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СКЛАД 

комісій для проведення державної підсумкової атестації в 9-их класах 

Сквирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 у 2016 - 2017 н.р. 

 
 

№ Дата Час Клас Предмет Голова атестаційної комісії Учитель, що проводить 

атестацію 

Член атестаційної 

комісії 

№ 

ауд. 

1 30.05.17 09.00 9-А Українська 

мова 

(письмово) 

Малиновська Валентина Степанівна, 

освіта вища, учитель фізики, директор 

школи, спеціаліст вищої категорії, 

«Старший учитель». 

Седлецька Ірина Петрівна, 
освіта вища, учитель української 

мови та літератури, спеціаліст 

вищої категорії, учитель-

методист 

Гаркуша Людмила 

Мефодіївна, освіта вища, 

учитель української мови та 

літератури, спеціаліст вищої 

категорії, старший учитель 

6 

2 30.05.17 09.00 9-Б Українська 

мова 

(письмово) 

Соболь Надія Іванівна, освіта вища, 

учитель російської мови та літератури, 

заступник директора з навчально-

виховної роботи, спеціаліст вищої 

категорії, «Старший учитель» 

Кольоса Олена Володимирівна, 
освіта вища, учитель української 

мови та літератури, спеціаліст 

вищої категорії 

Рабодзей Ольга Михайлівна, 
освіта вища, учитель української 

мови та літератури, спеціаліст 

вищої категорії, старший 

учитель 

7 

3 30.05.17 09.00 9-В Українська 

мова 

(письмово) 

Петриченко Микола Анатолійович, 

освіта вища, учитель української мови та 

літератури, заступник директора з 

навчально-виховної роботи, спеціаліст 

вищої категорії, «Старший учитель» 

Яценко Олена Миколаївна, 
освіта вища, учитель української 

мови та літератури, спеціаліст 

вищої категорії, старший учитель 

Хомяк Тамара Василівна, 
освіта вища, учитель російської 

мови та літератури, спеціаліст 

вищої категорії, старший 

учитель 

10 

4 02.06.17 9.00 9-А Англійська 

мова 

(письмово) 

Соболь Надія Іванівна, освіта вища, 

учитель російської мови та літератури, 

заступник директора з навчально-

виховної роботи, спеціаліст вищої 

категорії, «Старший учитель» 

Омельченко Олена 

Станіславівна, освіта вища, 

учитель англійської мови, 

спеціаліст вищої категорії, 

«Старший учитель» 

Муренко Софія Яківна, освіта 

вища, учитель російської мови 

та літератури, спеціаліст вищої 

категорії, учитель-методист 

6 

5 02.06.17 9.00 9-Б Англійська 

мова 

(письмово) 

Петриченко Микола Анатолійович, 

освіта вища, учитель української мови та 

літератури, заступник директора з 

навчально-виховної роботи, спеціаліст 

вищої категорії, «Старший учитель» 

Кухар Ольга Анатоліївна,  

освіта вища, учитель англійської 

мови, спеціаліст І категорії 

Зозуля Людмила Іванівна, 
освіта вища, учитель англійської 

мови, спеціаліст вищої категорії 

7 

6 02.06.17 9.00 9-В Англійська 

мова 

(письмово) 

Малиновська Валентина Степанівна, 

освіта вища, учитель фізики, директор 

школи, спеціаліст вищої категорії, 

«Старший учитель». 

Сінельнік Ірина Миколаївна, 

освіта вища, учитель англійської 

мови, спеціаліст 

Гиренко Людмила 

Анатоліївна, освіта вища, 

учитель англійської мови, 

спеціаліст вищої категорії, 

«Старший учитель» 

10 



№ Дата Час Клас Предмет Голова атестаційної комісії Учитель, що проводить 

атестацію 

Член атестаційної 

комісії 

№ 

ауд. 

7 07.06.17 9.00 9-А Математика 

(письмово) 

Петриченко Микола Анатолійович, 

освіта вища, учитель української мови 

та літератури, заступник директора з 

навчально-виховної роботи, спеціаліст 

вищої категорії, «Старший учитель» 

Мельник Олена Василівна, 

освіта вища, учитель математики, 

спеціаліст вищої категорії, 

«Старший учитель» 

Тарикіна Тетяна 

Олександрівна, освіта вища, 

учитель математики, спеціаліст 

ІІ категорії. 

6 

8 07.06.17 9.00 9-Б Математика 

(письмово) 

Малиновська Валентина Степанівна, 

освіта вища, учитель фізики, директор 

школи, спеціаліст вищої категорії, 

«Старший учитель». 

Кундиревич Андрій 

Вікторович, освіта вища, 

учитель математики, спеціаліст ІІ 

категорії. 

Станіщук Оксана Вадимівна, 

освіта вища, учитель 

математики, спеціаліст вищої 

категорії, старший учитель 

7 

9 07.06.17 9.00 9-В Математика 

(письмово) 

Соболь Надія Іванівна, освіта вища, 

учитель російської мови та літератури, 

заступник директора з навчально-

виховної роботи, спеціаліст вищої 

категорії, «Старший учитель» 

Дмитрук Ірина Анатоліївна, 

освіта вища, учитель математики, 

спеціаліст вищої категорії. 

Мандзюк Ірина Миколаївна, 

освіта вища, учитель 

математики, спеціаліст І 

категорії. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


