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Про атестацію педагогічних 
працівників області

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 за 
№ 1255/18550, на підставі рішення атестаційної комісії управління освіти і 
науки облдержадміністрації від 15.04.2021 (протокол № 4),

НАКАЗУЮ:

1. Визнати такими, що відповідають займаній посаді:

АБРАМОВУ Людмилу Дмитрівну, заступника директора з навчальної роботи 
Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби 
зайнятості;

БОЙЧУК Наталію Іванівну, заступника директора з навчально-виробничої 
роботи державного професійно-технічного навчального закладу 
«Березнівське вище професійне училище»;

ВЛАСЮК Тетяну Володимирівну, заступника директора з виховної роботи 
державного професійно-технічного навчального закладу «Сарненський 
професійний аграрний ліцей»;

ГОРОДНЮКА Володимира Павловича, директора Вищого професійного 
училища № 22 м. Сарни;

ЗАЛУЖНОГО Віктора Васильовича, заступника директора з навчально- 
виробничої роботи Радивилівського професійного ліцею;

КРАСІЙ Лесю Анатоліївну, заступника директора з навчальної роботи 
державного навчального закладу «Дубенське вище художнє професійно- 
технічне училище»;



МАКАРЕВИЧА Миколу Матвійовича, заступника директора з навчальної 
роботи Вищого професійного училища № 22 м. Сарни;

НАЗАРУКА Михайла Йосиповича, директора державного професійно- 
технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної 
освіти сервісу та дизайну»;

НИЙМЕТА Олександра Яношевича, директора державного професійно- 
технічного навчального закладу «Березнівське вище професійне 
училище»;

ОНУКА Сергія Миколайовича, заступника директора з навчально-виховної 
роботи Радивилівського професійного ліцею;

СИДОРОВУ Валентину Олександрівну заступника директора з навчальної 
роботи державного навчального закладу «Рівненське вище професійне 
училище ресторанного сервісу і торгівлі»;

СТЕЦЮК Олену Степанівну, заступника директора з виховної роботи 
Клеванського професійного ліцею;

ТИМОЧКО Ольгу Теодозїївну, заступника директора з навчальної роботи 
Радивилівського професійного ліцею;

ТРАЛО Олену Віталіївну, заступника директора з навчально-виховної роботи 
державного навчального закладу «Здолбунівське вище професійне 
училище залізничного транспорту»;

ХОЛОДЬКО Ліну Степанівну, заступника директора з навчально-виробничої 
роботи Рівненського професійного ліцею;

ШАПІРКО Ларису Олександрівну, заступника директора з навчально-виховної 
роботи Вищого професійного училища № 22 м. Сарни.

2. Присвоїти кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»:

БАКАЛЕЙКО Оксані Григорівні, викладачу історії Вищого професійного 
училища № 25 смт Демидівка;

ВОЛОШИН Світлані Володимирівні, викладачу математики Вищого 
професійного училища № 25 смт Демидівка;

ГАВРИЛЮК Ірині Миколаївні, викладачу біології Вищого професійного 
училища № 22 м. Сарни;

ГОРЕНЬЧУК Вікторії Олександрівні, викладачу спецдисциплін за професією 
«Кухар, кондитер» державного професійно-технічного навчального 
закладу «Соснівський професійний ліцей»;



з

ДАНИЛЮК Наталії Вячеславівні, викладачу «Основи галузевої економіки» 
Вищого професійного училища № 24 м. Корець;

ДРИГАНЕЦЬ Світлані Володимирівні, викладачу математики Вищого 
професійного училища №22 м. Сарни;

ДРОБ’ЯЗКО Ользі Миколаївні, методисту Рівненського центру професійно- 
технічної освіти державної служби зайнятості;

ДРОБ’ЯЗКО Ользі Миколаївні, викладачу економічних дисциплін Рівненського 
центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості;

ЖУЛАВНІКУ Сергію Юрійовичу, викладачу математики Квасилівського 
професійного ліцею;

ЗІНЬКОВІЙ Оксані Василівні, викладачу англійської мови Вищого 
професійного училища № 22 м. Сарни;

