
 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

Н А К А З 

 

28 березня 2013 року   м. Здолбунів    № 77 

 

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 № 3 від 

28.03.2013 засідання атестаційної комісії відділу освіти Здолбунівської районної 

державної адміністрації,  

наказую : 

 

1. Встановити  відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

“спеціаліст вищої категорії” : 

- Волощенко Галині Юріївні, вчителю світової літератури Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1; 

- Горошко Наталії Василівні, вчителю початкових класів Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1; 

- Порані Тетяні Іванівні, вчителю початкових класів Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1;  

- Самковій Галині Олександрівні, вчителю історії Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1; 

- Сидорчук Людмилі Івпанівні, вчителю англійської мови Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1; 

- Целінській Ірині Михайлівні, вчителю початкових класів Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1; 

- Семенець Оксані Романівні, вчителю німецької мови Здолбунівської гімназії; 

- Шмендель Аллі Василівні, вчителю німецької мови Здолбунівської гімназії; 

- Лукашук Галині Петрівні, вчителю початкових класів Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3; 

- Савчук Наталії Петрівні, вчителю української мови і літератури 

Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3;  

- Чудінович Оксані Іванівні, вчителю початкових класів Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3;  

- Гаврилюк Оксані Володимирівні, вчителю трудового навчання Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4; 



- Пославській Людмилі Миколаївні, вчителю української мови та літератури 

Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4; 

- Гершун Олені Василівні, вчителю біології Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 4; 

- Глинських Світлані Олександрівні, вчителю російської мови і літератури  

Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5; 

- Місіковій Аллі Миколаївні, вчителю історії Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 5;  

- Синицькій Оксані Ростиславівні, вчителю початкових класів Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5;  

- Троян Надії Миколаївні, вчителю початкових класів Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5;  

- Архулік Віті Михайлівні, вчителю історії Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6; 

- Батьковець Світлані Іванівні, вчителю початкових класів Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6; 

- Бекбулатову Тимуру Жанібековичу, вчителю математики Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6;  

- Булі Ніні Петрівні, вчителю початкових класів Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 ; 

- Войтановській Валентині Михайлівні, вчителю фізики Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6;  

- Гнатюк Вікторії Володимирівні, вчителю географії Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 ; 

- Голік Тамарі Володимирівні, вчителю англійської мови Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6;  

- Гуменюк Олександрі Юріївні, вчителю початкових класів Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 ; 

- Демедюк Анатолію Михайловичу, вчителю історії Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6;  

- Джумі Жанні Олексіївні, вчителю початкових класів Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6;  

- Дисюк Руслані Володимирівні, вчителю образотворчого мистецтва 

Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6;  

- Заладовському Івану Федоровичу, вчителю української мови і літератури 

Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6;  

- Лобковій Оксані Андріївні, вчителю історії Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6;  

- Мельник Ользі Данилівні, вчителю англійської мови Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6; 

- Мирончук Валентині Євгенівні, вчителю математики Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6;  

- Нетикші Костянтину Георгійовичу, вчителю інформатики Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6;  

- Панчук Олені Миколаївні, вчителю трудового навчання Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6;  

- Савчук Ірині Павлівні, практичному психологу Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6;  



- Степанюк Марії Олексіївні, вчителю біології Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6;  

- Червеняк Ользі Василівні, вчителю початкових класів Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6;  

- Чурі Ользі Клавдіївні, вчителю хімії Здолбунівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 6;  

- Шевчук Віті Петрівні, вчителю географії Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6;  

- Ющак Емілії Ростиславівні, вчителю української мови і літератури 

Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6;  

- Панасюк Людмилі Володимирівні, вчителю початкових класів Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І ступеня № 7;  

- Табачук Ларисі Миколаївні, вчителю початкових класів Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І ступеня № 7; 

- Мацюк Наталія Олександрівна, вчителю англійської мови Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І ступеня № 7; 

- Борцовій Ользі Євгенівні, вихователю дошкільного навчального закладу № 3 

“Ладоньки ” Здолбунівської міської ради; 

- Кость Лесі Василівні, вихователю дошкільного навчального закладу № 3 

“Ладоньки ” Здолбунівської міської ради; 

- Кузьміній Вірі Павлівні, вихователю дошкільного навчального закладу № 3 

“Ладоньки ” Здолбунівської міської ради; 

- Мазурок Ярославі Іванівні, вихователю дошкільного навчального закладу № 3 

“Ладоньки ” Здолбунівської міської ради; 

