
 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

Н А К А З 

 

27 березня 2013 року   м. Здолбунів     № 76 

 

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 № 2 від 27.03.2013 засідання 

атестаційної комісії відділу освіти Здолбунівської районної державної адміністрації,  

наказую : 

 

1. Встановити  відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

“спеціаліст вищої категорії” : 

 

- Рибаку Василю Івановичу, вчителю математики Білашівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів;  

- Корнійчук Надії Михайлівні, вчителю хімії, основ здоров’я Будеразької   

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

- Мосійчук Ользі Гордіївні, вчителю початкових класів Будеразької   

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

- Прокопчук Ганні Степанівні, вчителю початкових класів Бущанської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;  

- Третяк Валентині Степанівні, музичному керівнику дошкільного навчального 

закладу «Сонечко» Глинської  сільської ради; 

- Цибульській Валентині Олександрівні, вчителю світової літератури та  

російської мови Глинської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

- Жданюк Олені Іванівні, вчителю початкових класів Гільчанської 

Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

- Стецюк Ірині Ростиславівні, вчителю української мови та літератури 

Гільчанської Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

- Тишковець Катерині Борисівні, вчителю англійської мови Гільчанської 

Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

- Пилипчик Галині Володимирівні, практичному психологу Дерманського 

навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа І ступеня - гімназія”; 

- Ужвін Галині Володимирівні, вчителю української мови та літератури 

Дерманського навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа І ступеня - 

гімназія”;  



- Трофімчук Зої Василівні, вчителю початкових класів Здовбицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;  

- Ольшевській Галині Володимирівні, вчителю початкових класів Здовбицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;  

- Косік Інні Анатоліївні, вчителю української мови і літератури  Здовбицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;  

- Федоруку Юрію Тарасовичу, вчителю фізики та інформатики Здовбицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

- Бондаруку Олегу Миколайовичу, вчителю трудового навчання і креслення 

Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;  

- Власюк Лідії Ананіївні, вчителю української мови і літератури  Здовбицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ; 

- Румак Любові Миколаївні, вчителю української мови і літератури  Здовбицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;  

- Парфенюку Миколі Володимировичу, вчителю фізичної культури та «Захисту 

Вітчизни»  Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;  

- Бондарук Нелі Михайлівні, вчителю фізики та інформатики Здовбицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;  

- Кравчуку Вадиму Олександровичу, вчителю фізичної культури Здовбицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;  

- Бондарчук Валентині Миколаївні, вчителю біології Здовбицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ; 

- Каліш Ользі Сергіївні, вчителю початкових класів Мізоцького навчально-

виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - ліцей”;  

- Овсійчуку Юрію Михайловичу, вчителю географії, економіки Мізоцького 

навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - ліцей”;  

- Васьковській Світлані Фадеївні, вчителю української мови і літератури  

Мізоцького навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - 

ліцей”;  

- Давидюк Пелагеї Миколаївні, вчителю української мови Мізоцького 

навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - ліцей”; 

- Овдіюку Миколі Івановичу, вчителю початкових класів Мізоцького навчально-

виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - ліцей”; 

- Поліщук Наталії Василівні, вчителю української мови і літератури  Мізоцького 

навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - ліцей”; 

- Федорчук Клавдії Володимирівні, вчителю біології Мізоцького навчально-

виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - ліцей”; 

- Крещук Олені Прохорівні, вчителю фізики Спасівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів;  

- Котяю Леоніду Васильовичу, вчителю математики Спасівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;  

- Осіяну Ігорю Миколайовичу, вчителю фізичної культури Спасівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;  

- Лук’янчук Тетяні Петрівні, вчителю початкових класів Цурківської 

загальноосвітньої школи І ступеня; 

- Миронюк Ларисі Анатоліївні, вчителю початкових класів Ступнівського 

навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - агроліцей”; 

- Ковальчук Світлані Авдіївні, вчителю початкових класів Маломощаницької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 



- Лукашуку Петру Андрійовичу, вчителю трудового навчання Маломощаницької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 

- Панасюк Лідії Гнатівні, вчителю початкових класів Старомощаницької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 

- Петришиній Ользі Василівні, вчителю світової літератури та російської мови 

Копитківської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

- Сержанюк Марії Василівні, вчителю початкових класів Копитківської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

- Ворон Ользі Григорівні, вчителю початкових класів та музичного мистецтва  

Новосілківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 

- Задої Тетяні Володимирівні,  вихователю дошкільного навчального закладу  

“Малятко” Мізоцької селищної  ради . 

