
 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

Н А К А З 

 

10 жовтня 2016 року            м. Здолбунів             № 153 

 

Про створення експертних груп  

для оцінювання професійної  

діяльності педагогічних  

працівників під час атестації 

 

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

06.10.2010 №930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за 

31255/18550, зі змінами та доповненнями внесеними згідно з наказом 

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

наказую: 

 

1. Створити експертні групи з навчальних предметів:  

 

Українська мова та література: 

-  Пальчевська Н. Б. - методист райметодкабінету, голова комісії; 

-  Савчук Н.П. – керівник творчої групи вчителів української мови та літератури, 

вчитель Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3, член комісії; 

- Шевцова Р.В. - керівник районного методичного об’єднання вчителів 

української мови та літератури, вчитель Здолбунівської гімназії, член комісії. 

 

Зарубіжна література та російська мова: 

-  Хатунцева Н.А. - методист райметодкабінету, голова комісії; 

- Сітовська Н.Г. – керівник районного методичного об’єднання вчителів 

зарубіжної літератури та російської мови, вчитель Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4, член комісії; 

- Піскаєва Т. Є. – вчитель зарубіжної літератури Здолбунівської гімназії, член 

комісії. 

 

Іноземна мова: 

- Хатунцева Н.А. - методист райметодкабінету, голова комісії; 

- Літвін Л.Є. – вчитель іноземної мови Здолбунівської гімназії, член комісії; 

- Остапук Р.В. – керівник методичного об’єднання вчителів англійської мови, 

вчитель англійської мови Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№6, член комісії. 



 

Дошкільна освіта: 

- Сірик В.М. - методист райметодкабінету, голова комісії; 

- Лаба Н.Г. – вихователь-методист дошкільного навчального закладу №5 

«Усмішка» Здолбунівської міської ради; 

- Назаренко Т.Л. – керівник районного методичного об’єднання завідувачів та 

методистів дошкільних навчальних закладів, завідувач дошкільного навчального 

закладу № 3 «Ладоньки» Здолбунівської міської ради. 

 

Початкова освіта: 

-  Батьковець С.І. - методист райметодкабінету, голова комісії; 

-Головко В.А. – керівник районного методичного об’єднання вчителів 4 класів, 

вчитель початкових класів Здолбунівської  загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №1, член комісії; 

- Супроненко І.О. - керівник районного методичного об’єднання вчителів 1 

класів, вчитель початкових класів Здолбунівської  загальноосвітньої школи І 

ступеня № 7, член комісії. 

 

Математика: 

- Парфенюк Л.Є. – методист райметодкабінету, голова комісії; 

- Галик О.М. –  керівник районного методичного об’єднання вчителів  

математики, вчитель математики Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 6, член комісії; 

- Пивоваренко Н.К. – учитель математики Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №4, член комісії. 

 

Фізика  і астрономія : 

-  Парфенюк Л.Є. – методист райметодкабінету, голова комісії; 

- Федорчук Ю.О. – учитель фізики Мізоцького навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей», член комісії; 

-  Чумак О.П. – учитель фізики Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №1, член комісії. 

 

Біологія: 

- Степанюк М.О. - керівник районного методичного об’єднання вчителів 

біології, вчитель Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  №6, 

член комісії; 

-  Мачелюк Г.М. – учитель біології Білашівського навчально – виховного 

комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад, 

член комісії. 

 

Географія: 

- Кісільчук А.М. - учитель географії Здолбунівської гімназії, член комісії; 

-  Семенюк Т.Ф. - учитель географії Здолбунівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 6, член комісії. 

 

 



Хімія: 

- Прушківська Л.Г. - керівник районного методичного об’єднання вчителів хімії, 

вчитель Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  №3, член комісії; 

- Шеретюк Н.О. – керівник районного семінару-практикуму вчителів хімії, 

вчитель Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, член комісії. 

 

Економіка: 

- Гнатюк В.В. - вчитель економіки Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 6, член комісії; 

-  Кузьмицький О.С. – вчитель економіки Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3, член комісії. 

