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Список 
педагогічних працівників закладів освіти 

Вишневої міської ради Бучанського району Київської області, 
які атестуються у 2020/2021 навчальному році 

 
 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Місце роботи, посада Рік 
проходження 
попередньої 

атестації  

Стаж  
роботи 

на 
посаді 

Курси 
підвищення 
кваліфікаці

ї 

Результати 
попередньої 

атестації 

На що претендує в 
період чергової 

атестації 

1.  
 

Сніцар 
Анатолій  
Іванович 

директор школи, 
учитель фізики, 
Крюківщинської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів  
 

2016 43 10.12.2019-
14.12.2019 
ЦІПО 2019 
Сп35830447/
273319 

відповідність раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії», та 
педагогічному званню 
"учитель-методист" 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії», та 
раніше присвоєному 
педагогічному 
званню "учитель-
методист" 

2.  
 

Щеголь 
Павліна  
Павлівна 

Крюківщинська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів, 
учитель укр..мови та 
літер-ри 
 
 
 

2016 41 09.09.2019-
20.09.2019 
12сс0212529
5/04525-19 

відповідність раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії», та 
педагогічному званню 
"старший учитель" 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії», та 
раніше присвоєному 
педагогічному 
званню "старший 
учитель" 



3.  
 

Вакуловська 
Оксана  
Миколаївна 

Крюківщинська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів, 
учитель англійської 
мови 

2016 16 14.09.2020-
25.09.2020 
25.09.2020р. 
№ 12СС 
02125295/06
1679-20 

присвоєна 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст першої 
категорії» 

на присвоєння 
кваліфікаційної 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» 

4.  
 

Степаненко  
Ірина 
Любомирівна 

Крюківщинська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів, 

учитель географії 

2016 31 10.06.2019-
21.06.2019 
12сс0212529
5/039898-19 

відповідність раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії», та 
педагогічному званню 
"старший учитель" 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії», та 
раніше присвоєному 
педагогічному 
званню "старший 
учитель" 

5.  
 

Костенко 
Людмила 
Борисівна 

учитель біології, 
Крюківщинської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів  
 

2016 34 18.11.2019-
29.11.2019 
02139618/42
04-19 

відповідність раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії», та 
педагогічному званню 
"старший учитель" 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії», та 
раніше присвоєному 
педагогічному 
званню "старший 
учитель" 

6.  
 

Москаленко 
Людмила 
Анатоліївна 

Крюківщинська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів, 
учитель історії 

2016 37 28.10.2019-
08.11.2019 
12сс0212529
5/002815-19 

відповідність раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії», та 
педагогічному званню 
"старший учитель" 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії», та 
раніше присвоєному 
педагогічному 
званню "старший 
учитель" 

7.  
 

Сарнавська 
Валентина 
Анатоліївна 

Крюківщинська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів, 
учитель математики, 

2016 30 12.03.2018-
23.03.2018 

відповідність раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній категорії 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 



пк02139618/
1513-18 

«спеціаліст вищої 
категорії», та 
педагогічному званню 
"старший учитель" 

категорії «спеціаліст 
вищої категорії», та 
раніше присвоєному 
педагогічному 
званню "старший 
учитель" 

8.  Смірнова  
Олена 
Юріївна 

Крюківщинська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів, 
учитель інформатики 

2016 22 30.09.2019-
11.10.2019 
12сс0212529
5/04316-19 

відповідність раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії», та 
педагогічному званню 
"старший учитель" 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії», та 
раніше присвоєному 
педагогічному 
званню "старший 
учитель" 

9.  Тромса  
Алла 
Валеріївна 

Крюківщинська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів, 
учитель початкових 
класів, 
Крюківщинської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів  
 

2016 25 11.11.2019-
22.11.2019 
12сс0212529
5/039135-19 

відповідність раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії» 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» 

10.  Остапенко 
Наталія 
Борисівна 

Крюківщинська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів, 
учитель початкових 
класів, 

