
 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

Н А К А З 
 
26 березня  2014 року   м. Здолбунів    № 65 
 
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 № 4  від 
26.03.2014 засідання атестаційної комісії відділу освіти Здолбунівської районної 
державної адміністрації, 
 
наказую : 
 
1. Встановити  відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 
“спеціаліст вищої категорії” : 
 
- Ваколюк Ірині Володимирівні, практичному психологу Білашівського  
навчально-виховного комплексу : загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний 
навчальний заклад; 
- Гетманчук Ользі Яківні, вчителю початкових класів Білашівського  навчально-
виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний 
заклад;  
- Марковій Світлані Іванівні, вчителю світової літератури та російської мови 
Білашівського  навчально-виховного комплексу : загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, дошкільний навчальний заклад; 
- Мачелюк Галині Миколаївні, вчителю біології Білашівського  навчально-
виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний 
заклад;  
- Слівчук Галині Паримонівні, вчителю  початкових класів Білашівського  
навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний 
навчальний заклад;  
- Тебенько Лідії Романівні, вчителю світової літератури Бущанської  
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;  
- Загалевич Ірині Семенівні, вчителю української мови та літератури  Глинської  
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 



- Якубчик Тамарі Олексіївні, вчителю початкових класів Глинської  
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 
- Мислінчук Аллі Олександрівні, вчителю історії, правознавства Глинської  
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 
- Розгон Ірині Миколаївні, вчителю початкових класів Глинської  
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 
- Махлюк Лілії Анастасіївні, вчителю світової літератури та російської мови 
Гільчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 
- Гомонюк Катерині Федорівні, вчителю математики  Дерманського навчально-
виховного комплексу “загальноосвітня школа І ступеня - гімназія”; 
- Шепельчук Оксані Андріївні, вчителю української мови та літератури 
Дерманського навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа І ступеня - 
гімназія”; 
- Бовгирі Людмилі Володимирівні, вчителю початкових класів Дерманської 
загальноосвітньої  школи І ступеня ;  
- Сокол Зої Юріївні, вчителю початкових класів Здовбицької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів;  
- Слободянюку Сергію Івановичу, вчителю історії Здовбицької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;  
- Журик Катерині Ярославівні, вчителю математики Здовбицької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;  
- Дрозд Наталії Ростиславівні, вчителю початкових класів Здовбицької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 
- Салюк Ларисі Олександрівні, вчителю географії Здовбицької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 
- Радіонову Сергію Васильовичу, вчителю трудового навчання Здовбицької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 
- Сень Людмилі Луківні, вчителю початкових класів Копитківської  
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 
- Панащук Ніні Мефодіївні, вчителю англійської мови Копитківської  
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 
- Кучер Марії Петрівні, вчителю української мови та літератури Копитківської  
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;  
- Прокопчук Людмилі Петрівні, вчителю світової літератури та російської мови  
Копитківської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 
- Соловйовій Тетяні Борисівні, вчителю української мови та літератури 
Копитківської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;  
- Синяк Софії Павлівні, вчителю української мови і літератури  Мізоцького 
навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - ліцей”;  
- Овсійчук Раїсі Андріївні, вчителю початкових класів Мізоцького навчально-
виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - ліцей”;  
- Федорчуку Юрію Олександровичу, вчителю фізики Мізоцького навчально-
виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - ліцей”;  
- Василишин Інні Анатоліївні, вчителю початкових класів Мізоцького 
навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - ліцей”;  
- Василишин Інні Анатоліївні, вихователю групи продовженого дня  
Мізоцького навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - 
ліцей”;  



- Кремінському Олександру Євгеновичу, вчителю світової літератури 
Мізоцького навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - 
ліцей”;  
- Тимощук Галині Володимирівні, вчителю початкових класів Ступнівського 
навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - агроліцей”; 
- Осіян Тетяні Леонідівні, вчителю біології  Спасівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів;  
- Гедзюк Людмилі Володимирівні, вчителю історії Уїздецької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів;  
- Гончарук Марії Петрівні, вчителю початкових класів Уїздецької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;  
- Гончаруку Михайлу Віталійовичу, вчителю трудового навчання Уїздецької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;  
- Єнич Наталії Андріївні, вчителю іноземної мови Старомощаницької 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 
- Пешко Валентині Сергіївні, вчителю математики та фізики  Новосілківської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. 
 
2. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»: 
- Грицан Ганні Миколаївні, вчителю української мови і літератури  Будеразької  
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;  
- Гураль Світлані Анатоліївні, вчителю початкових класів Бущанської  
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;  
- Савчук Наталії Романівні, вчителю початкових класів Бущанської  
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 
- Захарчук Іванні Володимирівні, практичному психологу Гільчанської   
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 
- Омельчук Галині Олександрівні, вчителю початкових класів Копитківської  
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;  
- Теребійчук Жанетті Іванівні, вчителю географії Копитківської  
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;  
- Морозу Ігорю Михайловичу, вчителю історії Мізоцького навчально-виховного 
комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - ліцей”;  
- Овсійчук Раїсі Андріївні, вчителю світової літератури Мізоцького навчально-
виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - ліцей”;  
- Липській Надії Костянтинівні, вчителю математики Уїздецької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.  
 
