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Правила 
внутрішнього  трудового розпорядку 

 
1. Згідно з Конституцією України громадяни мають право на працю. 

Обов'язок і справа честі кожного здатного до праці громадянина - добросовісна 

праця та дотримання трудової дисципліни. 

Трудова дисципліна - це встановлений порядок поведінки в закладі, що 

ґрунтується на свідомому і сумлінному ставленні працівників до своїх обов'язків. 

Трудова дисципліна - необхідна умова успішної організації трудового процесу і 

забезпечення плодотворного товариського співробітництва членів колективу. 

Трудова дисципліна забезпечується свідомим ставленням до праці, 

методами переконання, а також заохочення до сумлінної праці. 

До порушників застосовуються засоби дисциплінарного впливу. 

2. Правила внутрішнього трудового розпорядку мають за мету зміцнювати 

трудову дисципліну, організовувати працю на науковій основі, використовувати 

раціонально робочий час, підвищувати якість роботи. 

3. Питання, пов'язані із застосуванням Правил внутрішнього трудового 

розпорядку, розв’язуються адміністрацією школи  в межах її прав, а в випадках, 

передбачених діючим законодавством, та Правилами внутрішнього трудового 

розпорядку, разом або за згодою профспілкового комітету. 

 

І. Порядок прийому, переведення та звільнення  працівників. 
1. Працівники здійснюють своє право на працю шляхом укладання 

трудового договору. 

2. При прийомі на роботу адміністрація школи зобов'язана вимагати від 

того, що приймається: 

- пред'явлення трудової книжки, оформленої у встановленому порядку, 

а якщо особа влаштовується на роботу в якості працівника чи службовця вперше 

- довідку про останнє зайняття, видану за місцем проживання відповідною 

житлово-експлуатаційною організацією, сільською радою, звільнені з лав 

Збройних Сил  України та військовозобов’язані повинні пред'явити військовий 

квиток. 

- пред'явлення паспорта у відповідності до законодавства про паспорт. 

Прийняття на роботу без вказаних документів не допускається. При 

прийнятті на роботу, яка вимагає спеціальних знань (педагогічні працівники, 

бібліотекар) адміністрація вправі вимагати від працівника пред'явлення 

документа про набуття освіти чи професійну підготовку: диплом, атестат, 

атестаційний лист, посвідчення, копії яких повинні бути залишені в особовій 

справі. 

Особи, що приймаються на роботу, зобов'язані представити медичний 

висновок про відсутність протипоказань  за станом здоров'я для роботи в закладі. 

Укладення трудового договору з педагогічним працівником оформляється 

наказом начальника Слов’янського районного відділу освіти за погодженням з 

директором школи, для всіх інших працівників наказом директора про 

призначення працівника на посаду. Наказ оголошується працівникові під розпис. 
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3. Після укладення трудового договору адміністрація зобов'язана 

ознайомити працівника з роботою, яку йому доручають, умовами оплати його 

праці, роз'яснити його права й обов'язки, ознайомити з правилами внутрішнього 

трудового розпорядку закладу, Статутом, проінструктувати з правил техніки 

безпеки, виробничної санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки та інших 

правил з охорони праці. 

4. На всіх працівників закладу, які пропрацювали не менш ніж 5 днів, 

заповнюються трудові книжки. 

На працюючих за сумісництвом трудові книжки ведуться за місцем їх 

основної роботи. 

Трудова книжка директора  зберігається в Андріївській сільській раді 

Слов’янського району Донецької області, трудові книжки інших працівників  

зберігаються в закладі. 

5. На кожного педагогічного працівника закладу ведеться особова справа, 

яка складається з особистого листка обліку кадрів, автобіографії, копії документа 

про освіту, матеріалів за підсумками атестації, медичного висновку про 

відсутність протипоказань за станом здоров'я для роботи в закладі, копії наказів 

про призначення та переміщення, заохочення та звільнення. Особова справа 

керівника закладу зберігається в Андріївській сільській раді Слов’янського 

району Донецької області, заступників та вчителів – у закладі.  

6. Припинення трудового договору можливе тільки  згідно з чинним 

законодавством. 

7. У день звільнення адміністрація закладу або Андріївська сільська рада 

повинні видати працівнику трудову книжку з записом про звільнення. 

Днем звільнення вважається останній день роботи.  