2016 39 КОІПОПК 
№03064, 
15.01.18№36 
ED 
ERA07/10/18 

відповідність раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії», та 
педагогічному званню 
"старший учитель" 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії», та 
раніше присвоєному 
педагогічному 
званню "старший 
учитель" 

11.  Федорчук 
Світлана 
Іванівна 

Крюківщинська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів, 
учитель початкових 
класів 

2013 29 24.02.2020-
06.03.2020 
12СС021252
95|005587-20 

відповідність раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії» 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» 



12.  Аредо 
 Павліна 
Анатоліївна 

Крюківщинська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів, 
педагог-організатор та 
вчитель зарубіжної 
літератури 

2008 19 04.05.2020-
05.06.2020 
КОІПОПК 
Пк02139618/
3070-20 

присвоєна 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст першої 
категорії» 

на присвоєння 
кваліфікаційної 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» 

13. 1
3
. 

Бахтіна 
Наталія 
Василіївна 

Вишнівський ліцей 
«ІДЕАЛ»; 
учитель інформатики, 
математики 

2016 26 07.09-
18.09.20; 
12СС 
02125295/062
619-20  

присвоєна 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії», та 
педагогічному званню 
"старший учитель" 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії», та 
раніше присвоєному 
педагогічному 
званню "старший 
учитель" 

14. 1
4
. 

Бойцова 
Олена  
Сергіївна 

Вишнівський ліцей 
«ІДЕАЛ»; 
вихователь ГПД 

2013 34 30.10.17-
03.05.18;  
ПК  
№02139618/2
424-18 

Присвоєна 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії» 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії», та 
присвоєння 
педагогічного звання 
«старший 
вихователь» 

15. 1
5
. 

Горенко  
Ірина  
Вікторівна 

Вишнівський ліцей 
«ІДЕАЛ»; 
учитель музичного 
мистецтва 

2016 21 10.02-
21.02.20; 
12 СС 
02125295/005
573-20 

присвоєно 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії», та 
педагогічне звання 
"старший учитель" 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії», та 
раніше присвоєному 
педагогічному 
званню "старший 
учитель" 

16. 1
6
. 

Дзюба 
Катерина 
Вікторівна 

Вишнівський ліцей 
«ІДЕАЛ»; 
учитель німецької 
мови 

2016 14 14.09-
25.09.20; 

присвоєна 
кваліфікаційна категорія 
«спеціаліст першої 
категорії» 

на присвоєння 
кваліфікаційної 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» 



12 СС 
02125295/061
680-20 

17. 1
7
. 

Комаренко Олена 
Володимирівна 

Вишнівський ліцей 
«ІДЕАЛ»; 
учитель математики, 
фізики 

2016 23 30.10-
03.05.18; 
ПК 
№02139618/2
402-18 

відповідність раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії», та 
педагогічному званню 
"учитель-методист" 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» та 
раніше присвоєному 
педагогічному 
званню «учитель-
методист» 

18. 1
8
. 

Коркіна 
Анеля 
Василівна 

Вишнівський ліцей 
«ІДЕАЛ»; 
учитель початкових 
класів 

2016 38 15.04-
26.04.19; 
12СС 
02125295/039
439-19 

відповідність раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії», та 
педагогічному званню 
"учитель-методист" 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» та 
раніше присвоєному 
педагогічному 
званню «учитель-
методист» 

19. 1
9
. 

Коркіна 
Анеля 
Василівна 

Вишнівський ліцей 
«ІДЕАЛ»; 
вихователь ГПД 

2016 38  відповідність раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії», та 
педагогічному званню 
"старший вихователь" 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» та 
раніше присвоєному 
педагогічному 
званню «старший 
вихователь» 

20. 2
0
. 

Крещенко 
Надія 
Анатоліївна 

Вишнівський ліцей 
«ІДЕАЛ»; 
учитель української 
мови та літератури 

2016 29 17.02-
28.02.20; ПК 
№02139618/1
518-20 

відповідність раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії», та 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії», та 
раніше присвоєному 



педагогічному званню 
"старший учитель" 

педагогічному 
званню "старший 
учитель" 

21. 2
0
. 

