
 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 

«КОСТОПІЛЬСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ» 

 

Н А К А З 

 

«31»    серпня   2021 року                  м. Костопіль                                           № 49-ОД 

 

Про склад  ради з якості  

коледжу на 2021-2022 навчальний рік 

          

З метою забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти, дотримання 

норм академічної доброчесності та ефективного управління діяльністю, 

моніторингу, аналізу і оцінювання якості навчальної, навчально-методичної, 

наукової роботи на підставі п.8.2.7 «Положення про  Відокремлений структурний 

підрозділ «Костопільський будівельно-технологічний фаховий коледж 

Національного університету водного господарства та природокористування», 

затвердженого  Вченою радою НУВГП, протокол № 6 від 26 червня 2020 року, та 

введеного в дію наказом ректора за №346 від 02 липня 2020 року, на підставі наказів 

по коледжу за №36-ОД від 31.08.2021 року «Про створення циклових комісій на 

2021-2022 навчальний рік»,  №48-ОД від 31.08.2021 року «Про затвердження та 

введення в дію Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у 

ВСП «Костопільський будівельно-технологічний фаховий коледж НУВГП», 

 

Н А К А З У Ю: 

1. Затвердити персональний склад ради з якості ВСП «Костопільський 

будівельно-технологічний фаховий  коледж НУВГП»  на 2021-2022 навчальний рік  

під моїм головуванням у  наступному складі: 

1.  Божко Наталія Вікторівна  - заступник голови ради, заступник директора з НВР; 

2.  Пацурківський Михайло Аркадійович - член ради, заступник директора з НВР; 

3. Воронко Олег Дмитрович – член ради, старший майстер;  

4.Салівончик Тетяна Євстафіївна  – член ради,  методист; 

5. Алексєйчук Жанна Василівна  - член ради, викладач, голова циклової комісії;  

6. Михалюк Наталія Миколаївна  - член ради, викладач, голова циклової комісії; 

7. Нагорняк Ірина Іллівна  - член ради, викладач, голова циклової комісії; 

8. Павлова Тетяна Олександрівна  - член ради, викладач, голова циклової комісії; 

9. Стахнюк Оксана Петрівна  - член ради, викладач, голова циклової  комісії; 

10. Рабешко Володимир Йосипович - член ради, майстер в/н, голова циклової  

комісії; 

11. Кондратюк Володимир Сергійович – член ради, голова профкому; 

12. Корева Богдан Віталійович – член ради, студент групи №01Б, голова студради  



2. Призначити секретарем ради з якості  на громадських засадах Салівончик 

Тетяну Євстафіївну. 

4.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.        

 

 

 

Директор                                                    Андрій АЛЕКСЄЙЧУК 

           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ПОГОДЖЕНО: 

Заступник директора з НВР         ___________      Божко Н.В. 

 

ОЗНАЙОМЛЕНІ: 

Заступник директора з НВР         ___________      Пацурківський М.А. 

Методист                                        ___________      Салівончик Т.Є. 

Старший майстер                          ___________       Воронко О.Д. 

 

Голови циклових комісій:                                                                                                                                                                               

___________      Алексєйчук Ж.В. 

___________      Нагорняк І.І. 

___________      Рабешко В.Й. 

___________      Павлова Т.О. 

___________      Михалюк Н.М. 

___________      Стахнюк О.П. 

Голова профкому                   ____________    Кондратюк В.С. 

Голова студентської ради     ____________     Корева Б.В. 

 