ІВАНОВУ В ’ячеславу Леонідовичу, викладачу спецдисциплін залізничного 
профілю державного навчального закладу «Здолбунівське вище 
професійне училище залізничного транспорту»;

ІВАНЧЕНКО Надії Олексіївні, вихователю Вищого професійного училища № 1 
м. Рівне;

КОНДРАТЮК Марині Василівні, вихователю Вищого професійного училища 
№ 1 м. Рівне;

КОЩУК Валентині Миколаївні, викладачу спецпредметів з бухгалтерського 
обліку в групах за професією «Обліковець з реєстрації бухгалтерських 
даних» Радивилівського професійного ліцею;

КРАВЧУКУ Володимиру Трохимовичу, викладачу фізичної культури 
державного навчального закладу «Здолбунівське вище професійне 
училище залізничного транспорту»;

КУЛЬЧИЦЬКІЙ Інні Василівні, викладачу географії Вищого професійного 
училища № 25 смт Демидівка;

КУШНІР Галині Олександрівні, викладачу предметів «Охорона праці», 
«Технічне креслення», «Читання креслень», «Основи технічного 
креслення», «Матеріалознавство», «Електроматеріалознавство», 
«Електрорадіоматеріалознавство» державного професійно-технічного 
навчального закладу «Сарненський професійний аграрний ліцей»;



МАЛІНОВСЬКІЙ Наталії Михайлівні, викладачу будівельного 
матеріалознавства Вищого професійного училища № 1 м. Рівне;

СИЛІНІЙ Наталії Вікторівні, викладачу фізики Вищого професійного училища 
№ 24 м. Корець;

СИРОЧУК Наталії Анатоліївні, викладачу економічних дисциплін Рівненського 
центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості;

СТЕПАНЮКУ Миколі Анатолійовичу, викладачу фізичної культури Вищого 
професійного училища № 24 м. Корець;

ЮРЧИК Тетяні Вікторівні, викладачу англійської мови Вищого професійного 
училища № 22 м. Сарни;

ЮРЧУК Надії Василівні, викладачу технологічних дисциплін в групах кухарів 
та барменів Рівненського центру професійно-технічної освіти державної 
служби зайнятості.

3. Продовжити до наступної атестації строк дії кваліфікаційної
категорії «Спеціаліст вищої категорії»:

АТЯСОВІЙ Еллі Володимирівні, викладачу англійської мови Вищого 
професійного училища № 22 м. Сарни;

БАСАРАБІ Наталії Миколаївні, методисту Вищого професійного училища № 1 
м. Рівне;

БАСАРАБІ Наталії Миколаївні, викладачу фізики Вищого професійного 
училища № 1 м. Рівне;

БІЛЕЦЬКІЙ Руслані Мирославівні, викладачу німецької мови Клеванського 
професійного ліцею;

БОЙЧУК Марії Василівні, вихователю Радивилівського професійного ліцею;

БОЛДИШЕВІЙ Аллі Мефодіївні, викладачу біології Вищого професійного 
училища № 29 смт Володимирець;

БОРАТИНСЬКОМУ Ігору Володимировичу, викладачу англійської мови 
Вищого професійного училища № 25 смт Демидівка;

БОРОВИК Надії Семенівні, викладачу географії Вищого професійного 
училища № 29 смт Володимирець;

БУРБАНУ Івану Івановичу, викладачу фізичної культури і здоров’я державного 
професійно-технічного навчального закладу «Острозьке вище професійне



училище»;

ВАРИШНЮК Антоніні Володимирівні, викладачу технології приготування їжі 
з основами товарознавства державного професійно-технічного 
навчального закладу «Острозьке вище професійне училище»;

ВАРИШНЮК Надії Іванівні, вихователю державного професійно-технічного 
навчального закладу «Острозьке вище професійне училище»;

ВЛАСЮК Тетяні Володимирівні, викладачу економіки державного 
професійно-технічного навчального закладу «Сарненський професійний 
аграрний ліцей»;

ВОЙЦЕХІВСЬКІЙ Світлані Романівні, викладачу інформатики державного 
професійно-технічного навчального закладу «Острозьке вище професійне 
училище»;