Марченко 
Валентина 
Миколаївна 

Вишнівський ліцей 
«ІДЕАЛ»; 
учитель початкових 
класів 

2016 37 15.04-
26.04.19; 
12СС 
02125295/039
441-19 

відповідність раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії», та 
педагогічному званню 
"учитель-методист" 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» та 
раніше присвоєному 
педагогічному 
званню «учитель-
методист» 

22.  Марченко 
Валентина 
Миколаївна 

Вишнівський ліцей 
«ІДЕАЛ»; 
вихователь ГПД 

2016 37  відповідність раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії», та 
педагогічному званню 
"старший вихователь" 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» та 
раніше присвоєному 
педагогічному 
званню «старший 
вихователь» 

23. 2
1
. 

Петренко 
Галина 
Володимирівна 

Вишнівський ліцей 
«ІДЕАЛ»; 
учитель початкових 
класів 

2016 42 24.02-
06.03.20; 
12 СС 
02125295/005
589-20 

відповідність раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії», та 
педагогічному званню 
"старший учитель" 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії», та 
раніше присвоєному 
педагогічному 
званню "старший 
учитель" 

24.  Петренко 
Галина 
Володимирівна 

Вишнівський ліцей 
«ІДЕАЛ»; 
вихователь ГПД 

2016 42  відповідність раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії», та 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» та 
раніше присвоєному 



педагогічному званню 
"старший вихователь" 

педагогічному 
званню «старший 
вихователь» 

25. 2
2
. 

Письменна 
Наталія 
Анатоліївна 

Вишнівський ліцей 
«ІДЕАЛ»; 
учитель англійської 
мови  

2016 30 04.09.18-
12.02.19; 
ПК 
№02139618/
0834-18/19 

присвоєна 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії» 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» та 
присвоєння 
педагогічного звання 
«старший учитель» 

26. 2
3
. 

Савчук 
Тамара  
Петрівна 

Вишнівський ліцей 
«ІДЕАЛ»; 
учитель початкових 
класів 

2016 42 01.03.18-
17.02.19; 
НУШ 
№02139618/0
204-19 

відповідність раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії», та 
педагогічному званню 
"учитель-методист" 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» та 
раніше присвоєному 
педагогічному 
званню «учитель-
методист» 

27.  Савчук  
Тамара 
Петрівна 

Вишнівський ліцей 
«ІДЕАЛ»; 
вихователь ГПД 

2016 42 13.01-
07.02.20; 
ПК 
№02139618/1
073-20 

відповідність раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії», та 
педагогічному званню 
"старший вихователь" 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» та 
раніше присвоєному 
педагогічному 
званню «старший 
вихователь» 

28. 2
4
. 

Сидоренко 
Ольга 
Григорівна 

Вишнівський ліцей 
«ІДЕАЛ»; 
учитель курсів 
«основи здоров’я», 
«захист України» 

2016 32  
12СС 

 

присвоєна 
кваліфікаційна категорія 
«спеціаліст вищої 
категорії»  

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» та 
присвоєння 



педагогічного звання 
«старший учитель» 
 

29. 2
5
. 

Юрченко 
Вячеслав 
Михайлович 

Вишнівський ліцей 
«ІДЕАЛ»; 
учитель фізики 

2015 29 18.08-
29.08.14; 
АГ №3100 

відповідність раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії» 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії»  

30.  Данильченко Алла 
Григорівна 

Вишнівський ліцей 
«ІДЕАЛ»; 
бібліотекар 

2016 20 01.06-
30.06.20; 
ПК 
№02139618/
3401-20 

відповідає займаній 
посаді «провідний 
бібліотекар» 

на відповідність 
раніше займаній 
посаді «провідний 
бібліотекар» 

31. 2
6
. 

Шевченко 
Світлана 
Іванівна 

ЗДО (ясла-садок) 
комбінованого типу 
«Орлятко». 
вихователь. 

