
 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

Н А К А З 

 

26 березня 2013 року   м. Здолбунів    № 75 

 

Про атестацію педагогічних кадрів  

 

 Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 та 

наказу Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту від 20.12.2011 №1473 

«Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників», керуючись положення про відділ освіти Здолбунівської районної 

державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації 

від 20.03.2013. № 122, на підставі протоколу № 1 від 26.03.2013 засідання 

атестаційної комісії відділу освіти Здолбунівської районної державної адміністрації,  

 

наказую : 

 

1. Встановити  відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

“спеціаліст вищої категорії” : 

- Болбі Тетяні Федорівні, вчителю початкових класів Новомильської  

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 

- Брояковій Раїсі Сергіївні, вчителю образотворчого мистецтва та художньої 

культури Новомощаницької   загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 

- Маринчук Євгенії Олексіївні, вчителю початкових класів Новомощаницької   

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 

- Сиротюк Ніні Павлівні, вчителю початкових класів Миротинської   

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 

- Мельничуку Василю Євгеновичу, вчителю математики П’ятигірської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 

- Палічуку Сергію Степановичу, вчителю світової літератури П’ятигірської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 

- Шенюк Надії Григорівні, вчителю біології Суємської   загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів.  

 

2. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»: 

- Юрчук Катерині Борисівні, вчителю світової літератури Івачківської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів;  

- Ніколіній Тетяні Василівні, вчителю початкових класів Івачківської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів;  

- Мельничук Ользі Миколаївні, вчителю української мови і літератури   

П’ятигірської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 



- Ціцюрі Ганні Василівні, практичному психологу П’ятигірської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

- Козік Людмилі Василівні, вчителю початкових класів Суємської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів.  

 

3. Встановити  відповідність раніше присвоєному педагогічному званню 

“старший учитель” : 

- Брояковій Раїсі Сергіївні, вчителю образотворчого мистецтва та художньої 

культури Новомощаницької   загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 

- Маринчук Євгенії Олексіївні, вчителю початкових класів Новомощаницької   

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 

 

4. Встановити відповідність раніше присвоєному педагогічному званню 

«керівник гуртка-методист»: 

- Чубаєвській Валентині Володимирівні, керівнику гуртків Здолбунівського 

районного центру творчості дітей та юнацтва. 

 

5. Відокремленому підрозділу – централізована бухгалтерія відділу освіти 

Здолбунівської районної державної адміністрації та бухгалтерам навчальних закладів 

оплату праці атестованим педагогічним працівникам здійснювати відповідно до 

встановлених кваліфікаційних категорій та педагогічних звань із 26 березня 2013 

року. 

 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ        В. БОНДАРЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