ВОЛКОВІЙ Олені Анатоліївні, викладачу охорони праці державного 
навчального закладу «Рівненське вище професійне училище ресторанного 
сервісу і торгівлі»;

ГУЗОВАТІЙ Наталії Олексіївні, викладачу історії Вищого професійного 
училища № 29 смт Володимирець;

ДИХАНОВІЙ Лідії Вікторівні, викладачу української мови та літератури 
Вищого професійного училища № 29 смт Володимирець;

ДОБРИНСЬКІЙ Ларисі Олексіївні, викладачу історії Вищого професійного 
училища № 29 смт Володимирець;

ДОКАШЕНКО Євгенії Іванівні викладачу спецпредметів з професії «Маляр», 
«Муляр», «Штукатур» державного навчального закладу «Дубенське вище 
художнє професійно-технічне училище»;

ЖИЧКОВСЬКІЙ Людмилі Олексіївні, викладачу математики державного 
навчального закладу «Дубенське вище художнє професійно-технічне 
училище»;

ЗЕЛІНСЬКОМУ Олександру Івановичу, викладачу предмета «Інформатика» 
державного професійно-технічного навчального закладу «Сарненський 
професійний аграрний ліцей»;

ЗУБІК Валентині Миколаївні, викладачу спецдисциплін за професіями сфери 
торгівлі Рівненського центру професійно-технічної освіти державної 
служби зайнятості;

КИРИЛЮК Наталії Миколаївні, викладачу української мови та літератури



державного навчального закладу «Дубенське вище художнє професійно- 
технічне училище»;

КИСІЛЮ Михайлу Ростиславовичу, викладачу інформатики Вищого 
професійного училища № 25 смт Демидівка;

КИЯНКО Людмилі Станіславівні, вихователю державного професійно- 
технічного навчального закладу «Сарненський професійний аграрний 
ліцей»;

КОМАРУ Віталію Васильовичу, викладачу хімії державного професійно- 
технічного навчального закладу «Соснівський професійний ліцей»;

КРИВОШЕЄВІЙ Ірині Дмитрівні, викладачу фізики Клеванського 
професійного ліцею;

КРИВЧУКУ Сергію Олександровичу, викладачу фізичної культури 
Квасилівського професійного ліцею;

МАКАРЕВИЧУ Миколі Матвійовичу, викладачу фізики Вищого професійного 
училища № 22 м. Сарни;

МАРКУШИНУ Олексію Геннадійовичу, викладачу спецдисциплін 
автослюсарного профілю Рівненського професійного ліцею;

МЕЛЬНИКОВИЧУ Миколі Степановичу, викладачу спецпредметів 
механізаторів Вищого професійного училища №22 м. Сарни;

МИХАЙЛЮК Ганні Іванівні, викладачу предмета «Українська література» 
державного професійно-технічного навчального закладу «Сарненський 
професійний аграрний ліцей»;

МИХАЛЬЧУК Галині Євгенівні, викладачу української мови та літератури 
державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський 
центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну»;

МОРОЗ Людмилі Володимирівні, вихователю державного навчального закладу 
«Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту»;

ОСТАПЮК Олесі Георгіївні, викладачу фізкультури Радивилівського 
професійного ліцею;

ПАВЛОВЕЦЬ Євгенії Ісаківні, викладачу зарубіжної літератури Вищого 
професійного училища № 22 м. Сарни;

ПАНЧУКУ Борису Володимировичу, викладачу агротехнологічних дисциплін з 
підготовки трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва



Клеванського професійного ліцею;

ПЕТРОВСЬКІЙ Наталії Вячеславівні, викладачу математики Клеванського 
професійного ліцею;

ПОМАРАНСКІЙ Наталії Євгенівні, викладачу спецдисциплін перукарського 
профілю Рівненського професійного ліцею;

РОМАНЦЕВІЙ Марії Прохорівні, викладачу української мови і літератури 
Вищого професійного училища № 25 смт Демидівка;

САКСОНОВІЙ Людмилі Василівні, викладачу агротехнології Вищого 
професійного училища № 25 смт Демидівка;

СКРИПНИК Ірині Михайлівні, методисту державного навчального закладу 
«Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі»;