 

2016 27 КОІІПОПК 
09.06.2016р.  

№77-С.31 

відповідність раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії», та 
педагогічному званню 
"вихователь-методист" 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» та 
раніше присвоєному 
педагогічному 
званню «вихователь-
методист» 

32. 2
7
. 

Лобанова 
Євгенія 
Борисіна 

Вишнівський 
академічний ліцей 
«Основа» 
вчитель зарубіжної 
літератури 

2016 41.11 Свідоцтво   
12СС021252
95/062673-
20 від 

відповідність раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії», та 
педагогічному званню 
«старший учитель» 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» та 
раніше присвоєному 
педагогічному 
званню «старший 
учитель» 



33. 2
8
. 

Кравченко 
Тамара 
Володимирівна 

Вишнівський 
академічний ліцей 
«Основа» 
Вчитель української 
мови 

2016 27 Свідоцтво   
12СС021252
95/062662-
20 від 
09.10.2020, 
Сертифікат 
від 
13.05.2020 
№02139618/
6738-20,  

відповідність раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії» 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії», та 
присвоєння 
педагогічного звання 
«старший учитель» 

34. 2
9
. 

Жаркова 
Олена 
Дмитрівна 

Вишнівський 
академічний ліцей 
«Основа» 
Вчитель англійської 
мови 

2016 44 Свідоцтво   
12СС021252
95/061681-
20 від 
25.09.2020,1
50 год. 

відповідність раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії» та 
педагогічному званню 
«старший учитель» 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» та 
раніше присвоєному 
педагогічному 
званню «старший 
учитель» 

35. 3
0
. 

Тур 
Надія  
Володимирівна 

Вишнівський 
академічний ліцей 
«Основа» 
Вчитель англійської 
мови 

2013 41,3 Свідоцтво 
№02139618/
2174-20 від 
07.04.20, 150 
год. 

відповідність раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії» та 
педагогічному званню 
«учитель-методист» 

на відповідність 
раніше присвоєним 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» та 
раніше присвоєному 
педагогічному 
званню «учитель-
методист» 

36. 3
1
. 

Кипич  
Сергій  
Іванович 

Вишнівський 
академічний ліцей 
«Основа» 
Вчитель історії 

2016 23,7 Свідоцтво   
12СС021252
95/062634-
20 від 
02.10.2020,1
50 год. 

відповідність раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії» та 
педагогічному званню 
«старший учитель» 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» та 
раніше присвоєному 
педагогічному 
званню «старший 
учитель» 



37. 3
2
. 

Крот 
Людмила 
Іванівна 

Вишнівський 
академічний ліцей 
«Основа» 
Вчитель географії 

2016 38,1 Свідоцтво   
12СС021252
95/005556-
20 від 
21.02.2020, 
150 год. 

відповідність раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії» та 
педагогічному званню 
«старший учитель» 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» та 
раніше присвоєному 
педагогічному 
званню «старший 
учитель» 

38. 3
3
. 

Костова  
Неоніла  
Леонідівна 

Вишнівський 
академічний ліцей 
«Основа» 
Вчитель  музичного 
мистецтва 

2016 42,8 Свідоцтво 
№02139618/
0579-21 від 
12.01.21, 
Сертифікат 
26.03.2020, 
Сертифікат 
26.03.2020, 
Сертифікат 
від 
23.03.2020  
 

відповідність раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії» та 
педагогічному званню 
«учитель-методист» 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» та 
раніше присвоєному 
педагогічному 
званню «учитель-
методист» 

39. 3
4
. 

Хижева  
Людмила    
Миколаївна 

Вишнівський 
академічний ліцей 
«Основа» 
Вчитель фізики 

2016 50 Свідоцтво 
№02139618/
0014-21 від 
05.01.21, 
Сертифікат 
№67005986, 
24.08.20 
Сертифікат 
№67005986, 
24.08.20  

відповідність раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії» та 
педагогічному званню 
«учитель-методист» 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» та 
раніше присвоєному 
педагогічному 
званню «учитель-
методист» 



40. 3
5
. 