3. Встановити  відповідність раніше присвоєному педагогічному званню 
“старший учитель” : 
- Марковій Світлані Іванівні, вчителю світової літератури та російської мови 
Білашівського  навчально-виховного комплексу : загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, дошкільний навчальний заклад; 
- Тебенько Лідії Романівні, вчителю світової літератури Бущанської  
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;  
- Махлюк Лілії Анастасіївні, вчителю світової літератури та російської мови 
Гільчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 
- Гомонюк Катерині Федорівні, вчителю математики  Дерманського навчально-
виховного комплексу “загальноосвітня школа І ступеня - гімназія”; 



- Сокол Зої Юріївні, вчителю початкових класів Здовбицької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів;  
- Овсійчук Раїсі Андріївні, вчителю початкових класів Мізоцького навчально-
виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - ліцей”; 
- Василишин Інні Анатоліївні, вчителю початкових класів Мізоцького 
навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - ліцей”;  
- Соловйовій Тетяні Борисівні, вчителю української мови та літератури 
Копитківської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;  
- Тимощук Галині Володимирівні, вчителю початкових класів Ступнівського 
навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - агроліцей”; 
- Гончарук Марії Петрівні, вчителю початкових класів Уїздецької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;  
- Гончаруку Михайлу Віталійовичу, вчителю трудового навчання Уїздецької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 
 
4. Присвоїти педагогічне звання «старший учитель»: 
- Гетманчук Ользі Яківні, вчителю початкових класів Білашівського  навчально-
виховного комплексу : загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний 
заклад;  
- Мачелюк Галині Миколаївні, вчителю біології Білашівського  навчально-
виховного комплексу : загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний 
заклад; 
- Слівчук Галині Паримонівні, вчителю початкових класів Білашівського  
навчально-виховного комплексу : загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний 
навчальний заклад;  
- Слободянюку Сергію Івановичу, вчителю історії Здовбицької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;  
- Журик Катерині Ярославівні, вчителю математики Здовбицької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;  
- Салюк Ларисі Олександрівні, вчителю географії Здовбицької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 
- Розгон Ірині Миколаївні, вчителю початкових класів Глинської  
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 
- Мислінчук Аллі Олександрівні, вчителю історії, правознавства Глинської  
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 
- Кремінському Олександру Євгеновичу, вчителю світової літератури 
Мізоцького навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - 
ліцей”;  
- Овсійчук Раїсі Андріївні, вчителю світової літератури Мізоцького навчально-
виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - ліцей”;  
- Василишин Інні Анатоліївні, вихователю групи продовженого дня  
Мізоцького навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - 
ліцей”;  
- Прокопчук Людмилі Петрівні, вчителю світової літератури та російської мови  
Копитківської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 
- Теребійчук Жанетті Іванівні, вчителю географії Копитківської  
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;  
- Пешко Валентині Сергіївні, вчителю математики та фізики  Новосілківської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 



- Гедзюк Людмилі Володимирівні, вчителю історії Уїздецької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів. 
 
5. Встановити  відповідність раніше присвоєному педагогічному званню 

“учитель-методист” : 
- Шепельчук Оксані Андріївні, вчителю української мови та літератури 
Дерманського навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа І ступеня - 
гімназія”; 
- Панащук Ніні Мефодіївні, вчителю англійської мови Копитківської  
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 
- Федорчуку Юрію Олександровичу, вчителю фізики Мізоцького навчально-
виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - ліцей”.  
 
6. Встановити відповідність займаній посаді: 
- Цибульській Валентині Олександрівні, директору Глинської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів; 
- Махлюк Лілії Анастасіївні, директору Гільчанської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів; 
- Парфенюк Аллі Анатоліївні, заступнику директора з начальної  роботи 
Здовбицької  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 
- Нижник Людмилі Василівні, заступнику директора з виховної  роботи 
Здовбицької  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 
- Ступак Надії Ростиславівні, директору Копитківської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів; 
- Місюрі Ірині  Вікторівні, заступнику  директора з навчальної роботи 
Копитківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 
- Годованюк Олександрі Леонідівні, директору Новосілківської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 
- Лахман Наталії Миколаївні, заступнику директора з начально-методичної  
роботи Мізоцького навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів - ліцей” . 
- Шпичак Ользі Володимирівні, заступнику директора з навчальної роботи 
Ступнівського навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
- агроліцей”; 
- Чумак Олені Михайлівні, завідувачу дошкільним навчальним закладом 
«Сонечко» Копитківської сільської ради. 
 
7. 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 2014 
року. 
 
8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

 
НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ        А. ДЕМЕДЮК 

 
 
 



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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