СКРИПНИК Ірині Михайлівні, викладачу малювання та ліплення державного 
навчального закладу «Рівненське вище професійне училище ресторанного 
сервісу і торгівлі»;

ТИВОН Лілії Миколаївні, викладачу зарубіжної літератури Радивилівського 
професійного ліцею;

ТИМОЧКО Ользі Теодозіївні, викладачу географії Радивилівського 
професійного ліцею;

ТКАЧУК Марії Ростиславівні, викладачу технології кам’яних, пічних робіт 
Вищого професійного училища № 1 м. Рівне;

ТРАЛО Олені Віталіївні, викладачу математики та інформатики державного 
навчального закладу «Здолбунівське вище професійне училище 
залізничного транспорту»;

ТРОПАК Жанні Іванівні, викладачу спецпредметів будівельників Вищого 
професійного училища № 22 м. Сарни;

ХАРЧУК Ганні Аркадіївні, викладачу математики державного професійно- 
технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної 
освіти сервісу та дизайну»;

ЧУМАКУ Євгену Дмитровичу, викладачу фізики Радивилівського 
професійного ліцею;

ШЕВЧЕНКО Людмилі Іванівні, вихователю державного навчального закладу 
«Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту»;

ШЕПЕЛЮКУ Олександру Федоровичу, викладачу спецтехнології будови і



ремонту тракторів і автомобілів Клеванського професійного ліцею;

ЯРМУСЮ Василю Дмитровичу, викладачу предмету «Захист Вітчизни» 
Радивилівського професійного ліцею;

ЯЦИШИНІЙ Марії Іванівні, викладачу математики Радивилівського 
професійного ліцею.

4. Присвоїти педагогічне звання «Старший викладач»:

БОЛДИШЕВІЙ Аллі Мефодіївні, викладачу біології Вищого професійного 
училища № 29 смт Володимирець;

БОРОВИК Надії Семенівні, викладачу географії Вищого професійного 
училища № 29 смт Володимирець;

ГУЗОВАТІЙ Наталії Олексіївні, викладачу історії Вищого професійного 
училища № 29 смт Володимирець;

ДОБРИНСЬКІЙ Ларисі Олексіївні, викладачу історії Вищого професійного 
училища № 29 смт Володимирець;

ЖУЛАВНІКУ Сергію Юрійовичу, викладачу математики Квасилівського 
професійного ліцею;

ЗУБІК Валентині Миколаївні, викладачу спецдисциплін за професіями сфери 
торгівлі Рівненського центру професійно-технічної освіти державної 
служби зайнятості;

КРАВЧУКУ Володимиру Трохимовичу, викладачу фізичної культури 
державного навчального закладу «Здолбунівське вище професійне 
училище залізничного транспорту»;

МЕЛЬНИКОВИЧУ Миколі Степановичу, викладачу спецпредметів 
механізаторів Вищого професійного училища №22 м. Сарни;

ОСТАПЮК Олесі Георгіївні, викладачу фізкультури Радивилівського 
професійного ліцею;

СИЛІНІЙ Наталії Вікторівні, викладачу фізики Вищого професійного училища 
№ 24 м. Корець;

ТРОПАК Жанні Іванівні, викладачу спецпредметів будівельників Вищого 
професійного училища № 22 м. Сарни;

ХАРЧУК Ганні Аркадіївні, викладачу математики державного професійно- 
технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної



освіти сервісу та дизайну»;

ЯЦИШИНІЙ Марії Іванівні, викладачу математики Радивилівського 
професійного ліцею.

5. Продовжити до наступної атестації строк дії педагогічного звання
«Старший викладач»:

БАСАРАБІ Наталії Миколаївні, викладачу фізики Вищого професійного 
училища № 1 м. Рівне;

БУРБАНУ Івану Івановичу, викладачу фізичної культури і здоров’я державного 
професійно-технічного навчального закладу «Острозьке вище професійне 
училище»;

ВОЙЦЕХІВСЬКІЙ Світлані Романівні, викладачу інформатики державного 
професійно-технічного навчального закладу «Острозьке вище професійне 
училище»;

ДИХАНОВІЙ Лідії Вікторівні, викладачу української мови та літератури 
Вищого професійного училища № 29 смт Володимирець;