Коляда  
Галина 
Вікторівна 

Вишнівський 
академічний ліцей 
«Основа» 
Вчитель початкових 
класів 

2016 32,3 Свідоцтво   
ПК № 
02139618/41
66-18 від 
16.11.2018,1
20 год. 
Свідоцтво   
серія НУШ 
№02139618/
0063-18 від 
28.12.2018 
р., 150 год. 

присвоєна 
кваліфікаційна категорія 
«спеціаліст вищої 
категорії» 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії»  

41. 3
6
. 

Пугачова 
Любов Іванівна 

Вишнівський 
академічний ліцей 
«Основа» 
Вчитель початкових 
класів 

2016 39,1 Свідоцтво   
ПК № 
02139618/43
18-19  від  
29.11.2019, 
120 год. 
Сертифікат  
№07313 від 
30.09.2019 
 

відповідність раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії» 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії»  

42. 3
7
. 

Плєшко  
Марина 
Вікторівна 

ЗДО (ясла-садок) 
комбінованого типу 
«Теремочок» 
вихователь 

2016 15 р. Серія ПК 
№02139618/
5326- 20 від 
02.10.2020 р. 

присвоєна 
кваліфікаційна категорії 
«спеціаліст першої 
категорії» 

присвоєння 
кваліфікаційної 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» 

43. 3
8
. 

Школьна  
Наталія 
Миколаївна 

ЗДО (ясла-садок) 
комбінованого типу 
Теремочок» 
вихователь - методист 

2016 30 р.  
з них 

на 
посаді 
вихова
теля – 
методи
ста – 

13,5 р. 

12СС   
02125295/04

2207- 20 
від 

11.12.2020 р. 

відповідність раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії» та 

педагогічному званню 

«старший-вихователь» 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії», та 
раніше присвоєному 
педагогічному 
званню «старший – 
вихователь» 



44. 3
9
. 

Козерацька  
Наталія 
Михайлівна 

Інклюзивно-
ресурсний центр, 
вчитель-дефектолог 

2007 З 
09.01.2

020 

07.09-
18.09.2020, 
посвідчення 

присвоєна кваліфікаційна 
категорія «спеціаліст 
вищої категорії» 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» 

45. 4
0
. 

Абрамова 
Лідія 
Володимирівна 

Інклюзивно-
ресурсний центр, 
вчитель-логопед 

2016 З 
02.09.2

019 

03.03.2016, 
посвідчення  

присвоєна 
кваліфікаційна категорія 
«спеціаліст першої 
категорії» 

на присвоєння 
кваліфікаційної 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» 

46. 4
1
. 

Холощак 
Лариса 
Миколаївна 

ЗДО «Колобок» 2004 25 11.12.2020р.  
Свідоцтво 
підвищення 
кваліфікації  
12СС021252
95/ 042219-
20 

присвоєна 
кваліфікаційна категорія 
«спеціаліст першої 
категорії» 

на присвоєння 
кваліфікаційної 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» 

47. 4
2
. 

Данилова Марія 
Миколаївна 

ЗДО (ЦРД) «Росинка» 
вихователь середньої 
логопедичної групи у 
2020-2021 н.р 

2017 10 Свідоцтво 
серія 
ПК№021396
18/4482-17 
від 3.11.2017 
р. 

присвоєна 
кваліфікаційна категорія 
«спеціаліст першої 
категорії» 

на присвоєння 
кваліфікаційної 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» 

48. 4
3
. 

Михайленко Лідія 
Іванівна 

ЗДО (ЦРД) «Росинка» 
вихователь старшої 
інклюзивної групи у 
2020-2021 н.р. 

2017 10 Свідоцтво 
серія АД 
2811від 
22.05.2015 р. 

присвоєна 
кваліфікаційна категорія 
«спеціаліст першої 
категорії» 

на присвоєння 
кваліфікаційної 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» 

49. 4
4
. 