 

II. Основні обов'язки працівників. 
1. Працівники закладу зобов'язані: 

- працювати чесно, добросовісно, суворо дотримуватись обов'язків, 

покладених на них Статутом , Правилами внутрішнього трудового розпорядку, 

положеннями та посадовими інструкціями; 

- дотримуватись трудової дисципліни - основи порядку у закладі. 

Своєчасно приходити на роботу, дотримуватись визначеної тривалості робочого 

часу, максимально використовуючи його для творчого та ефективного 

виконання покладених на них обов'язків, утримуватись від дій, які заважають 

іншим працівникам виконувати свої трудові обов'язки; своєчасно й точно 

виконувати свої трудові обов'язки та розпорядження адміністрації; 

- постійно підвищувати якість роботи, що виконує, запобігати упущень 

у ній, суворо дотримуватись виконавчої дисципліни, постійно проявляти творчу 

ініціативу, спрямовану на досягнення високих результатів трудової діяльності; 

- дотримуватись вимог техніки безпеки та охорони праці, виробничної 

санітарії, гігієни, протипожежної охорони, передбачених відповідними 

правилами та інструкціями; 

- завжди бути уважними до дітей, бути ввічливими з батьками учнів та 

членами колективу; 
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- систематично підвищувати свій теоретичний та культурний рівень, 

підвищувати свою ділову кваліфікацію; 

- бути прикладом постійної високоморальної поведінки на роботі, у 

побуті та громадських місцях; 

- тримати своє робоче місце в чистоті і порядку, дотримуватись 

встановленого порядку збереження матеріальних цінностей і документів; 

- зберігати і зміцнювати матеріальну базу школи (обладнання, інвентар, 

навчальні посібники), економно використовувати матеріали, паливо та 

електроенергію, виховувати у учнів бережливе ставлення до державного майна; 

- проходити у встановлений строк періодичні медичні огляди згідно з 

Інструкцією про проведення медичних оглядів. 

2. Педагогічні працівники закладу несуть повну відповідальність за життя 

й здоров'я дітей під час проведення уроків, позакласних й позашкільних заходів, 

які організовує заклад. Про всі випадки травматизму учнів своєчасно 

повідомляти адміністрацію. 

3. За встановленим порядком за наказом директора в доповнення до 

навчальної роботи на вчителів може бути покладене: класне керівництво, 

завідування кабінетами, дослідно-навчальними ділянками, виконання обов'язків 

майстра навчальних майстерень, керівництво методичними об'єднаннями, 

керування черговими загонами, загонами юних інспекторів руху, ЮДПД, участь 

у роботі шкільних комісій, організація та проведення навчальної практики, 

екскурсій та літнього оздоровлення дітей, професійної орієнтації, суспільно-

корисної праці, а також виконання інших навчально-виховних функцій. 

4. Педагогічні працівники проходять один раз на п'ять років атестацію 

згідно Положення про атестацію педагогічних працівників. 

5. Працівники закладу мають право на роботу за сумісництвом. Дозвіл на 

сумісництво професій дає адміністрація закладу. 

6. Медичне обслуговування закладу здійснює сімейний лікар Сергіївська  

амбулаторія та лікарні міста Краматорська. 

7. Коло обов'язків (робіт) педагогічних працівників, обслуговуючого 

персоналу закладу визначається: Статутом , Правилами внутрішнього трудового 

розпорядку, Положеннями про заклад, а також посадовими інструкціями й 

положеннями, затвердженими у встановленому порядку директором за 

погодженням з профспілковим комітетом. 

IV. Основні обов'язки адміністрації: 
1. Адміністрація  зобов'язана: 

- забезпечувати дотримання працівниками закладу обов'язків, 

покладених на них Статутом, посадовими інструкціями й Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку; 

- правильно організувати роботу працівників школи у відповідності до 

їх посад і кваліфікацій, закріпити за  кожним з них відповідне місце роботи, 

забезпечити робочий стан обладнання й безпечні умови праці; 

- забезпечити суворе дотримання трудової й виробничної дисципліни, 

постійно здійснювати організаційну й виховну роботу, спрямовану на її 

поліпшення, зменшення витрат робочого часу; раціональне використання 
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трудових ресурсів, формування стабільних трудових колективів, створення 

відповідних умов роботи закладу; своєчасно застосовувати заходи впливу до 

порушників трудової дисципліни, враховуючи думку профкому, згідно з чинним 

законодавством. 