- Остапик Антоніні Антонівні, вихователю дошкільного навчального закладу 

№3 “Ладоньки ” Здолбунівської міської ради; 

- Кадлубіцькій Жанні Володимирівні, вихователю дошкільного навчального 

закладу № 5 “Усмішка” Здолбунівської міської ради;  

- Колінчасік Тетяні Казимирівні, вихователю дошкільного навчального закладу 

№ 5 “Усмішка” Здолбунівської міської ради;  

- Зубач Марині Миколаївні, вихователю дошкільного навчального закладу № 5 

“Усмішка” Здолбунівської міської ради ; 

- Сидорчук Людмилі Дмитрівні, вихователю дошкільного навчального закладу 

№ 5 “Усмішка” Здолбунівської міської ради;  

- Ковальчик Наталії Віталіївні, вихователю дошкільного навчального закладу 

«Грайлик» Здолбунівської міської ради ; 

- Дейкалюк Галині Олександрівні, вихователю дошкільного навчального 

закладу «Чебурашка» Здолбунівської міської ради;  

- Климюк Галині Павлівні, вихователю дошкільного навчального закладу 

«Дзвіночок» Здолбунівської міської ради;  

- Олейник Галині Павлівні, вихователю дошкільного навчального закладу 

«Дзвіночок» Здолбунівської міської ради.  

 

2. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»: 

- Кондратюк Катерині Анатоліївні, вчителю української мови і літератури 

Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1; 

- Мельничук Наталії Іванівні, вчителю англійської мови Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 ; 



- Прокопчук Оксані Дмитрівні, вчителю християнської етики Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1; 

- Шокоту Валерію Васильовичу, вчителю правознавства та історії  

Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1; 

- Івановій Наталії Валеріївні, практичному психологу Здолбунівської гімназії; 

- Конюх Тетяні Миколаївні, вчителю англійської мови Здолбунівської гімназії; 

- Павловській Наталії Борисівні, вчителю української мови і літератури 

Здолбунівської гімназії; 

- Печончик Жанні Олександрівні, вчителю хімії Здолбунівської гімназії; 

- Марчук Наталії Юріївні, вчителю англійської мови Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3; 

- Степановській Наталії Василівні, практичному психологу Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4; 

- Матвійчик Олені Олександрівні, вчителю фізичного виховання Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 ; 

- Савчук Ірині Павлівні, вчителю корекційно-розвиткових занять в класах ІПК 

Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6;  

- Свиріпі Оксані Ананіївні, вчителю української мови і літератури 

Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6;  

- Січкарук Оксані Тарасівні, вчителю музики Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 5; 

- Нечипорук Ользі Володимирівні, вчителю початкових класів Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І ступеня № 7;  

- Петрів Вірі Василівні, вчителю початкових класів Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І ступеня № 7;  

- Козак Оксані Ростиславівні, вихователю дошкільного навчального закладу 

«Усмішка» Здолбунівської міської ради;  

- Бобік Ірині Анатоліївні, вихователю дошкільного навчального закладу 

«Чебурашка» Здолбунівської міської ради. 

 

3. Встановити  відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

“спеціаліст першої категорії” : 

- Данилюку Андрію Івановичу, методисту із здоров’я і фізичної культури 

Здолбунівського районного методичного кабінету; 

- Перев’язку Миколі Максимовичу, методисту із суспільствознавства 

Здолбунівського районного методичного кабінету; 

- Грициній Єві Борисівні, методисту із природознавства Здолбунівського 

районного методичного кабінету. 

 

4. Встановити  відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

“спеціаліст  ІІ  категорії” : 

- Волосик Марії Миколаївні, вчителю основ здоров»я Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1. 

 

5. Встановити  відповідність раніше присвоєному педагогічному званню 

“старший учитель” : 

- Волощенко Галині Юріївні, вчителю світової літератури Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1;  



- Самковій Галині Олександрівні, вчителю історії Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 ; 

- Сидорчук Людмилі Іванівні, вчителю англійської мови Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1;  

- Савчук Наталії Петрівні, вчителю української мови і літератури 

Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3;  

- Пославській Людмилі Миколаївні, вчителю української мови та літератури 

Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 ; 

- Гершун Олені Василівні, вчителю біології Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 4;  

- Глинських Світлані Олександрівні, вчителю російської мови і літератури  

Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5; 

- Архулік Віті Михайлівні, вчителю історії Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6; 

- Булі Ніні Петрівні, вчителю початкових класів Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6; 

- Голік Тамарі Володимирівні, вчителю англійської мови Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6; 

- Гуменюк Олександрі Юріївні, вчителю початкових класів Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6;  

- Демедюк Анатолію Михайловичу, вчителю історії Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6; 

- Дисюк Руслані Володимирівні, вчителю образотворчого мистецтва 

Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 ; 

- Мирончик Валентині Євгенівні, вчителю математики Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6;  

- Червеняк Ользі Василівні, вчителю початкових класів Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6.  