Марущак Зорина 
Василівна 

ЗДО (ЦРД) «Росинка» 
вихователь старшої 
логопедичної групи у 
2020-2021 н.р 

2020 10 Свідоцтво 
РМ 
№779571 від 
31.03.2020 
Сертифікат 
від 
22.10.2020 р.  

присвоєна 
кваліфікаційна категорія 
«спеціаліст першої 
категорії» 

на присвоєння 
кваліфікаційної 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» 



50. 4
5
. 

Ясинська 
Валентина 
Василівна 

ЗДО (ясла-садок) 
комбінованого типу 
«Чебурашка», 
 вихователь-методист 

2016 8 24.10.2014р. 
АГ №3627 

відповідність раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії» та 
педагогічному званню 
«старший-вихователь» 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» та 
раніше присвоєному 
педагогічному 
званню «старший-
вихователь» 

51. 4
6
. 

Костенко 
Ніна Терентіївна 

ЗДО (ясла-садок) 
комбінованого типу 
«Чебурашка»,  

вчитель-логопед 

2016 38 20.05.2016р. 
ПК 
№02139618 

відповідність раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії»  

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» 

52. 4
7
. 

Сидорчук 
Лариса Миколаївна 

ЗДО (ясла-садок) 
комбінованого типу 
«Чебурашка»,  
вихователь 

2016 21 16.10.2020р. 
№02139618/
5786-20 

присвоєна 
кваліфікаційна категорія 
«спеціаліст першої 
категорії» 

на присвоєння 
кваліфікаційної 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» 

53. 4
8
. 

Кудлай 
Тетяна 
Валентинівна 

ЗДО (ясла-садок) 
комбінованого типу 
«Чебурашка», 
 практичний психолог 

2016 11 25.12.2015р. 
АД №5114 

присвоєна 
кваліфікаційна категорія 
«спеціаліст першої 
категорії» 

на присвоєння 
кваліфікаційної 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» 

54. 4
9
. 

Качурівська 
Людмила 
Василівна 

Вишнівська ЗОШ І-ІІІ 
ст.№ 2 
учитель початкових 
класів 

2016 46 30.10.2019 
НУШ № 

02139618/01
83-19 

відповідність раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії» та 
педагогічному званню 
«учитель-методист» 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» та 
раніше присвоєному 
педагогічному 
званню «учитель-
методист» 



55. 5
0
. 

Литвин  
Лариса 
Миколаївна 

Вишнівська ЗОШ І-ІІІ 
ст.№ 2 
заступник директора, 
учитель української 
мови і літератури  
 

2016 33 24.09.2019 
12 СС  

№ 
02125295/04

0537-19 

відповідність раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії» та 
педагогічному званню 
«учитель-методист» 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» та 
раніше присвоєному 
педагогічному 
званню «учитель-
методист» 

56. 5
1
. 

Плюшко 
Оксана  
Миколаївна 

Вишнівська ЗОШ І-ІІІ 
ст.№ 2 
 
учитель початкових 
класів 

2016 26 10.06.2020 
НУШ № 

02139618/01
44-20 

відповідність раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії» та присвоїти 
педагогічне звання 
«старший учитель» 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» та 
раніше присвоєному 
педагогічному 
званню «старший 
учитель» 

57. 5
2
. 

Рижевська  
Лариса  
Євгенівна 

Вишнівська ЗОШ І-ІІІ 
ст.№ 2 
учитель початкових 
класів 

2016 25 30.11.2017: 
сертифікат 
10-03724 

31.05.2020:  
30.08.2020: 
сертифікат 
19.10.2020: 
сертифікат  

відповідність раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії» та присвоїти 
педагогічне звання 
«старший учитель» 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» та 
раніше присвоєному 
педагогічному 
званню «старший 
учитель» 

58. 5
3
. 

