
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

НАКАЗ 

 

09.04.2020                                   с.Миколаївка                                         № 44-ОД 

 

Про результати атестації педагогічних працівників  

на присвоєння, підтвердження  кваліфікаційної  категорії  

«спеціаліст вищої категорії», присвоєння, підтвердження 

педагогічного звання «старший учитель», 

встановлення відповідності займаній посаді  

керівних кадрів  

у 2019-2020 навчальному році 

 

  Відповідно до п.  6.1 Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, на підставі рішення атестаційної комісії ІІ рівня від 09.04.2020 р. 

(протокол №3) 
 

Н А К А З У Ю : 
 

1. Присвоїти  кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»:  

- Куценку Роману Леонідовичу, учителю фізичної культури 

Северинівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області; 

- Калантай Євгенії Анатоліївні, учителю української мови та літератури 

Лікарського навчально-виховного комплексу: «загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області. 

 

2.  Підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»: 

- Сірій Лідії Петрівні, учителю англійської мови Лікарського 

навчально-виховного комплексу: «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Миколаївської сільської ради Сумського 

району Сумської області; 

- Радчук Наталії Іванівні, учителю музичного мистецтва Лікарського 

навчально-виховного комплексу: «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Миколаївської сільської ради Сумського 

району Сумської області; 

- Ніколаєнко Ользі Леонідівні, учителю історії України, всесвітньої 

історії, громадянської освіти, правознавства, захисту Вітчизни, трудового 

навчання Миколаївського навчально-виховного комплексу: 



«загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області; 

- Санжаревській Антоніні Іванівні, учителю початкових класів 

Миколаївського навчально-виховного комплексу: «загальноосвітній 

навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області. 

 

3.Підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та 

педагогічне звання «старший учитель»: 

- Воді Антоніні Олександрівні, учителю англійської мови 

Миколаївського навчально-виховного комплексу: «загальноосвітній 

навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області. 

 

4.  Встановити відповідність посаді, яку обіймає: 

- Воді Антоніні Олександрівні, директору Миколаївського навчально-

виховного комплексу: «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний 

навчальний заклад» Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області; 

- Іванченко Ользі Григорівні, заступнику директора з виховної роботи 

Миколаївського навчально-виховного комплексу: «загальноосвітній 

навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області; 

- Никоненко Юлії Василівні, заступнику директора з навчально-

виховної роботи Северинівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області. 

 

5. Бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської 

ради  провести оплату з 09 квітня 2020 року. 

 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 

 

 

Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту 

Наталія МАКШЕЄВА 

 


