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Виконавчий комітет Первомайської міської ради 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

НАКАЗ 

06.04.2021                                                                                             №87     

м. Первомайський 

Про затвердження рішення атестаційної комісії ІІ рівня  

при відділі освіти виконавчого комітету   

Первомайської міської ради Харківській області 

 

 

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

06.10.2010 №930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 

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

України від 20.12.2011 №1473 та змінами, затвердженими наказом   

Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 №1135), на виконання 

наказів відділу освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради 

Харківської області   від 12.10.2020 № 296   «Про внесення змін до наказу 

відділу освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської 

області від 17.09.2020 №280 «Про утворення атестаційної комісії ІІ рівня при 

відділі освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради та атестацію 

педагогічних працівників у 2020/2021 навчальному році», на підставі  

рішення атестаційної комісії  ІІ рівня при відділі освіти виконавчого комітету 

Первомайської міської ради Харківської області (протокол №3 від 

06.04.2021), керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації»,  

НАКАЗУЮ: 
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1. Затвердити рішення атестаційної комісії II рівня від 06.04.2021 року 

про присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст вищої категорії»:  

1.1. Бондзик Інні Василівні, вчителю початкових класів Первомайського 

ліцею №2 Первомайської міської ради Харківської області.  

1.2. Стеценко Тетяні Володимирівні, вчителю початкових класів 

Первомайського ліцею №2 Первомайської міської ради Харківської 

області.  

1.3. Журбі Тетяні Вікторівні, вчителю музики Первомайського ліцею №3 

«Успіх» Первомайської міської ради Харківської області.  

1.4. Задорожній Людмилі Геннадіївні, вчителю української мови та 

літератури Первомайського ліцею №5 Первомайської міської ради 

Харківської області. 

1.5. Погорєловій Галині Валеріївні, практичному психологу 

Первомайського ліцею №6 Первомайської міської ради Харківської 

області.  

1.6. Шестопаловій Анжеліці Липівні, вчителю історії Первомайського 

ліцею №6 Первомайської міської ради Харківської області.  

1.7. Бакановій Марині Олександрівні, вихователю ЗДО №17 Первомайської 

міської ради Харківської області.  

2. Затвердити рішення атестаційної комісії II рівня від 06.04.2021 року 

про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст 

вищої категорії»:  

2.1. Непочатовій Ларисі Володимирівні, вчителю початкових класів 

Первомайського ліцею №5 Первомайської міської ради Харківської 

області. 

2.2. Охотниковій Світлані Михайлівні, вчителю російської мови та 

літератури Первомайського ліцею №5 Первомайської міської ради 

Харківської області. 
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2.3. Чубукіній Ірині Олексіївні, вчителю початкових класів Первомайського 

ліцею №5 Первомайської міської ради Харківської області.   

2.4. Сєнній Вікторії Володимирівні, вчителю початкових класів, 

Первомайського ліцею №7 Первомайської міської ради Харківської 

області. 

2.5. Рішко Юлії Іванівні, вчителю-логопеду комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний центр» Первомайської міської ради 

Харківської області. 

2.6. Губановій Ірині Валеріївні, вихователю ЗДО №16 Первомайської 

міської ради Харківської області.  

2.7. Черник Тетяні Леонідівні, вихователю ЗДО №16 Первомайської міської 

ради Харківської області. 

3. Затвердити рішення атестаційної комісії II рівня від 06.04.2021 року 

про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та про присвоєння педагогічного звання «старший учитель»:  

3.1. Стоцькій Оксані Анатоліївні, вчителю фізики Первомайського ліцею 

№5 Первомайської міської ради Харківської області.   

3.2. Мальцевій Тетяні В’ячеславівні, вчителю початкових класів 

Первомайського ліцею №3 «Успіх» Первомайської міської ради 

Харківської області. 

3.3.  Заночкіній Світлані Володимирівні, вчителю початкових класів 

Первомайського ліцею №6 Первомайської міської ради Харківської 

області. 

3.4. Ковницькому Костянтину Олександровичу, вчителю фізичної культури 

Первомайського ліцею №6 Первомайської міської ради Харківської 

області. 

4. Затвердити рішення атестаційної комісії II рівня від 06.04.2021 року 

про відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «старший 

учитель».   
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4.1. Лисенко Людмилі Миколаївні, вчителю початкових класів 

Первомайського ліцею №2 Первомайської міської ради Харківської 

області.   

4.2. Оливі Галині Іванівні, вчителю початкових класів Первомайського 

ліцею №2 Первомайської міської ради Харківської області.  

4.3. Щепіловій Ірині Михайлівні, вчителю початкових класів 

Первомайського ліцею №6 Первомайської міської ради Харківської 

області. 

