністрування 

та права  

Спеціаліст 

першої 

категорії 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

спеціаліст 

першої 

категорії 

На присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії 

«Спеціаліст 

вищої категорії» 

позачергова 

атестація 

4.  Косенчук 

Сергій 

Іванович 

Викладач 

правових 

дисциплін 

циклової комісії 

з управління, 

адміністрування 

та права  

Спеціаліст 

першої 

категорії 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

спеціаліст 

першої 

категорії 

На присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії 

«Спеціаліст 

вищої категорії» 

позачергова 

атестація 

 

2. Затвердити графік атестації педагогічних працівників Коледжу МНУ імені 

В. О. Сухомлинського у 2018-2019 н.р. (додаток 1) 

3. Затвердити графік роботи атестаційної комісії коледжу на 2018-2019 н.р. 

(додаток 2)  

4. Контроль виконання наказу покласти на проректора з науково-педагогічної 

роботи Василькову Н. І. 

 

 

Ректор           В. Д. Будак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект наказу вносить: 

Директор коледжу  

___________ О. О. Царенко  

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:  

Проректор із науково-педагогічної  

роботи_________ Н. І. Василькова 

Начальник відділу кадрів 

______________ І. В. Полоскова 

Начальник юридичного відділу 

____________ М. М. Бєлан 

 


