
 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

Н А К А З 

 

23 березня 2016 року   м. Здолбунів    № 46 

 

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 № 2 від 23.03.2016 засідання 

атестаційної комісії відділу освіти Здолбунівської районної державної 

адміністрації,  

 

наказую : 

 

1. Встановити  відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній 

категорії “спеціаліст вищої категорії” : 

- Войцеховській Олені Олександрівні, вчителю початкових класів 

Здолбунівської загальноосвітньої школи І ступеня № 7; 

- Вітень Зої Володимирівні, вчителю початкових класів Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І ступеня № 7; 

- Вознюк Тетяні Сергіївні, вчителю української мови та літератури   

Миротинської   загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 

- Ліщук Надії Андріївні, вчителю англійської мови Новомощаницької   

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 

- Корнійчук Світлані Миколаївні, вчителю початкових класів 

Новомощаницької   загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 

- Капітулі Василю Миколайовичу, вчителю початкових класів 

Новомощаницької   загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 

- Козіку Олександру Романовичу, вчителю  біології Новомощаницької   

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 

- Шолудьку Ігорю Олексійовичу, вчителю фізичного виховання  

П’ятигірської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 



- Добровольській Людмилі Михайлівні, вчителю української мови та 

літератури   Миротинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 

- Якимчук Марії Іванівні, вчителю історії та правознавства Кунинської  

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 

- Головай Лілії Степанівні, вчителю початкових класів Суємської   

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 

- Васьон Світлані Олексіївні, вчителю зарубіжної літератури 

Новомильської  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 

- Трачук Аллі Володимирівні, вихователю дошкільного навчального 

закладу №3 “Ладоньки” Здолбунівської міської ради . 

 

2. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»: 

- Кудрі Марії Петрівні, вчителю початкових класів П’ятигірської   

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 

- Гончарук Марії Миколаївні, вчителю математики Миротинської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 

- Полюхович Марії Іванівні, вчителю фізики Новомильської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 

- Остапчук Аллі Олексіївні, вчителю початкових класів Новомильської   

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 

- Ільченко Анжелі Яківні, вихователю дошкільного навчального закладу  

“Чебурашка” Здолбунівської міської ради . 

 

3. Встановити  відповідність раніше присвоєному педагогічному 

званню “старший учитель” : 

- Войцеховській Олені Олександрівні, вчителю початкових класів 

Здолбунівської загальноосвітньої школи І ступеня № 7; 

- Головай Лілії Степанівні, вчителю початкових класів Суємської   

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 

- Капітулі Василю Миколайовичу, вчителю початкових класів 

Новомощаницької   загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. 

 

4. Присвоїти педагогічне звання “старший учитель” : 

- Вітень Зої Володимирівні, вчителю початкових класів Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І ступеня № 7; 

- Гончарук Марії Миколаївні, вчителю математики Миротинської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 

- Корнійчук Світлані Миколаївні, вчителю початкових класів 

Новомощаницької   загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. 

 

5. Встановити відповідність раніше присвоєному педагогічному 

званню «вихователь-методист»: 

-   Остапчук Світлані Сергіївні, вихователю дошкільного навчального 

закладу  №3 “Ладоньки” Здолбунівської міської ради . 

 

6. Присвоїти педагогічне звання «вихователь-методист»: 



- Радчук Тетяні Володимирівні, музичному керівнику дошкільного 

навчального закладу  “Грайлик” Здолбунівської міської ради . 

 

7.  Встановити відповідність займаній посаді: 

- Добровольській Людмилі Михайлівні, заступнику директора 

Миротинської  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 

- Мельник Людмилі Миколаївні, директору Суємської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів; 

- Кадлубіцькій Жанні Володимирівні, завідувачу дошкільного навчального 

закладу №5 «Усмішка» Здолбунівської міської ради; 

- Давидюк Оксані Федорівні, завідувачу дошкільного навчального закладу  

«Грайлик» Здолбунівської міської ради; 

- Івановій Тетяні Олегівні, заступнику директора Здолбунівського 

районного центру творчості дітей та юнацтва; 

- Бідюку Володимиру Юрійовичу, директору Мізоцького будинку 

школярів та молоді; 

- Синяк Наталії Петрівні, заступнику директора Мізоцького будинку 

школярів та молоді. 

 

8. 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 23 березня 2016 року. 

 

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

 

 

 

 

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ          КАРПЕНКО Л.Є. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект наказу підготував: 

 

головний спеціаліст        З.Вітень  

 

 

Погоджено: 

 

юрисконсульт        І.Кухарчук 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