ЖИЧКОВСЬКІЙ Людмилі Олексіївні, викладачу математики державного 
навчального закладу «Дубенське вище художнє професійно-технічне 
училище»;

КИРИЛЮК Наталії Миколаївні, викладачу української мови та літератури 
державного навчального закладу «Дубенське вище художнє професійно- 
технічне училище»;

КРИВОШЕЄВІЙ Ірині Дмитрівні, викладачу фізики Клеванського 
професійного ліцею;

МИХАЛЬЧУК Галині Євгенівні, викладачу української мови та літератури 
державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський 
центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну»;

ПАВЛОВЕЦЬ Євгенії Ісаківні, викладачу зарубіжної літератури Вищого 
професійного училища № 22 м. Сарни;

ПАНЧУКУ Борису Володимировичу, викладачу агротехнологічних дисциплін з 
підготовки трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва 
Клеванського професійного ліцею;

ПЕТРОВСЬКІЙ Наталії Вячеславівні, викладачу математики Клеванського 
професійного ліцею;



РОМАНЦЕВІЙ Марії Прохорівні, викладачу української мови і літератури 
Вищого професійного училища № 25 смт Демидівка;

ТИМОЧКО Ользі Теодозіївні, викладачу географії Радивилівського
професійного ліцею;

ТРАЛО Олені Віталіївні, викладачу математики та інформатики державного 
навчального закладу «Здолбунівське вище професійне училище 
залізничного транспорту»;

ЧУМАКУ Євгену Дмитровичу, викладачу фізики Радивилівського
професійного ліцею.

6. Присвоїти педагогічне звання «Викладач-методист»:

ВЛАСЮК Тетяні Володимирівні, викладачу економіки державного
професійно-технічного навчального закладу «Сарненський професійний 
аграрний ліцей».

7. Продовжити до наступної атестації строк дії педагогічного звання
«Викладач-методист»:

АТЯСОВІЙ Еллі Володимирівні, викладачу англійської мови Вищого
професійного училища № 22 м. Сарни;

БОРАТИНСЬКОМУ Ігорю Володимировичу, викладачу англійської мови 
Вищого професійного училища № 25 смт Демидівка;

ВОЛКОВІЙ Олені Анатоліївні, викладачу охорони праці державного 
навчального закладу «Рівненське вище професійне училище ресторанного 
сервісу і торгівлі»;

ЗЕЛІНСЬКОМУ Олександру Івановичу, викладачу предмета «Інформатика» 
державного професійно-технічного навчального закладу «Сарненський 
професійний аграрний ліцей»;

МАКАРЕВИЧУ Миколі Матвійовичу, викладачу фізики Вищого професійного 
училища № 22 м. Сарни;

МАРКУШИНУ Олексію Г еннадійовичу, викладачу спецдисциплін
автослюсарного профілю Рівненського професійного ліцею;

МИХАИЛЮК Ганні Іванівні, викладачу предмета «Українська література» 
державного професійно-технічного навчального закладу «Сарненський 
професійний аграрний ліцей»;



ПОМАРАНСКІЙ Наталії Євгенівні, викладачу спецдисциплін перукарського 
профілю Рівненського професійного ліцею;

САКСОНОВІЙ Людмилі Василівні, викладачу агротехнології Вищого 
професійного училища № 25 смт Демидівка;

СКРИПНИК Ірині Михайлівні, викладачу малювання та ліплення державного 
навчального закладу «Рівненське вище професійне училище ресторанного 
сервісу і торгівлі»;

ТКАЧУК Марії Ростиславівні, викладачу технології кам’яних, пічних робіт 
Вищого професійного училища № 1 м. Рівне.