- працівника, що з'явився на роботі у нетверезому стані, не допускати 

до виконання своїх обов'язків у даний робочий день і приймати щодо нього 

відповідні міри, згідно з чинним законодавством; 

- удосконалювати навчально-виховний процес, створювати умови 

запровадження наукової організації праці, здійснювати заходи по підвищенню 

якості праці, культури праці; організовувати вивчення, розповсюдження й 

запровадження передового досвіду робітників даного та інших колективів 

закладу; 

- забезпечувати систематичне підвищення працівниками закладу 

теоретичного рівня й ділової кваліфікації; проводити у встановлені строки 

атестацію педагогічних працівників, створювати відповідні умови для 

можливості суміщення роботи з навчанням у навчальних  закладах; 

- здійснювати заходи щодо своєчасного забезпечення закладу 

необхідним обладнанням, навчальними посібниками й господарським 

інвентарем; 

- неухильно дотримуватись законодавства про працю, правил охорони 

праці, покращувати умови праці; 

- створювати умови, що забезпечують охорону життя та здоров'я учнів 

й працівників закладу, попереджувати їхню захворюваність та травматизм, 

контролювати знання й дотримання працівниками закладу усіх вимог Інструкції 

з техніки безпеки, санітарії й гігієни, правил пожежної безпеки; 

- забезпечувати збереження майна закладу працівниками та учнями; 

- чуйно відноситись до повсякденних потреб працівників закладу, 

забезпечувати надання встановлених для них пільг й переваг, сприяти 

покращенню їхніх житлово-побутових умов; 

- створювати для трудового колективу умови, необхідні для виконання 

їхніх повноважень; сприяти створенню у трудовому колективі ділової, творчої 

атмосфери, всебічно підтримувати й розвивати ініціативу й активність 

працівників; забезпечувати їхню участь в управлінні закладом, у повній мірі 

використовуючи збори трудового колективу, виробничі наради й різноманітні 

форми громадського самоврядування; своєчасно розглядати критичні 

зауваження з боку працівників й звітувати їм про прийняті міри. 

2. Адміністрація закладу несе відповідальність за життя та здоров'я учнів 

під час їх перебування у закладі й участі у заходах, організованих закладом. Про 

всі випадки травматизму повідомляє в управління освіти Краматорської міської 

ради у встановленому законом порядку. 

3. Адміністрація закладу здійснює свої обов'язки  у відповідних випадках 

спільно або за погодженням з профспілковим комітетом закладу. 

 

V. Робочий час та його використання 
1. У закладі встановлено 5 денний робочий тиждень. Робочий час 
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педагогічного працівника визначається розкладом навчальних занять, 

посадовими обов'язками, Статутом й Правилами внутрішнього трудового 

розпорядку; 

Адміністрація закладу зобов'язана організовувати облік явки на роботу й 

повернення з роботи. 

2. Навчальне навантаження педагогічним працівників на новий навчальний 

рік установлює директор  за погодженням з профспілковим комітетом до виходу 

працівників у відпустку. 

Навантаження встановлюється згідно з документом про освіту (диплом), 

наказу про призначення, кваліфікаційної категорії працівника. Викладання 

предметів не за фахом дозволяється лише за відсутністю дипломованого 

спеціаліста. 

Відмова від частини навчального навантаження за фахом допускається 

лише у випадку, коли воно перевищує 1,5 ставки, в інших випадках - за згодою 

адміністрації закладу. 

При розподілі враховується наступне: 

- у педагогічних працівників, як правило, повинна зберігатись 

спадкоємність класів й об'єм навчального навантаження; 

- розмір навчального навантаження у педагогічних працівників 

повинен бути, як правило, стабільним на протязі навчального року. Зменшення 

його можливе лише за умов скорочення числа учнів й класів-комплектів у школі, 

змін у програмі, переведення частини класів-комплектів у школи-новобудови у 

тій же місцевості, а також у деяких виключних випадках. 

3. Розклад уроків складається й затверджується адміністрацією за 

погодженням з профкомом з урахуванням забезпечення педагогічної 

цілеспрямованості, виконання санітарно-гігієнічних норм. 

