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Інформація про педагогічних працівників, які атестуються у 2019-2020 навчальному році 

 

 
№ 

з/

п 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

Посада, за 

якою 

атестується 

На що претендує Пед. 

стаж 

Відомості про 

освіту (повна назва 

ВНЗ, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація) 

Результати останньої атестації Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

(довідка або 

свідоцтво з 

реєстраційним 

номером та 

датою видачі) 

Категорія 

(присвоєння чи 

атестація на 

відповідність 

раніше 

присвоєній) 

Звання 

(присвоєння 

чи атестація 

на 

відповідність 

раніше 

присвоєному) 

Рік  Категорія Звання 

1 Решетило 

Анатолій 

Євгенович 

майстер в/н атестація на 

відповідність 

раніше 

встановленому 

14 т.р. 

атестація на 

відповідність 

раніше 

присвоєному 

«майстер в/н  

ІІ категорії» 

 15 Київський вечірній 

машинобудівний 

технікум, 1987, 

обробка металів 

різанням, технік-

технолог ,  

ЗТ-1 № 726508 

2014, 

нак. 

ДОНМС 

№ 211-к 

встановл. 

14 т.р. 

присв. 

«майстер 

в/н ІІ 

категорії» 

 Київський 

університет 

імені Бориса 

Грінченка, 

2019-2020 н.р. 

 

2 Кириченко 

Олена 

Михайлівна 

методист атестація на 

відповідність 

раніше 

присвоєній 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

 25 Український 

державний 

педагогічний 

університет  імені 

М.П. Драгоманова, 

1995, біологія-

хімія,  вчитель 

біології та хімії, 

 КА 901625 

2015, 

нак. 

ДОНМС 

№225-к 

підтв. 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

 НАПН 

України ДЗВО 

«Університет 

менеджменту 

освіти» 

Центральний 

інститут після-

дипломної 

освіти, 

свідоцтво СП 

mailto:kpbl@bigmir.net


35830447/2691

-19 від 

25.10.2019 

 Кириченко 

Олена 

Михайлівна 

викладач 

біології, 

хімії 

атестація на 

відповідність 

раніше 

присвоєній 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

атестація на 

відповідність 

раніше 

присвоєному 

«старший 

викладач» 

25 Український 

державний 

педагогічний 

університет  імені 

М.П. Драгоманова, 

1995, біологія-

хімія,  вчитель 

біології та хімії, 

 КА 901625 

2017, 

нак. 

ДОНМС 

№152-к 

підтв. 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

підтв. 

«старший 

викладач» 

Київський 

університет 

імені Бориса 

Грінченка, 

свідоцтво 

15КУБГ107791 

від 03.06.2016 

3 Кравець  

Галина Яківна 

викладач 

зарубіжної 

літератури 

атестація на 

відповідність 

раніше 

присвоєній 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

атестація на 

відповідність 

раніше 

присвоєному 

«викладач-

методист» 

38  Благовещенський 

державний 

педагогічний 

інститут ім. М.І. 

Калініна, 1975, 

російська мова і 

література, вчитель 

російської мови і 

літератури 

середньої школи, 

А-1 305034 

2015  підтв. 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

підтв. 

«викладач

-

методист

» 

Київський 

університет 

імені Бориса 

Грінченка, 

2019-2020 н.р. 

4 Щур 

Валентина 

Анатоліївна 

викладач 

етики та 

психології 

сімейних 

відносин 

атестація на 

відповідність 

раніше 

присвоєній 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

 24 Київський міський 

педагогічний 

університет імені 

Б.Д. Грінченка, 

2006, «Соціальна 

педагогіка», 

соціальний педагог,  

КВ № 30470582 

2015, 

нак. 

ДОНМС 

№225-к 

присвоєно 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

 Київський 

університет 

імені Бориса 

Грінченка, 

свідоцтво ПК 

02136554/5770

-17 , довідка 

реєстраційний

№ СГ01-

06/5916д від 

24.03 2017  

5 Єлічева Ірина 

Віталіївна 

викладач 

спецдисци

плін 

атестація на 

відповідність 

раніше 

присвоєній 

«спеціаліст 

атестація на 

присвоєння 

педагогічного 

звання 

«старший 

25 Дніпропетровський 

інженерно-

будівельний 

інститут, 1993, 

«Промислове та 

2016  присвоєно 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

 НАПН 

України ДВНЗ 

«Університет 

менеджменту 

освіти» 



вищої 

категорії»  

викладач» цивільне будівни-

цтво», інженер-

будівельник, 

КЛ006952 

Білоцерків-

ський інститут 

неперервної 

професійної 

освіти, СПК-

35946459-

000937-19 від 

24.05.2019 

6 Роздобудько 

Олег 

Вікторович 

старший 

майстер 

виробничо-

го 

навчання  

 

 

 

 

 

атестація на 

відповідність 

займаній посаді 

 11 Березоворудський 

державний 

аграрний технікум, 

2005, «Механізація 

сільського 

господарства», 

технік-механік,  

диплом ТА № 

27422426; 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Переяслав – 

Хмельницький 

державний 

педагогічний 

університет  імені 

Григорія 

Сковороди», 2013, 

«Технологічна 

освіта», викладач 

загальнотехнічних 

дисциплін і 

методики навчання 

технологій 

2015, 

нак. 

ДОНМС 

№225-к 

відповідає 

займаній 

посаді 

 НАПН 

України ДВНЗ 

«Університет 

менеджменту 

освіти» 

Білоцерків-

ський інститут 

неперервної 

професійної 

освіти, 

свідоцтво 

……………… 

від  01.11.2019 

7 Лагода Анна 

Миколаївна 

викладач 

спецдисци

плін 

атестація на 

присвоєння 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

 11 Українська 

інженерно-

педагогічна 

академія, 2004, 

«Професійне 

навчання. 

Технологія і 

2017 присвоєно 

«спеціаліст 

першої 

категорії» 

 НАПН 

України ДВНЗ 

«Університет 

менеджменту 

освіти» 

Білоцерків-

ський інститут 



обладнання 

механо-

складального 

виробництва», 

інженер-педагог-

дослідник, ХА 

25830001 

неперервної 

професійної 

освіти, СПК-

35946459-

000958-19 від 

24.05.2019 

 

 

 

Олена Кириченко  563-99-05                                                                 