8. Присвоїти педагогічне звання «Майстер виробничого навчання
І категорії»:

БОРТНІКУ Валерію Івановичу, майстру виробничого навчання механізаторів 
Вищого професійного училища № 22 м. Сарни;

ЖОВТАНЮКУ Олександу Миколайовичу, майстру виробничого навчання 
деревообробників Вищого професійного училища № 1 м. Рівне;

КАРДАШУ Анатолію Івановичу, майстру виробничого навчання з підготовки 
водіїв автотранспортних засобів державного професійно-технічного 
навчального закладу «Сарненський професійний аграрний ліцей»;

МЕЛЬНИКУ Тарасу Сергійовичу, майстру виробничого навчання у групах 
будівельного профілю державного навчального закладу «Здолбунівське 
вище професійне училище залізничного транспорту»;

ПОЛЮЛЮК Аллі Ігорівні, майстру виробничого навчання за професією 
«Продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів» 
державного навчального закладу «Рівненське вище професійне училище 
ресторанного сервісу і торгівлі»;

САФОНОВУ Миколі Миколайовичу, майстру виробничого навчання 
електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування; 
електромонтерів лінійних споруд електрозв’язку та проводового мовлення 
державного професійно-технічного навчального закладу «Сарненський 
професійний аграрний ліцей»;

СУЩИК Надії Володимирівні, майстру виробничого навчання кухарів, 
барменів Вищого професійного училища № 22 м. Сарни;

ФРАНЮК Руслані Романівні, майстру виробничого навчання за професією 
«Кухар» державного навчального закладу «Рівненське вище професійне



училище ресторанного сервісу і торгівлі»;

ШУЛЬЗІ Надії Андріївні, майстру виробничого навчання будівельного профілю 
державного професійно-технічного навчального закладу «Дубровицький 
професійний ліцей»;

ЯКОВЦЮ Йосипу Омеляновичу, майстру виробничого навчання з підготовки 
водіїв автотранспортних засобів державного професійно-технічного 
навчального закладу «Сарненський професійний аграрний ліцей».

9. Продовжити до наступної атестації строк дії педагогічного звання
«Майстер виробничого навчання І категорії»:

БОНДАР Ларисі Петрівні, майстру виробничого навчання за професією «Кухар, 
кондитер» Вищого професійного училища №29 смт Володимирець;

ВАСЬКЕВИЧУ Сергію Геннадійовичу, майстру виробничого навчання з 
професії «Муляр. Штукатур. Маляр» Вищого професійного училища № 25 
смт Демидівка;

ЖУРАВЕЛЬ Валентині Андріївні, майстру виробничого навчання 
будівельників Вищого професійного училища № 22 м. Сарни;

КАМЗЬОЛУ Валерію Олександровичу, майстру виробничого навчання 
електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування; 
електромонтерів лінійних споруд електрозв’язку та проводового мовлення 
державного професійно-технічного навчального закладу «Сарненський 
професійний аграрний ліцей»;

КОЛОМІЄЦЬ Ользі Андріївні, майстру виробничого навчання будівельного 
профілю державного професійно-технічного навчального закладу 
«Соснівський професійний ліцей»;

КУЛЬФЕРСТУ Дмитру Мирославовичу, майстру виробничого навчання за 
професією «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Водій 
автотранспортних засобів категорії «В» і «С»» Клеванського професійного 
ліцею;

КУГТЦЮ Анатолію Анатолійовичу, майстру виробничого навчання за 
професією «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. 
Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Водій 
автотранспортних засобів категорії «С» Клеванського професійного ліцею;

ЛЕВЧУКУ Павлу Амбросійовичу, майстру виробничого навчання 
автомеханіків Вищого професійного училища № 22 м. Сарни;

МАЛЯРЧУКУ Віктору Івановичу, майстру виробничого навчання з професії



«Різьбяр по дереву та бересту», «Столяр будівельний» державного 
навчального закладу «Лубенське вище художнє професійно-технічне 
училище»;

МІРКОВЦЮ Валентину Степановичу, майстру виробничого навчання 
трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва, слюсарів з 
ремонту сільськогосподарських машин та устаткування державного 
професійно-технічного навчального закладу «Сарненський професійний 
аграрний ліцей»;

НОЧЕВЧУК Галині Степанівні, майстру виробничого навчання з професій 
«Маляр», «Муляр», «Штукатур» державного навчального закладу 
«Лубенське вище художнє професійно-технічне училище»;

ПАСТУШОК Валентині Петрівні, майстру виробничого навчання швейного 
профілю державного професійно-технічного навчального закладу 
«Березнівське вище професійне училище»;

