
                                                                       
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

НАКАЗ 

 

Зачепилівка 

 

10.04.2018                                                                                                      № 113 

 

Про підсумки засідань  

атестаційної комісії ІІ рівня 

03.04.2018, 04.04.2018 

 

     Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 06.10.2010 № 930, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

14.12.2010 за № 1255/18550, (із змінами, затвердженими наказом 

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

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.01.2012 за № 14/20327), на 

виконання наказів відділу освіти Зачепилівської районної державної 

адміністрації від 11.09.2017 № 288  «Про утворення атестаційної комісії ІІ 

рівня при відділі освіти Зачепилівської районної державної адміністрації та 

атестацію педагогічних працівників Зачепилівського району у 2017/2018 

навчальному році» та на підставі Договору про співпрацю щодо проведення в 

2017/2018 навчальному році атестації педагогічних працівників закладів 

освіти сіл, селища, які увійшли до Зачепилівської об’єднаної територіальної 

громади від 28.03.2018 № 112, наказу від 23.03.2018  № 99 « Про внесення 

змін до наказу від 11.09.2017 № 288  «Про утворення атестаційної комісії ІІ 

рівня при відділі освіти Зачепилівської районної державної адміністрації та 

атестацію педагогічних працівників Зачепилівського району у 2017/2018 

навчальному році», на підставі рішення атестаційної комісії ІІ рівня при 

відділі освіти Зачепилівської районної державної адміністрації (протокол від 

03.04.2018 № 5, протокол від 04.04.2018 № 6) 



 

НАКАЗУЮ: 

1. Визнати такими, що відповідають займаній посаді та атестовані, наступних 

педагогічних працівників: 

Кислий Анатолій Федотович, учитель  математики Орчицької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»; 

Мацегорова Валентина Євтихіївна, учитель початкових класів Орчицької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, встановити 11 (одинадцятий) 

тарифний розряд; 

Філіппова Ольга Валентинівна, учитель початкових класів Орчицької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, присвоїти кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст першої категорії»; 

Ярошова Олена Петрівна, вихователь Миколаївського дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) «Вишенька», встановити 10 (десятий) 

тарифний розряд. 

2. Визнати такими, що атестовані, наступних педагогічних працівників: 

Лис Ольга Анатоліївна, учитель біології Чернещинського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад», відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії « спеціаліст вищої категорії», присвоїти 

педагогічне звання «старший учитель»; 

Тума Лариса Іванівна, вчитель початкових класів Миколаївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів,  присвоїти кваліфікаційну категорію 

 « спеціаліст вищої категорії»; 

Фатєєва Світлана Олександрівна, вчитель хімії та біології Миколаївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії « спеціаліст вищої категорії»; 

Бакало Любов Григорівна, вчитель хімії та біології Руновщинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії « спеціаліст вищої категорії»; 



Перерва Ірина Володимирівна, вчитель початкових класів Руновщинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії « спеціаліст вищої категорії»; 

Шевченко Інна Павлівна, вчитель англійської мови Зіньківщинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, присвоїти кваліфікаційну категорію 

« спеціаліст вищої категорії»; 

Полотовська Світлана Володимирівна, вчитель початкових класів 

Леб’язької філії Зачепилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 

відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель». 

3. Визнати такими, що відповідають займаній посаді та атестовані, наступних 

педагогічних працівників: 

Валенко Ольга Василівна, вихователь Новомажарівського дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) «Теремок», відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії».  

4. Визнати такими, що атестовані, наступних педагогічних працівників: 

Ігнатюк Ірина Олексіївна, вихователь Зачепилівського дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) «Ромашка», присвоїти педагогічне звання 

«вихователь-методист»; 

Ніколенко Марина Олександрівна, учитель української мови та літератури 

Зачепилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, відповідає раніше 

присвоєній кваліфікаційній категорії « спеціаліст вищої категорії», присвоїти   

педагогічне звання «старший учитель»; 

Сапко Наталія Олександрівна, учитель математики Зачепилівської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, присвоїти кваліфікаційну категорію 

 « спеціаліст вищої категорії», присвоїти педагогічне звання «старший 

учитель» ; 

Сухорукова Валентина Михайлівна, учитель початкових класів 

Зачепилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, відповідає раніше 

присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», відповідає 

раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-методист»; 



Авдюніна Зоя Василівна, учитель російської мови та зарубіжної літератури 

Бердянського навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад», не відповідає раніше 

присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»;  

Золотухіна Наталія Миколаївна, учитель географії Бердянського 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад», відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»; 

Сливченко Олена Володимирівна, учитель математики Бердянського 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад», відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»; 

Жиленко Людмила Володимирівна, учитель української мови та 

літератури Бердянського навчально-виховного комплексу «загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад», присвоїти 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»; 

Овчаренко Іван Володимирович, учитель трудового навчання 

Новомажарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, відповідає раніше 

присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»; 

Устименко Ірина Сергіївна, учитель історії Новомажарівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, не присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої категорії». 

5. Централізованій бухгалтерії відділу освіти Зачепилівської районної 

державної адміністрації (головний бухгалтер Литвин В.В.), керівникам 

закладів дошкільної освіти та їх бухгалтерським службам, педагогічні 

працівники яких зазначені у пунктах 1, 2 цього наказу, забезпечити 

нарахування заробітної плати педагогічним працівникам відповідно до 

результатів атестації з 03.04.2018, у пункті 4 цього наказу, забезпечити 

нарахування заробітної плати педагогічним працівникам відповідно до 

результатів атестації з 04.04.2018. 



6. Рекомендувати відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної 

ради та централізованій бухгалтерії забезпечити нарахування заробітної 

плати, педагогічні працівники яких зазначені у пунктах 1, 2 цього наказу, 

забезпечити нарахування заробітної плати педагогічним працівникам 

відповідно до результатів атестації з 03.04.2018, у пунктах 3, 4 цього наказу, 

забезпечити нарахування заробітної плати педагогічним працівникам 

відповідно до результатів атестації з 04.04.2018. 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу освіти      О.О.Петренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бєляєва А.І.________ 

Литвин В.В.____________ 

Гергель Т.В.____________ 

 