 

Інформатика: 

- Галик О.І. -  методист райметодкабінету, голова комісії; 

- Михалко Ю.І. - керівник районного семінару-практикуму вчителів 

інформатики, вчитель Здолбунівської гімназії, член комісії; 

- Куць Т.І. – керівник районного методичного об’єднання вчителів інформатики, 

вчитель Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4, член комісії. 

 

Історія: 

-  Паламар Н.В.  – методист райметодкабінету, голова комісії; 

- Місікова А.М. – керівник районного методичного об’єднання вчителів історії, 

учитель Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  №5, член комісії; 

-  Слободенюк С.І. – учитель історії Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів, член комісії. 

 

Правознавство: 

-  Перев’язко М.М. – методист райметодкабінету, голова комісії; 

-  Буцька Л.М. –учитель правознавства Здолбунівської гімназії, член комісії; 

- Архулік В.М. – учитель правознавства Здолбунівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів  № 6, член комісії. 

 

Трудове навчання: 

-  Перев’язко М.М. – методист райметодкабінету, голова комісії; 

- Шевчук В.П. – керівник районного методичного об’єднання вчителів 

трудового навчання, вчитель Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів  №6, член комісії; 

-Небрончук  С.І. - вчитель трудового навчання Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів  №4, член комісії; 

 

Захист Вітчизни: 

-  Данилюк А.І. – методист райметодкабінету, голова комісії; 

- Момоток В.В. – вчитель Захисту Вітчизни Уїздецької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів, член комісії; 

-  Базан Ю.О. – вчитель Захисту Вітчизни Здолбунівської гімназії, член комісії. 

 

 



Фізкультура: 

-  Данилюк А.І. – методист райметодкабінету, голова комісії; 

- Матвійчук О.О. – вчитель фізкультури Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів  №6, член комісії; 

-  Момоток В.В. – керівник  районного методичного об’єднання вчителів 

фізкультури, вчитель Уїздецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, член 

комісії. 

 

Основи здоров’я: 

-  Глущук Н.О. –  завідувач райметодкабінету, голова комісії; 

- Завадська О.Л. – вчитель  Гільчанської загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів, 

член комісії; 

-  Таргонська Т.І. – керівник районного методичного об’єднання вчителів основ 

здоров’я, вчитель Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3, 

член комісії. 

 

Психологія: 

-  Глущук Н.О. –  завідувач райметодкабінету, голова комісії; 

- Ваколюк І.В. – керівник районного методичного об’єднання, практичний 

психолог Білашівського навчально – виховного комплексу: загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад, член комісії; 

-  Захарчук І.В. – практичний психолог Гільчанської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів, член комісії 

- Савчук І.П. – практичний психолог Здолбунівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №6, член комісії; 

-  Пилипчук Г.В. – практичний психолог Дерманського навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа І ступеня-гімназія». 

 

Предмети естетичного циклу (музика, християнська етика, етика, 

образотворче мистецтво): 

 -  Хатунцева Н.А. - методист райметодкабінету, голова комісії; 

-  Паламар Н.В. – методист райметодкабінету, голова комісії; 

- Лахман Н.М.- керівник методичного об’єднання вчителів християнської етики, 

вчитель Мізоцького навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-

ІІ ступенів-ліцей», член комісії; 

- Дисюк Р.В. - керівник районного методичного об’єднання вчителів 

образотворчого мистецтва, вчитель Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 6, член комісії. 

  

Позашкільні навчальні заклади: 

-  Паламар Н.В. – методист райметодкабінету, голова комісії; 

- Іванова Т.О.  – заступник директора Здолбунівського районного центру 

творчості дітей та юнацтва, член комісії; 

-  Пашинська Т.П. – методист Здолбунівської районної станції юних техніків, 

член комісії. 

 



2. Головам експертних комісій вивчити педагогічну діяльність осіб, які 

атестуються, скласти звіт у письмовому вигляді та подати на розгляд 

атестаційної комісії ІІ рівня до 10  березня 2017 року. 

 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу        Карпенко Л.Є. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проект наказу підготував  

 

головний спеціаліст        З.Вітень 

 

 

 

Погоджено: 

 

завідувач  райметодкабінету       Н. Глущук 

 

юрисконсульт          І. Кухарчук 