ПАТІЙЧУКУ Володимиру Олександровичу, майстру виробничого навчання за 
професією «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. 
Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Водій 
автотранспортних засобів категорії «С» Клеванського професійного ліцею;

ПИТЕЛЮ Петру Степановичу, майстру виробничого навчання за професією 
«Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Водій
автотранспортних засобів категорії «В» і «С»» Клеванського професійного 
ліцею;

ПІЗНЮРУ Володимиру Миколайовичу, майстру виробничого навчання за 
професією «Слюсар з ремонту автомобілів. Водій транспортних засобів 
категорії «В», «С» державного професійно-технічного навчального закладу 
«Острозьке вище професійне училище»;

РЕВКУ Михайлу Володимировичу, майстру виробничого навчання в групах 
столярів Радивилівського професійного ліцею;

РУДИКУ Володимиру Анатолійовичу, майстру виробничого навчання 
деревообробного профілю державного професійно-технічного навчального 
закладу «Соснівський професійний ліцей»;

САВЧУК Галині Петрівні, майстру виробничого навчання швейного профілю 
державного професійно-технічного навчального закладу «Березнівське 
вище професійне училище»;

СТАСЮК Руслані Анатоліївні, майстру виробничого навчання з професії 
«Кравець-закрійник» державного професійно-технічного навчального 
закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та



дизайну»;

ТАРАСЮК Марії Панасівні, майстру виробничого навчання швейного профілю 
державного професійно-технічного навчального закладу «Березнівське 
вище професійне училище»;

ХАРКЕВИЧУ Руслану Авер’яновичу, майстру виробничого навчання за 
професією «Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотранспортних 
засобів категорії «В» і «С» Клеванського професійного ліцею;

ЯСКОВЕЦЬ Євгенії Анатоліївні, майстру виробничого навчання швейного 
профілю державного професійно-технічного навчального закладу 
«Березнівське вище професійне училище».

10. Присвоїти педагогічне звання «Майстер виробничого навчання
II категорії»:

ЛЯШУК Оксані Петрівні, майстру виробничого навчання з професії «Муляр, 
штукатур» Вищого професійного училища № 24 м. Корець;

ОНОФРЕЙЧУКУ Сергію Васильовичу, майстру виробничого навчання 
електрогазозварників державного професійно-технічного навчального 
закладу «Соснівський професійний ліцей»;

ЧИЖУ Денису Васильовичу, майстру виробничого навчання операторів 
комп’ютерного набору державного професійно-технічного навчального 
закладу «Сарненський професійний аграрний ліцей»;

ШЕВЧЕНКУ Євгенію Геннадійовичу, майстру виробничого навчання за 
професією «Кухар» державного навчального закладу «Рівненське вище 
професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі».

11. Продовжити до наступної атестації строк дії педагогічного звання
«Майстер виробничого навчання II категорії»:

ДЗЮБІ Василю Лукашевичу, майстру виробничого навчання за професією 
«Слюсарна справа» державного навчального закладу «Здолбунівське вище 
професійне училище залізничного транспорту»;

ЗАБЕЙДІ Ніні Іванівні, майстру виробничого навчання опоряджувальників 
Вищого професійного училища № 1 м. Рівне;

КІТКАЙЛО Наталії Петрівні, майстру виробничого навчання за професією 
«Кухар. Кондитер» Клеванського професійного ліцею;

НАДЄЙКО Надії Іванівні, майстру виробничого навчання опоряджувальників



Вищого професійного училища № 1 м. Рівне;

РОМІ Миколі Юрійовичу, майстру виробничого навчання з професії «Слюсар- 
електрик з ремонту електроустаткування (на автомобільному транспорті). 
Монтувальник шин» Рівненського професійного ліцею.

12.Продовжити до наступної атестації строк дії педагогічного звання 
«Керівник гуртка-методист»:

ФЕСОВЕЦЬ Надії Володимирівні, керівнику гуртка розмовного жанру Вищого 
професійного училища № 22 м. Сарни.

13. Оплату праці атестованим педагогічним працівникам 
здійснювати відповідно до присвоєних кваліфікаційних категорій та 
педагогічних звань із 15 квітня 2021 року.

Начальник управління Петро КОРЖЕВСЬКИЙ