Слюсаренко  
Юрій  
Сергійович 

Вишнівська ЗОШ І-ІІІ 
ст.№ 2 
учитель інформатики 

2018 9 14.06.2019 
свідоцтво 

СП № 
35830447/10

72-19; 
25.05.2018 

ПК № 
02139618/28

72-18  

присвоїти кваліфікаційну 
категорію «спеціаліст 
першої категорії» 

на присвоєння 
кваліфікаційної 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» 



59. 5
4
. 

Григорчук 
Ольга 
Іванівна 

Вишнівська ЗОШ І-ІІІ 
ст. № 2,  

завідувачка бібліотеки 

2016  24.08.2018 
свідоцтво 

ПК  
№ 

02139618/32
58-18 

відповідність раніше 
займаній посаді 
«провідний бібліотекар» 

на відповідність 
раніше займаній 
посаді «провідний 
бібліотекар» 

60. 5
5
. 

Коротинська  
Віра 
Антонівна 

ДНЗ (ясла-садок) 
компенсуючого типу 
«Ромашка», 
вихователь 

2016 25 КОІПОПК 
Свідоцтво   
С-ПК 
№02139618/
7367-20  
від 27.11.220 
 

відповідність раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«Спеціаліст вищої 
категорії» та раніше 
присвоєному 
педагогічному званню 
«Вихователь-методист» 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» та 
раніше присвоєному 
педагогічному 
званню «вихователь-
методист» 

61. 5
6
. 

Наглянець  
Валентина 
Олександрівна 

ДНЗ (ясла-садок) 
компенсуючого типу 
«Ромашка», 
інструктор із 
фізичного виховання 

2018 13 КОІПОПК 
Свідоцтво 
С-ПК № 
021396181/0
399-19  
від 25.01.19 
 

присвоєння 
кваліфікаційної категорії 
«Спеціаліст вищої 
категорії»  

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» та  
присвоєння 
педагогічного звання 
«старший вихователь» 

62. 5
7
. 

Філенко 
Оксана  
Віталіївна 

ЗДО «Барвінок» 
Вихователь-методист 
 

2018 2,7 Свідоцтво 
номер 

12СС021252
95/042220-
20 від 11 
грудня 
2020р. 

присвоєна кваліфікацій 
на категорія «спеціаліст 
вищої категорії» 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії»       



63. 5
8
. 

Берчій Олена 
Петрівна  

Вишнівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 1 
вчитель початкових 
класів 

04.04.2016 24 07.12. – 
27.12.2019 
НУШ № 

02139618/01
80 від 

10.06.2020 

відповідає раніше 
присвоєній вищій 
категорії  та 
педагогічному званню 
"старший учитель" 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» та  
раніше присвоєному 
педагогічному 
званню "старший 
учитель" 

64. 5
9
. 

Берчій Олена 
Петрівна  

Вишнівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 1 
педагог-організатор  

04.04.2016 7 01.03. – 
12.03.2021 

12СС 
02125295/04
2744-21  від 
12.03.2021 

присвоєно 
кваліфікаційну 
категорію "спеціаліст 
вищої категорії" 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» 

65. 6
0
. 

Гриценко Тетяна 
Миколаївна  

Вишнівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 1 
вчитель початкових 
класів 

30.03.2016 20 24.02. – 
15.06.2018 
НУШ № 

02139618/01
77 від 

30.10.2019 

присвоєно 
кваліфікаційну 
категорію "спеціаліст І 
категорії" 

на присвоєння 
кваліфікаційної 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» "  

66. 6
1
. 

Климанська 
Валентина 
Петрівна  

Вишнівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 1 
вчитель української 
мови та літератури 

04.04.2016 30 28.09. – 
09.10.2020 

12СС 
№02125295/ 

062504-20 від 
09.10.2020 

відповідає раніше 
присвоєній вищій 
категорії  та 
педагогічному званню 
"старший учитель" 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» та  
раніше присвоєному  
педагогічному 
званню "старший 
учитель" 

67. 6
2
. 