4. В межах робочого дня педпрацівники закладу повинні нести всі види 

навчально-методичної роботи відповідно до посади і навчального плану. Час 

початку і закінчення роботи встановлюється для працівників Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку школи: 
Заняття починаються о 8.00 годині. Режим дня на 2019-2020 навчальний 

рік: для першого класу уроки по 35 хвилин, для 2-4 класів-по 40 хв., для 5-11 

класів-по 45 хв. 

 

     1 урок 8.00-8.35 1 урок 8.00-8.40 1 урок з 8.00-8.45 

     2 урок 8.50-9.25 2 урок 8.55-9.35 2 урок з 8.55-9.40 

     3 урок 9.55-10.30 3 урок 9.55-10.35 3 урок з 9.55-10.40 

     4 урок 10.45-11.20        4 урок 10.55-11.35 4 урок з 10.55-11.40 

     5 урок 11.35-12.10        5 урок 11.50-12.30  5 урок з 11.50-12.35 

                                            6 урок 12.45-13.25 6 урок з 12.45-13.30 

                                                                                  7 урок з 13.40-14.25 
Проведення позаурочної роботи, гуртків, консультацій для учнів:  

1-4 класів з 12.10 до 13.10, або з 12.45 до 13.45, в залежності від кількості 

уроків; 

5-6 класів - з 12.45, або з 13.40 в залежності від кількості уроків по класах;  
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7-11 класів - з 13.40, або з 14.30 в залежності від кількості уроків по класах. 

 Кінець роботи останнього гуртка-17.30 

 Початок вечорів, традиційних заходів-13.00 для початкової ланки, 14.30 для 

середньої та старшої ланки. 

Вчителі-предметники, вчителі початкових класів, працюють за розкладом.  

Завершення робочого дня класних керівників - кінець останнього уроку в 

класі, де вони призначені класним керівником. 

5. Тривалість робочого дня для технічного персоналу закладу й робітників 

визначається графіком змінності, що затверджується директором за 

погодженням з профспілковим комітетом. 

Для приймання їжі використовується їдальня закладу, дозволяється 

приймання їжі вдома, при умові пішохідної віддаленості житла. 

Прийом їжі дозволяється протягом зміни в любий зручний час в  їдальні 

закладу. 

6. Залучення окремих працівників школи до роботи, чергування або до 

деяких іншими робіт  у вихідні та святкові дні допускається лише у виключних 

випадках, передбачених законодавством, за згодою профспілкового комітету 

школи і за письмовим наказом адміністрації. Дні відпочинку за чергування або 

роботу у вихідні чи святкові дні надаються у порядку, передбаченому чинним 

законодавством, або за згодою працівника у канікулярний час, що не співпадає з 

черговою відпусткою. 

Забороняється залучати до чергування й до деяких видів робіт у вихідні й 

святкові дні вагітних жінок й матерів, що мають дітей до 12 років. 

7. Опалювачам забороняється залишати роботу до приходу робітника, що 

його заміняє. У випадку неявки того, хто змінює, робітник заявляє про це 

адміністрації, яка зобов'язана прийняти відповідні міри до заміни його іншим 

робітником. 

8. Адміністрація залучає педагогічних працівників, для чергування у 

закладі. Чергування повинне починатись не пізніше ніж за 20 хвилин до початку 

уроків. Триває воно ще не менш як 20 хвилин після закінчення уроків. Графік 

чергування складається на місяць й затверджується адміністрацією за 

погодженням з профспілковим комітетом. Графік вивішується на видному місці. 

У дні чергування класу у закладі класний керівник знаходиться у закладі до 

моменту залишення закладу всією черговою бригадою.  

9. Час осінніх, зимових й весняних канікул, а також час літніх канікул, що 

не співпадає з черговою відпусткою є робочим часом педагогічних працівників. 

У ці періоди вони залучаються адміністрацією до педагогічної й організаційної 

роботи у розмірі часу, що не перебільшує їхнього навчального навантаження до 

початку канікул. 

У канікулярний час допоміжний та обслуговуючий  персонал закладу 

залучається до виконання допоміжних робіт, що не потребують спеціальних 

знань (ремонт, охорона закладу, знешкодження карантинної рослинності та 

бур’янів  тощо) у межах установленого для них робочого часу. 

