
 
Україна 

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації 

Вище професійне училище № 1 м. Рівне 

 

НАКАЗ 

 

23 березня  2021 року                                                      №83 

Про підсумки засідання атестаційної комісії 

училища від 23 березня 2021 року 

 

Відповідно до п.6.1. Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого наказом МОН України №930 від 06.10.10 р., 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.10 р. за №1255/18550; 

Постановою КМУ від 30 серпня 2002 р. №1298 «Про оплату праці працівників 

на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці 

працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної 

сфери», на основі  протоколу №2 засідання атестаційної комісії ВПУ №1 від 

23.03.2021 

 

НАКАЗУЮ: 

1.Затвердити рішення атестаційної комісії ВПУ №1 від 23.03.21 р. про те, що 

відповідають займаній посаді та атестовані такі педагогічні працівники: 

1) Брисюк Діана Михайлівна – викладач біології, присвоїти кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст другої категорії»; 

2) Менько Андрій Петрович – викладач фізичної культури, присвоїти 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»; 

3) Шпак Тетяна Василівна  – викладач спецдисциплін груп підготовки 

молодших спеціалістів, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої 

категорії»; 

4) Капустінська Галина Степанівна – провідний бібліотекар, відповідає раніше 

встановленому посадовому окладу за 14 тарифним розрядом; 

5) Надєйко Надія Іванівна – майстер виробничого навчання, відповідає раніше 

встановленому посадовому окладу за 14 тарифним розрядом; 

6) Жовтанюк Олександр Миколайович – майстер виробничого навчання, 

відповідає раніше встановленому посадовому окладу за 14 тарифним розрядом; 

7) Забейда Ніна Іванівна – майстер виробничого навчання, відповідає раніше 

встановленому посадовому окладу за 14 тарифним розрядом; 

8) Дубинецький Роман Олександрович – майстер виробничого навчання, 
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встановити посадовий оклад за 13 тарифним розрядом;  

9) Гудак Василь Олексійович – майстер виробничого навчання, встановити 

посадовий оклад за 12 тарифним розрядом;  

10)Яремчук Тетяна Олександрівна – майстер виробничого навчання, 

встановити посадовий оклад за 13 тарифним розрядом;  

11)Менько Андрій Петрович – керівник гуртка, встановити посадовий оклад за 

12 тарифним розрядом.  

 

2. Затвердити рішення атестаційної комісії ВПУ №1 від 26.03.19 р. про те, що 

відповідають займаній посаді та порушити клопотання перед атестаційною 

комісією управління освіти і науки Рівненської обласної державної 

адміністрації щодо атестації таких педагогічних працівників: 

1) Басараба Наталія Миколаївна - методист, про відповідність раніше 

присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»; 

2) Басараба Наталія Миколаївна – викладач фізики, про відповідність раніше 

присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та 

педагогічному званню «старший викладач»; 

3) Ткачук Марія Ростиславівна – викладач технології кам’яних, пічних та 

штукатурних робіт, про відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «викладач-

методист»; 

4) Маліновська Наталія Михайлівна – викладач матеріалознавства, про 

присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»;  

5) Кондратюк Марина Василівна – вихователь, про присвоєння кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст вищої категорії»;  

6) Іванченко Надія Олексіївна – вихователь, про присвоєння кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст вищої категорії»; 

7) Надєйко Надія Іванівна – майстер виробничого навчання, про відповідність 

раніше присвоєному педагогічному званню «майстер виробничого навчання ІІ 

категорії»; 

8) Забейда Ніна Іванівна – майстер виробничого навчання, про відповідність 

раніше присвоєному педагогічному званню «майстер виробничого навчання ІІ 

категорії»; 

9) Жовтанюк Олександр Миколайович – майстер виробничого навчання, про 

присвоєння педагогічного звання «майстер виробничого навчання І категорії». 

 

3.Бухгалтерії училища здійснити розрахунок заробітної плати педагогічним 

працівникам, які атестувалися, відповідно до встановлених їм кваліфікаційних 

категорій, тарифних розрядів з дня атестації. 
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4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою  

 

 

 

Директор  училища                                                     Ігор СТРИЖЕУС  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наказ підготувала 

методист училища  

_______________ Наталія БАСАРАБА 

«___» __________ 2021 року 
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ПОГОДЖЕНО: 

Головний бухгалтер 

____________Ганна ГЛУЩУК 

 

Юрисконсульт 

 

____________Тетяна КОСТЮК 

 

 

ОЗНАЙОМЛЕНІ:   

 

_______Марія ТКАЧУК 

_______Наталія МАЛІНОВСЬКА 

_______Тетяна ШПАК 

_______Діана БРИСЮК 

_______Галина КАПУСТІНСЬКА 

_______Марина КОНДРАТЮК 

_______Надія ІВАНЧЕНКО 

_______Наталія БАСАРАБА 

_______Надія НАДЄЙКО 

_______Олександр ЖОВТАНЮК 

_______Ніна ЗАБЕЙДА 

_______Роман ДУБИНЕЦЬКИЙ 

_______Василь ГУДАК 

_______Андрій МЕНЬКО 

_______Тетяна ЯРЕМЧУК 

 

 

 

 


