
 

 

 

 

 

 

 

Присутні:   
Преподобна О.О.-  голова атестаційної комісії; 

Ус Н.І.- заступник голови атестаційної комісії; 

Яковчук Т.В. - секретар атестаційної комісії; 

  

Кривицька М.Т., Кручко Л.А., Бабич Л.І., Гур`єваТ.Я., Тимошенко Н.П.,  

Ніконова Т.Ф., Іщук Т.В., Демочко В.В., Вербова О.В., Дехтярук Т.В. 
 
Порядок  денний: 
 

1. Розгляд атестаційних матеріалів педпрацівників.  

2. Обговорення характеристик вчителів . 

3. Оголошення змісту подання  до районної атестаційної комісії. 

4.  Відкрите голосування . 

5.  Оголошення результатів відкритого голосування, ухвалення попередніх рішень. 

Слухали:  
1. Преподобну О.О.,- голову АК, директора СШ № 252, яка ознайомила присутніх зі списком  

учителів, які атестуються. 

2. Ус Н.І.- заступника директора з НВР, яка ознайомила зі змістом характеристик учителів, які 

атестуються, результатами їх курсової перепідготовки. 

 

Ухвалили: 

 

І. Роботу вчителів, які атестуються в 2019-2020 н.р. за звітній період визнати позитивною. 

 ІІ. Затвердити наказом результати  голосування:  

  

№ 

з/

п 

ПІБ Посада 

Категорія, на яку 

претендує педагогічний 

працівник/ присвоєння чи 

відповідність 

Категорія 
Звання, на присвоєння чи 

відповідність якого 

претендує вчитель 

Звання 

за
 

п
р

о
т

и
 

за
 

п
р

о
т

и
 

1.  
Кривицька 

Марина Тарасівна 

вчитель 

української 

мови та 

літератури  

вища відповідність 12 0 
Учитель-

методист 
присвоєння   12 0 

2.  
Кручко Лариса 

Анатоліївна 

вчитель 

англійської 

мови 

вища відповідність 12 0 
Учитель-

методист 
присвоєння 12 0 

3.  
Ступак Надія 

Олексіївна 

вчитель 

англійської 

мови 

вища відповідність 13 0 
Учитель-

методист 
відповідність  13 0 

4.  
Ігнатенко Наталія 

Василівна 

вчитель 

фізичної 

культури 

вища присвоєння 13 0 - - - - 

5.  
Ігнатенко Наталія 

Василівна 

Керівник 

гуртка 

12 

розряд 
присвоєння 13 0 - - - - 

6.  

Дехтярук  

Тетяна  

Василівна 

Вчитель 

образотворчого 

мистецтва 

вища відповідність 12 0 
Учитель-

методист 
присвоєння 12 0 

7.  
Пунько Лариса 

Василівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

вища відповідність 13 0 
Старший 

учитель 
відповідність 13 0 

8.  
Гужва Олена 

Олегівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

вища відповідність 13 0 
Старший 

учитель 
присвоєння 13 0 
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9.  
Дишлюк Катерина 

Миколаївна 

Вчитель 

початкових 

класів 

ІІ присвоєння 13 0 - - - - 

10.  
Дишлюк Катерина 

Миколаївна 

Вихователь 

ГПД 
І присвоєння 13 0 - - - - 

11.  
Рослякова Ірина 

Григорівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

вища відповідність 13 0 
Учитель-

методист 
відповідність  13 0 

12.  
Рослякова Ірина 

Григорівна 

Вихователь 

групи 

продовженого 

дня 

вища присвоєння 13 0 - - - - 

13.  

Кундельська 

Людмила 

Володимирівна 

Вчитель 

інформатики 
вища відповідність 13 0 

Старший 

учитель 
відповідність 13 0 

14.  
Кузора Іван 

Васильович 

Вчитель 

предмету 

«Захист 

Вітчизни» 

вища присвоєння 13 0 - - - - 

15.  
Кузора Іван 

Васильович 

Керівник 

гуртка 

12 

тарифни

й розряд 

відповідність 13 0 

Керівник 

гуртка-

методист 

присвоєння 13 0 

16.  
Квасніцька Юлія 

Володимирівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

ІІ присвоєння 13 0 - - - - 

17.  
Тріфонова Леся 

Іванівна 

Вчитель 

образотворчого 

мистецтва 

І присвоєння 13 0 - - - - 

18.  
Левчук Альона 

Вячеславівна 

Вчитель 

математики 
ІІ присвоєння 13 0 - - - - 

19.  
Бойко Марина 

Айманівна 

Вчитель 

польської мови 
вища присвоєння 13 0 - - - - 

20.  
Сікорінський Олег 

Богданович 

Вчитель 

інформатики 
І присвоєння 13 0 - - - - 

 