Костюренко Алла 
Володимирівна  

Вишнівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 1 
вчитель української 
мови та літератури 

03.04.2013 20 28.09. – 
09.10.2020  

12СС 
№02125295/ 

062659-20 від 
09.10.2020 

відповідає раніше 
присвоєній вищій 
категорії  та 
педагогічному званню 
"старший учитель" 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» 
раніше присвоєному  



педагогічному 
званню "старший 
учитель" 

68. 6
3
. 

Павленко Наталія 
Миколаївна  

Вишнівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 1 
вчитель географії, 
природознавства 

30.03.2016 24 10.02. – 
21.02.2020 

12СС 
№02125295/ 

005554-20 від 
21.02.2020 

відповідає раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
"Спеціаліст І категорії"  

на присвоєння 
кваліфікаційної 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії 

69. 6
4
. 

Попович Тетяна 
Василівна  

Вишнівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 1 
вчитель зарубіжної 
літератури  

04.04.2016 28 28.09. – 
09.10.2020 

12СС 
№02125295/ 

062676-20 від 
09.10.2020 

відповідає раніше 
присвоєній вищій 
категорії  та 
педагогічному званню 
"старший учитель" 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» та  
раніше присвоєного 
педагогічного звання 
"старший учитель" 

70. 6
5
. 

Силенко Ірина 
Василівна  

Вишнівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 1 
вчитель української 
мови та літератури 

04.04.2016 34 13.01. – 
24.01.2020 

12СС 
№02125295/ 

004867-20 від 
27.01.2020 

відповідає раніше 
присвоєній вищій 
категорії  та 
педагогічному званню 
"старший учитель" 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» 
раніше присвоєного 
педагогічного звання 
"старший учитель" 

71. 6
6
. 

Ульяненко Валерій 
Васильович  

Вишнівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 1 
вчитель географії 

04.04.2016 42 10.02. – 
21.02.2020 
12СС № 

02125295/00
5553-20 від 
21.02.2020 

відповідає раніше 
присвоєній вищій 
категорії  та 
педагогічному званню 
"старший учитель" 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» та 
раніше присвоєного 
педагогічного звання 
"старший учитель" 

72. 6
7
. 

Цалко Світлана 
Анатоліївна  

Вишнівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 1 
вчитель фізкультури 

25.03.2016 23 21.09. – 
02.10.2020 

присвоєно 
кваліфікаційну 

на присвоєння 
кваліфікаційної 



12СС 
№02125295/ 

062510-20 від 
02.10.2020 

категорію "Спеціаліст І 
категорії" 

категорії "спеціаліст 
вищої категорії"  

73. 6
8
. 

Чумак Олена 
Всеволодівна 

Вишнівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 1 
вчитель обслуговуючої 
праці 

30.03.2016 
04.04.2016 

19 27.01. – 
07.02.2020 
вчителів 

технологій 
ЗЗСО 

12СС № 
02125295/00
4880-20 від 
07.02.2020 

присвоєно 
кваліфікаційну 
категорію "Спеціаліст І 
категорії "присвоєно 
педагогічне звання 
"старший учитель" 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» та 
раніше присвоєного 
педагогічного звання 
"старший учитель" 

74. 6
9
. 

Якименко Катерина 
Василівна  

Вишнівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 1 
вчитель початкових 
класів 

04.04.2016 38 29.09. – 
02.11.2018 
НУШ № 

02139618/02
13-19 від 

30.10.2019 

відповідає раніше 
присвоєній вищій 
категорії  та 
педагогічному званню 
"старший учитель" 

на відповідність 
раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 
вищої категорії» та  
раніше присвоєного 
педагогічного звання 
"старший учитель" 

75. 7
0
. 

Воробей Наталія 
Василівна 

Вишнівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 1 
завідувач бібліотеки  

04.04.2016 24 10.04. – 
20.04.2018 

освіти ПК № 
02139618/22

89-18 від 
20.04.2018 

відповідає займаній 
посаді завідувача 
бібліотеки, раніше 
присвоєній категорії  
"провідний бібліотекар" 

на відповідність 
займаній посаді 
завідувача 
бібліотеки, раніше 
присвоєній категорії  
"провідний 
бібліотекар" 

 
 

 
 