10. Загальні збори трудового колективу закладу проводяться по мірі їх 

необхідності, але не менше, ніж двічі на рік. 



 

8 

 

Кількість засідань педагогічних рад – не менше чотирьох. Заняття шкільних 

методичних об'єднань вчителів проводяться не менш, ніж тричі на навчальний 

семестр. 

Класні батьківські збори скликаються не менше чотирьох разів на рік. 

11. Загальні збори трудового колективу, засідання педагогічної ради та 

заняття шкільних методичних об'єднань повинні тривати, як правило, не більше  

2-х годин; батьківські збори - 1,5 год., учнівські збори - 1 год.; заняття гуртків, 

секцій - від 1 до 2 год. 

12. Черговість надання щорічних відпусток встановлюється адміністрацією 

закладу за погодженням з профспілковим комітетом з урахуванням необхідності 

забезпечення нормальної роботи закладу й сприятливих умов для відпочинку 

працівників. Відпустки педагогічним працівникам, як правило, надаються у 

період літніх канікул. Графік відпусток надається на кожен календарний рік не 

пізніше 15 грудня поточного року й доводиться до відома кожного працівника 

закладу. 

Надання відпустки директору школи оформляється Розпорядженням 

сільського голови Андріївської сільської ради Слов’янського району Донецької 

області, іншим працівникам - наказом у закладі. 

13. ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ Й ІНШИМ ПРАЦІВНИКАМ 

ЗАКЛАДУ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

а) змінювати на власний розсуд розклад занять й графіків роботи; 

б) відміняти, скорочувати або подовжувати тривалість уроків або занять 

та перерв між ними; 

в) вилучати учнів з уроків (занять); 

г) палити в приміщенні та на території закладу; 

14. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

- відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності (крім 

випадків, передбачених законодавством України). 

- відволікання педагогічних працівників від виконання професійних 

обов'язків, за винятком випадків, передбачених законодавством України. 

- скликати у робочий час різного роду збори, засідання з громадських 

питань; 

15. Сторонні особи можуть бути присутніми під час уроку у закладі або 

класі лише за згодою директора  або його заступників. Входити до класу або 

групи після початку уроку (заняття) дозволяється у виключних випадках тільки 

директору, його заступникам та іншим працівникам лише за дорученням 

директора. 

НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ робити зауваження педагогічним працівникам з 

приводу їх роботи під час проведення уроку (заняття) у присутності учнів. 

16. За зразкове виконання трудових обов'язків,  успіхи у навчанні й 

вихованні учнів, тривалу й бездоганну працю, новаторство у роботі й за інші 

досягнення у роботі застосовуються такі заохочення: 

- оголошення подяки; 

- нагорода Почесними грамотами; 

- преміювання. 
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17. За результатами атестації педагогічним працівникам закладу, що 

відзначилися, можуть присвоюватись звання „Вчитель-методист”, „Старший 

вчитель”, „Педагог-організатор-методист”. 

Ці звання надаються за пропозицією атестаційної  комісії у відповідності 

з Положенням про порядок атестації. 

Заохочення об'являється у наказі й доводиться до відому всього 

колективу. Воно заноситься у трудову книжку працівника. 

 

VI. Відповідальність за порушення трудової дисципліни: 
1. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або виконання 

неналежним чином обов'язків через провину працівника кличе за собою 

застосування заходів дисциплінарного  впливу. Обов'язки працівника 

передбачені трудовим договором,  Статутом закладу, Правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, посадовими інструкціями. 

2. За порушення трудової дисципліни адміністрація школи застосовує 

наступні види дисциплінарних стягнень: 

а) догана; 

б) звільнення; 

Звільнення у вигляді дисциплінарного стягненим може бути застосоване за: 

- систематичне невиконання працівником  без поважних причин 

обов'язків, покладених на нього трудовим договором, Статутом закладу або 

Правилами внутрішнього трудового розпорядку;  

- якщо до працівника раніше застосовувалися міри дисциплінарного 

або громадського стягнення за прогул (у т.ч. й за відсутність на роботі протягом 

трьох годин на протязі всього робочого дня) без поважних причин, а також за 

появу на роботі у нетверезому стані, за чергове порушення дисципліни. 

Прогулом вважається відсутність на роботі без поважних причин 

протягом усього робочого дня. 