4.4. Гиряк Ганні Павлівні, вчителю трудового навчання Первомайського 

ліцею №3 «Успіх» Первомайської міської ради Харківської області.   

5. Затвердити рішення атестаційної комісії II рівня від 06.04.2021 року 

про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та про відповідність раніше присвоєному педагогічному 

званню «старший учитель»: 

5.1. Пономаренку Євгену Івановичу, вчителю фізичної культури 

Первомайського ліцею №2 Первомайської міської ради Харківської 

області. 

5.2. Проценко Наталі Володимирівні, вчителю української мови та 

літератури Первомайського ліцею №3 «Успіх» Первомайської міської 

ради Харківської області. 

5.3. Горєлковій Світлані Володимирівні, вчителю початкових класів 

Первомайського ліцею №3 «Успіх» Первомайської міської ради 

Харківської області. 

5.4. Александрову Олександру Григоровичу, вчителю історії 

Первомайського ліцею №5 Первомайської міської ради Харківської 

області.   

5.5. Золотухіній Ніні Федорівні, вчителю української мови та літератури 

Первомайського ліцею №5 Первомайської міської ради Харківської 

області. 
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6. Затвердити рішення атестаційної комісії II рівня від 06.04.2021 року 

про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та про присвоєння педагогічного звання «учитель-

методист»: 

6.1. Грицюк Олені Сергіївні, вчителю історії Первомайського ліцею №3 

«Успіх» Первомайської міської ради Харківської області. 

6.2. Білаш Тетяні Олексіївні, вчителю історії Первомайського ліцею №7 

Первомайської міської ради Харківської області.  

7. Затвердити рішення атестаційної комісії II рівня від 06.04.2021 року 

про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та відповідність раніше присвоєному  педагогічному званню 

«учитель-методист»:  

7.1. Коваленко Марії Володимирівні, вчителю математики Первомайського 

ліцею №2 Первомайської міської ради Харківської області.    

7.2. Колотвиновій Тетяні Вікторівні, вчителю початкових класів 

Первомайського ліцею №3 «Успіх» Первомайської міської ради 

Харківської області. 

7.3. Сухарєвій Олені Сергіївні, вчителю математики Первомайського ліцею 

№3 «Успіх» Первомайської міської ради Харківської області.    

7.4. Горбуновій Ларисі Миколаївні, вчителю біології Первомайського 

ліцею №5 Первомайської міської ради Харківської області.   

7.5. Садченко Аліні Ростиславівні, вчителю біології Первомайського ліцею 

№6 Первомайської міської ради Харківської області.  

7.6. Терещенко Галині Василівні, вчителю математики Первомайського 

ліцею №7 Первомайської міської ради Харківської області.  

 

8. Затвердити рішення атестаційної комісії II рівня від 06.04.2021 року 

про присвоєння педагогічного звання «вихователь-методист» Крамській  
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Надії Миколаївні, вихователю ЗДО №16 Первомайської міської ради 

Харківської області. 

9. Затвердити рішення атестаційної комісії II рівня від 06.04.2021 року 

про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та про відповідність раніше присвоєному педагогічному  

званню «вихователь-методист» Міцук Ользі Борисівні, вихователю ЗДО №16 

Первомайської міської ради Харківської області.  

10. Затвердити рішення атестаційної комісії II рівня від 06.04.2021 року 

про присвоєння педагогічного звання «керівник гуртка – методист» Бацман 

Олені Володимирівні, керівнику гуртка будинку дитячої та юнацької 

творчості Первомайської міської ради Харківської області. 

11. Затвердити рішення атестаційної комісії II рівня від 06.04.2021 року 

про відповідність раніше присвоєному 11(9) тарифному розряду          

Череватенко Ірині Миколаївні, вихователю Ржавчицького ЗДО 

Первомайської міської ради Харківської області. 

12. Керівникам закладів освіти (Ю. БАРАБАНУ, О. СУХАРЄВІЙ,                      

О. СТОЦЬКІЙ, В. ЄРМОЛЕНКО, Г. ТЕРЕЩЕНКО, Ю. РІШКО,                          

Ю. ПОТАПОВІЙ, І. ГУБАНОВІЙ, І. КОЛОВАНОВІЙ, Т. БАКАЙ) внести 

зміни до тарифікації педагогічних працівників, які проатестовані 

атестаційною комісією II рівня.  

З 06.04.2021 року 

13. Головному бухгалтеру відділу освіти Л. СЕМЕРЕНКО провести 

перерахунок заробітної плати педагогічним працівникам відповідно до 

результатів атестації. 

З 06.04.2021 року 

14. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

відділу освіти С. ГУСЄВУ.    

 

Начальник  відділу освіти                                      Аліна САДЧЕНКО 

 
Вик: Погрецька  