 

2. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»: 

- Мельник Олені Миколаївні, практичному психологу Здовбицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;  

- Григоренку Віктору Олександровичу, вчителю фізики Бущанської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;  

- Матюх Людмилі Анатоліївні, вчителю початкових класів Глинської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

- Білінській Лілії Володимирівні, вчителю української мови і літератури  

Уїздецької    загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

- Кравчук Оксані Миколаївні, вчителю математики Уїздецької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів;  

- Солончук Ларисі Костянтинівні, вчителю початкових класів Уїздецької    

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

- Воробелю Василю Васильовичу, вчителю трудового навчання Спасівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.  

 

3. Встановити  відповідність раніше присвоєному педагогічному званню 

“старший учитель” : 

- Федоруку Юрію Тарасовичу, вчителю трудового навчання і креслення 

Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;  

- Власюк Лідії Ананіївні, вчителю української мови і літератури  Здовбицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ; 

- Румак Любові Миколаївні, вчителю української мови і літератури  Здовбицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;  

- Корнійчук Надії Михайлівні, вчителю хімії, основ здоров’я Будеразької   

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

- Мосійчук Ользі Гордіївні, вчителю початкових класів Будеразької   

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

- Ужвін Галині Володимирівні, вчителю української мови та літератури 

Дерманського навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа І ступеня - 

гімназія”;  

- Каліш Ользі Сергіївні, вчителю початкових класів Мізоцького навчально-

виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - ліцей”;  

- Васьковській Світлані Фадеївні, вчителю української мови і літератури  

Мізоцького навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - 

ліцей”; 



- Овдіюку Миколі Івановичу, вчителю початкових класів Мізоцького навчально-

виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - ліцей”. 

- Панасюк Лідії Гнатівні, вчителю початкових класів Маломощаницької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. 

 

4. Присвоїти педагогічне звання «старший учитель»: 

- Поліщук Наталії Василівні, вчителю української мови і літератури  Мізоцького 

навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - ліцей”; 

- Рибаку Василю Івановичу, вчителю математики Білашівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів;  

- Прокопчук Ганні Степанівні, вчителю початкових класів Бущанської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;  

- Жданюк Олені Іванівні, вчителю початкових класів Гільчанської 

Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

- Осіяну Ігорю Миколайовичу, вчителю фізичної культури Спасівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.  

 

5. Встановити  відповідність раніше присвоєному педагогічному званню 

“учитель-методист” : 

- Овсійчуку Юрію Михайловичу, вчителю географії, економіки Мізоцького 

навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - ліцей”;  

- Федорчук Клавдії Володимирівні, вчителю біології Мізоцького навчально-

виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - ліцей”. 

- Ковальчук Світлані Авдіївні, вчителю початкових класів Маломощаницької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. 

 

6. Присвоїти педагогічне звання «учитель-методист»: 

- Ворон Ользі Григорівні, вчителю початкових класів та музичного мистецтва 

Новосілківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. 

 

7. Встановити відповідність раніше присвоєному педагогічному званню 

«практичний психолог-методист»: 

- Пилипчик Галині Володимирівні, практичному психологу Дерманського 

навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа І ступеня - гімназія”.  

 

8. Встановити відповідність раніше присвоєному педагогічному званню 

«вихователь-методист»: 

- Задої Тетяні Володимирівні,  вихователю дошкільного навчального закладу  

“Малятко” Мізоцької селищної  ради.  

 

9. 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 27 березня 2013 

року. 

 

10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

 

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ        В. БОНДАРЧУК 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


