
 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

Н А К А З 
 
25 березня 2014 року   м. Здолбунів    № 64 
 
Про атестацію педагогічних кадрів  
 
 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 № 31255/18550, зі змінами 
та доповненнями внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України від 20.12.2011 № 1473 та наказом Міністерства освіти і науки України 
від 08.08.2013 №1135, керуючись Положенням про відділ освіти Здолбунівської 
районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови 
райдержадміністрації від 20.03.2013 № 122, на підставі протоколу № 3  від 25.03.2014 
засідання атестаційної комісії відділу освіти Здолбунівської районної державної 
адміністрації,  
 
наказую : 
 
1. Встановити  відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 
“спеціаліст вищої категорії” : 
- Брейтер Ользі Олександрівні, вчителю математики Новомильської  
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 
- Соловйовій Оксані Анатоліївні, вчителю української мови та літератури  
Новомильської  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 
- Гуменюк Руслані Ярославівні, педагогу-організатору Новомильської  
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 
- Дацишиній Марії Федорівні, вчителю української мови та літератури  
Івачківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 
- Капітулі Ользі Семенівні, вчителю української мови та літератури  
Новомощаницької   загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 
- Овсійчук Ользі Іванівні, педагогу-організатору Новомощаницької   
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 
- Безсмертній Ніні Гаврилівні, вчителю німецької  мови П’ятигірської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 
- Плотко Наталії Миколаївні, вчителю історії П’ятигірської загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів; 
- Шолудько Катерині Євгенівні, вчителю початкових класів П’ятигірської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 
- Мартинюк Олені Георгіївні, вчителю початкових класів Здолбунівської 
загальноосвітньої школи І ступеня № 7; 
- Максимчук Ларисі Євгенівні, вчителю початкових класів Здолбунівської 
загальноосвітньої школи І ступеня № 7; 



- Вакольчук Юлії Василівні, вчителю фізичної культури Кунинської  
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 
- Кондратюк Ірині Адамівні, вчителю початкових класів Кунинської  
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 
- Кондратюку Василю Володимировичу, вчителю математики і фізики  
Кунинської  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 
- Гетманчук Світлані Павлівні, вчителю математики Суємської   загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів; 
- Мельник Людмилі Миколаївні, вчителю світової літератури та російської мови  
Суємської   загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 
- Корольчук Галині Володимирівні, вчителю математики Суємської   
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 
- Никитюк Людмилі Анатоліївні, вчителю англійської мови Суємської   
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 
- Шевцовій Галині Євгенівні, вихователю дошкільного навчального закладу № 3 
“Ладоньки” Здолбунівської міської ради ; 
- Денищук Тамарі Михайлівні,  вихователю дошкільного навчального закладу №5 
“Усмішка” Здолбунівської міської ради ; 
- Лесько Броніславі Василівні,  вихователю дошкільного навчального закладу 
“Чебурашка” Здолбунівської міської ради; 
- Пашинській Тетяні Павлівні, методисту Здолбунівської районної станції юних 
техніків. 
 
2. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»: 
- Шпітун Людмилі Миколаївні, вчителю біології та географії Новомильської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів;  
- Дорощук Наталії Федоровні, вчителю фізики і математики Новомощаницької   
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 
- Петришиній Лілії Володимирівні, вчителю початкових класів Кунинської  
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 
- Скринник Світлані Михайлівні, вчителю початкових класів Здолбунівської 
загальноосвітньої школи І ступеня № 7; 
- Удовик Оксані Леонтіївні, вихователю групи продовженого дня Здолбунівської 
загальноосвітньої школи І ступеня № 7; 
- Рахмановій Любові Василівні, вихователю дошкільного навчального закладу №5 
“Усмішка” Здолбунівської міської ради ; 
- Романюк Тетяні Миколаївні, вихователю дошкільного навчального закладу № 5 
“Усмішка” Здолбунівської міської ради ; 
- Максимюк Олені Леонідівні, вихователю дошкільного навчального закладу 
“Малятко” Мізоцької селищної  ради . 
 
3. Встановити  відповідність раніше присвоєному педагогічному званню 
“старший учитель” : 
- Мартинюк Олені Георгіївні, вчителю початкових класів Здолбунівської 
загальноосвітньої школи І ступеня № 7; 
- Безсмертній Ніні Гаврилівні, вчителю німецької  мови П’ятигірської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 
- Капітулі Ользі Семенівні, вчителю української мови та літератури  
Новомощаницької   загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. 

 
4. Присвоїти педагогічне звання “старший учитель” : 



- Скринник Світлані Михайлівні, вчителю початкових класів Здолбунівської 
загальноосвітньої школи І ступеня № 7; 
- Кондратюк Ірині Адамівні, вчителю початкових класів Кунинської  
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. 

 
5. Встановити відповідність раніше присвоєному педагогічному званню 
«учитель-методист»: 
- Мельник Людмилі Миколаївні, вчителю світової літератури та російської мови  
Суємської   загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. 

 
6. Присвоїти педагогічне звання «учитель-методист»: 
- Максимчук Ларисі Євгенівні, вчителю початкових класів Здолбунівської 
загальноосвітньої школи І ступеня № 7. 

 
7. Встановити відповідність раніше присвоєному педагогічному званню 
«вихователь-методист»: 
-   Слівінській Валентині Миколаївні, вихователю дошкільного навчального 
закладу № 3 “Ладоньки” Здолбунівської міської ради ; 
- Свердлюк Людмилі Вячеславівні, вихователю дошкільного навчального закладу 
№ 3 “Ладоньки ” Здолбунівської міської ради. 

 
8. Присвоїти педагогічне звання «вихователь-методист»: 
- Базанович Олені Володимирівні, вихователю дошкільного навчального закладу 
№ 5 “Усмішка ” Здолбунівської міської ради. 

 
9. Присвоїти педагогічне звання «педагог-організатор-методист»: 
- Гуменюк Руслані Ярославівні, педагогу-організатору Новомильської  
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 
- Овсійчук Ользі Іванівні, педагогу-організатору Новомощаницької   
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. 
 
10. Присвоїти  педагогічне звання «керівник гуртка-методист»: 
- Пашинській Тетяні Павлівні, керівнику гуртків Здолбунівської районної станції 
юних техніків. 
 
11.  Встановити відповідність займаній посаді: 
- Дяченку Сергію Петровичу, директору Здолбунівської районної станції юних 
техніків; 
- Дацишиній Марії Федорівні, директору Івачківської загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів 
- Юрчук Катерині Борисівні, заступнику директора з начально-виховної роботи  
Івачківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. 
 
12. 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 25 березня 2014 року. 
 
13. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
В.О. НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ      А.ДЕМЕДЮК 



 
Проект наказу підготував: 
 
головний спеціаліст         З.Вітень 
 
 
Погоджено: 
 
юрисконсульт        І.Кухарчук 

 
 
 
 

    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