Рівним чином вважаються такими, що прогуляли,  особи, що були 

відсутніми на роботі протягом 3-х год. на протязі робочого дня. До них 

застосовуються ті ж самі міри впливу, що й до осіб, що вчинили прогул. 

У відповідності до чинного законодавства про працю педагогічні 

працівники можуть бути звільнені за здійснення аморального вчинку, 

несумісного з подальшим виконанням  виховних функцій. 

Дисциплінарні стягнення застосовуються директором, а також 

Андріївською сільською радою Слов’янського району Донецької області у 

межах наданих їм прав. 

Дисциплінарні стягнення, передбачені п. 39 (п.п.а,б) застосовуються 

відповідним органом освіти за поданням адміністрації закладу та погодженням з 

профспілковим комітетом. 

Адміністрація закладу має право замість застосування дисциплінарного 

стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд 

трудового колективу, чи профспілкової організації. 

3. Дисциплінарні стягнення на директора чи його заступників 

застосовуються тим органом освіти, який має право їх призначати й звільняти. 
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4. Трудові колективи, виявляючи сувору вимогливість до працівників, що 

недбало виконують трудові обов'язки, застосовують до них міри громадського 

стягнення (зауваження, громадську догану), ставлять питання про застосування 

до порушників мір впливу, передбачених чинним законодавством. 

5. До застосування стягнення від порушника повинне бути взяте письмове 

пояснення. Відмова порушника дати пояснення у письмовій формі не може 

служити перешкодою до застосування  дисциплінарного стягнення. 

Дисциплінарні стягнення застосовуються адміністрацією безпосередньо 

після викриття вчинку, але не пізніше одного місяця від дня його викриття, не 

враховуючи час хвороби або перебування працівника у відпустці. 

Дисциплінарне стягнення не може бути застосоване пізніше шести 

місяців від дня вчинення проступку. У вказані строки не включається час 

слідства за кримінальною справою. 

6. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване лише 

одне дисциплінарне стягнення. 

При застосуванні стягнення повинні бути враховані тяжкість здійсненного 

проступку, обставини, за яких здійснено  вчинок, попередня робота й поведінка 

працівника. 

7. Наказ (розпорядження) про застосування дисциплінарного стягнення з 

вказівкою мотивів його застосування повідомляється працівнику під розписку у 

триденний строк. 

8. Якщо на протязі року від дня застосування стягнення працівник не 

підпадав під нове стягнення, то він вважається таким, що не підпадав під 

дисциплінарне стягнення. 

Адміністрація закладу може застосувати за власною ініціативою чи за 

клопотанням трудового колективу зняття стягнення достроково з виданням 

відповідного наказу (розпорядження), якщо працівник не допустив нового 

порушення трудової дисципліни і проявив себе як хороший, дисциплінований 

працівник. 

На протязі терміну дії стягнення заходи заохочення, передбачені даними 

Правилами, до працівника не застосовуються. 

9. Трудовий колектив має право зняти стягнення з працівника достроково, 

якщо він не допустив нового порушення дисципліни і проявив себе як 

добросовісний працівник. 

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку вивішуються у закладі  на 

видному місці. 
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З правилами внутрішнього трудового розпорядку ознайомлені: 

Колибаба З.І.   _________  _______   Задорожня Є.О. _________ _______ 

Лісова Ю.В.  _________ _______  Шумаєва Т.М.  _________ _______ 

Рябошапка Л.В.    _________ _______ Герасименко О.В. ________ _______ 

Герасименко Т.В. _________ _______ Столяр Т.В.  _________ _______  

Миронова Н.І. _________ _______  Куцевол Л.І.  _________ _______  

Заєць А.В.  _________ _______  Антонюк О.О. _________ _______ 

Яковенко С.А. _________ _______   Шевченко О.М. _________ _______ 

Колесников С.О.  ________ _______  Мішура В.Б. _________ _______ 

Ковальова Є.С. ________ _______ Самойленко І.М. ________ _______  

Іващенко Т.С.  _________ _______  Шацько Т.І. _________ _______ 

Горгуль Г.П. _________ _______  Яблочко І.Є. _________ _______ 

Юзькова В.І. _________ _______  Маренкова С.М. _________ _______ 

Онищенко В.М. _________ _______ Заболотній М.І. _________ _______ 

Беля Л.В. _________ _______  

 