 

6. Присвоїти педагогічне звання «старший учитель»: 

- Семенець Оксані Романівні, вчителю німецької мови Здолбунівської гімназії; 

- Чудінович Оксані Іванівні, вчителю початкових класів Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3;  

- Гаврилюк Оксані Володимирівні, вчителю трудового навчання Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4;  

- Місіковій Аллі Миколаївні, вчителю історії Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 5;  

- Синицькій Оксані Ростиславівні, вчителю початкових класів Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5;  

- Троян Надії Миколаївні, вчителю початкових класів Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5; 

- Войтановській Валентині Михайлівні, вчителю фізики Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 ; 

- Джумі Жанні Олексіївні, вчителю початкових класів Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6;  

- Чурі Ользі Клавдіївні, вчителю хімії Здолбунівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 6;  

- Шевчук Віті Петрівні, вчителю географії Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6;  



- Мацюк Наталія Олександрівна, вчителю англійської мови Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І ступеня № 7. 

 

7. Встановити  відповідність раніше присвоєному педагогічному званню 

“учитель-методист” : 

- Шмендель Аллі Василівні, вчителю німецької мови Здолбунівської гімназії; 

- Мельник Ользі Данилівні, вчителю англійської мови Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6; 

- Степанюк Марії Олексіївні, вчителю біології Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6; 

- Ющак Емілії Ростиславівні, вчителю української мови і літератури 

Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6. 

 

8. Присвоїти педагогічне звання «учитель-методист»: 

- Горошко Наталії Василівні, вчителю початкових класів Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1; 

- Целінській Ірині Михайлівні, вчителю початкових класів Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1;  

- Батьковець Світлані Іванівні, вчителю початкових класів Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6;  

- Гнатюк Вікторії Володимирівні, вчителю географії Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6; 

- Панасюк Людмилі Володимирівні, вчителю початкових класів Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І ступеня № 7;  

- Табачук Ларисі Миколаївні, вчителю початкових класів Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І ступеня № 7. 

 

9. Присвоїти педагогічне звання «старший вихователь»: 

- Вакулі Руслані Борисівні, вихователю групи продовженого дня Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І ступеня № 7. 

 

10. Встановити відповідність раніше присвоєному педагогічному званню 

«вихователь-методист»: 

- Кость Лесі Василівні, вихователю дошкільного навчального закладу № 3 

“Ладоньки ” Здолбунівської міської ради; 

- Мазурок Ярославі Іванівні, вихователю дошкільного навчального закладу № 3 

“Ладоньки ” Здолбунівської міської ради; 

- Остапик Антоніні Антонівні, вихователю дошкільного навчального закладу № 

3 “Ладоньки ” Здолбунівської міської ради. 

 

11. Присвоїти педагогічне звання «вихователь-методист»: 

- Сидорчук Людмилі Дмитрівні, вихователю дошкільного навчального закладу 

№ 5 “Усмішка” Здолбунівської міської ради; 

- Крикавській Галині Григорівні, вихователю дошкільного навчального закладу 

№ 5 “Усмішка” Здолбунівської міської ради;  

- Колінчасік Тетяні Казимирівні, вихователю дошкільного навчального закладу 

№ 5 “Усмішка” Здолбунівської міської ради.  

 



12. Порушити клопотання перед атестаційною комісією управління освіти і 

науки Рівненської обласної державної адміністрації про встановлення   

відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої 

категорії” : 

- Батьковець Світлані Іванівні, методисту з початкової освіти районного 

методичного кабінету; 

- Пальчевській Ніні Борисівні, методисту з мов і літератур районного 

методичного кабінету; 

- Хатунцевій Наталії Анатоліївні, методисту з мов і літератур районного 

методичного кабінету. 

 

13. 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 28 березня 2013 

року. 

 

14. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ       В. БОНДАРЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


