
Перспективний план 
проходження чергової атестації педагогічними працівниками 

комунального закладу «Надеждівська гімназія» 
Лозівської районної ради Харківської області 

на 2021-2025 роки
№ ПІБ працівника Посада Освіта Фах за 

освітою
Предмет 

що викладає
Наслідки 

попередньої 
атестації 

(дата, 
кваліфікація)

Дата проходження 
атестації

2021 2022 2023 2024 2025

1.

Кобиляцька
Оксана Іванівна

директор повна вища, Харківський 
державний педагогічний 
університет ім. Г.С.Сковороди, 
українська мова і література. 
Інститут післядипломної освіти 
Харківського національного 
університету ім. Г.С.Сковороди, 
«Педагогіка і методика середньої 
освіти. Історія»

учитель 
української 
мови і 
літератури, 
вчитель 
історії

історія 
України, 
всесвітня 
історія, 
харківщиноз 
навство

06.04.2014 
відповідає 
займаній посаді

учитель 
історії

23.03.2018 
спеціаліст 
першої категорії

23.
03

2.
Азаренко 
Людмила 
Віталіївна

керівник 
музичний

неповна вища, Красноградське 
педагогічне училище, «Дошкільне 
виховання»

вихователь 
дитячого 
садка

22.
03

3.

Бовкун
Людмила
Олександрівна

заступник 
директора з
НВР

повна вища, Харківський 
державний педагогічний інститут 
ім. Г.С.Сковороди, «Біологія і 
хімія»

учитель 
біології та 
хімії

біологія, 
хімія

06.04.2015. 
відповідає 
займаній посаді

учитель 
біології та 
хімії

22.03.2019, 
спеціаліст 
першої категорії

22.
03



4.

Бровко Юрій
Миколайович

учитель 
географії

повна вища, Полтавський 
державний педагогічний інститут 
ім. Короленка, історія і 
суспільствознавство

учитель 
історії і 
суспільствоз 
навства

географія, 
історія, 
основи 
правознавст 
ва

20.03.2020, 
спеціаліст другої 
категорії

20.
03

5.

Іванова Лідія
Вікторівна

вихователь повна вища,
Слов’янський державний 
педагогічний університет, 
«Дошкільне виховання. Практична 
психологія»

вихователь 
дітей 
дошкільного 
віку, 
практичний 
психолог у 
закладах 
освіти

22.03.2019, 
спеціаліст 
першої категорії

22.
03

6.

Козлова Тетяна
Миколаївна

учитель 
початкових 
класів

неповна вища, Красноградське 
педагогічне училище, «Викладання 
в початкових класах 
загальноосвітньої школи»

учитель 
початкових 
класів

образотворч 
е мистецтво, 
музичне 
мистецтво

23.03.2018,
11 тарифний
розряд

23.
03

7.

Комісаров
Назар
Валерійович

учитель 
трудового 
навчання

повна вища, Полтавський 
національний педагогічний 
університет ім. В.Г.Короленка, 
«Середня освіта (Трудове навчання 
та технології)»

учитель 
трудового 
навчання та 
технологій

трудове 
навчання, 
інформатика

22.
03

8.

Корсун 
Володимир 
Миколайович

учитель 
фізичної 
культури

повна вища. Харківський 
державний педагогічний 
університет ім. Г.С.Сковороди, 
«Українська мова і література»

учитель 
української 
мови та 
літератури

фізична 
культура, 
основи 
здоров’я

25.03.2016, 
спеціаліст першої 
категорії

25.
03

9.

Корсун Тетяна 
Миколаївна

учитель 
математик 
и

повна вища. Слов’янський 
державний педагогічний 
університет, «Математика з 
додатковою спеціальністю фізика»

учитель 
математики 
та фізики

математика,
фізика

23.03.2018, 
спеціаліст 
першої категорії

23.
03

10.

Лавриненко
Лідія Іванівна

учитель 
початкових 
класів

повна вища, Харківський державний 
педагогічний університет
ім.Г.С.Сковороди. «Педагогіка і
методика початкового навчання»

учитель 
початкових 
класів

початкові
класи

25.03.2016, 
спеціаліст другої 
категорії

25.
03

...
Ліцевич Віта 
Анатоліївна

учитель 
початкових 
класів

повна вища. Слов'янський 
державиий ііедаї огічний 
університет. «1 Іочаткове навчання»

учитель 
початкових 
класів

початкові
класи

20.03.2020. 
спеціаліст 
першої категорії

20.
03



12.

Микитин
Галина
Вікторівна

вихователь повна вища,
Харківський національний 
педагогічний університет ім. 
Г.С.Сковороди, «Дошкільне 
виховання»

викладач 
дошкільної 
педагогіки 
та 
психології у 
вищих 
навчальних 
закладах

22.03.2019, 
спеціаліст другої 
категорії

22.
03

13.

Приймак Ольга
Михайлівна

вихователь неповна вища, Каршинське 
педучилище ім. Зебуннісо, 
«Виховання в дошкільних 
закладах»

вихователь у 
дошкільних 
закладах

22.
03

14.

Радченко Ірина
Вікторівна

учитель 
початкових 
класів

повна вища, Слов’янський 
державний педагогічний 
університет, «Початкове навчання»

учитель 
початкових 
класів, 
українознав 
ства

початкові
класи

23.03.2018, 
спеціаліст 
першої категорії

23.
03

15.

Рєзнік Дар’я
Дмитрівна

учитель 
англійської
мови

базова вища, Харківський 
національний університет ім. 
В.Н.Каразіна. «Філологія», «Мова і 
література (англійська мова)»

викладач 
англійської 
мови

англійська
мова

22.
03

16.

Теличко Анна 
Валентинівна

учитель 
початкових 
класів

повна вища. Слов’янський 
державний педагогічний 
університет. «Початкове навчання»

учитель 
початкових 
класів, 
українознав 
ства

початкові
класи

22.03.2019, 
спеціаліст 
першої категорії

22.
03

17.

Харибіна
Наталія
Миколаївна

учитель 
української 
мови та 
літератури

повна вища, Харківський 
державний університет 
ім. В.Н.Каразіна, українська мова та 
література

філолог. 
Викладач 
української 
мови та 
літератури

українська 
мова та 
література.

06.04.2020, 
спеціаліст вищої 
категорії.
«Вчитель- 
методист»

20.
03

18.

Яковенко 
Валентина 
Антонінівна

заступник 
директора з
НВР

неповна вища, Красноградське 
педагогічне училище, «Дошкільне 
виховання»

вихователь у 
дошкільному 
закладі

06.04.2020, 
відповідає 
займаній посаді

вихователь 22.03.2019,
11 тарифний
розряд

22.
03