 

ІІ. Вважати педагогічних працівників: 

Кривицьку Марину Тарасівну 

Кручко Ларису Анатоліївна 

Ступак Надію Олексіївну 

Ігнатенко Наталію Василівна 

Дехтярук Тетяну Василівну 

Пунько Ларису Василівну 

Гужва Олену Олегівну 

Дишлюк Катерину Миколаївну 

Рослякову Ірину Григорівну 

Кундельську Людмилу Володимирівну 

Кузору Івана Васильовича 

Квасніцьку Юлію Володимирівну 

Тріфонову Лесю Іванівну 

Левчук Альона Вячеславівна 

Бойко Марину Айманівну 

             Сікорінського Олега Богдановича  

такими, що відповідають посаді, яку займають.  

 

ІІІ.  Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» : 

 вчителю математики Левчук Альоні Вячеславівні; 

           результати голосування: «за»- 13 (тринадцять); «проти»-  0 ( нуль); «утримались» -  0 ( нуль ); 

 вчителю початкових класів Дишлюк Катерині Миколаївні; 

           результати голосування: «за»- 13 (тринадцять); «проти»-  0 ( нуль); «утримались» -  0 ( нуль ); 

 вчителю початкових класів Квасніцькій Юлії Володимирівні; 

           результати голосування: «за»- 13 (тринадцять); «проти»-  0 ( нуль); «утримались» -  0 ( нуль ); 



 

 

ІV. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» : 

 вчителю інформатики Сікорінському Олегу Богдановичу;  

       результати голосування: «за»- 13 (тринадцять); «проти»-  0 ( нуль); «утримались» -  0 ( нуль ); 

 

 вчителю образотворчого мистецтва Тріфоновій Лесі Іванівні;  

       результати голосування: «за»- 13 (тринадцять); «проти»-  0 ( нуль); «утримались» -  0 ( нуль ); 

 вихователю ГПД Дишлюк Катерині Миколаївні; 

           результати голосування: «за»- 13 (тринадцять); «проти»-  0 ( нуль); «утримались» -  0 ( нуль ); 

 

 

V. Клопотати перед атестаційною комісією управління освіти Оболонської  районної в місті Києві 

державної адміністрації про відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та педагогічному званню «учитель - методист»:  

 вчителя англійської мови Ступак Надії Олексіївни; 

        результати голосування: «за»- 13 (тринадцять); «проти»-  0 ( нуль); «утримались» -  0 ( нуль ); 

 вчителя початкових класів  Рослякової Ірини Григорівни; 

       результати голосування: «за»- 13 (тринадцять); «проти»-  0 ( нуль); «утримались» -  0 ( нуль ); 

 

VІ. Клопотати перед атестаційною комісією управління освіти Оболонської  районної в місті Києві 

державної адміністрації про відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель»:  

 вчителя інформатики Кундельській Людмилі Володимирівні; 

        результати голосування: «за»- 13 (тринадцять); «проти»-  0 ( нуль); «утримались» -  0 ( нуль ); 

 вчителя початкових класів Пунько Ларисі Василівні; 

       результати голосування: «за»- 13 (тринадцять); «проти»-  0 ( нуль); «утримались» -  0 ( нуль ); 

 

 

VІІ. Клопотати перед атестаційною комісією управління освіти Оболонської  районної в місті Києві 

державної адміністрації про відповідність раніше присвоєному 12 тарифному розряду та присвоєння 

педагогічного звання «керівник гуртка - методист»:  

 керівнику гуртка Кузорі Івану Васильовичу;  

       результати голосування: «за»- 13 (тринадцять); «проти»-  0 ( нуль); «утримались» -  0 ( нуль ); 

 

VІІІ. Клопотати перед атестаційною комісією управління освіти Оболонської  районної в місті Києві 

державної адміністрації про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «старший учитель»:  

 вчителю початкових класів Гужві Олені Олегівні; 

        результати голосування: «за»- 13 (тринадцять); «проти»-  0 ( нуль); «утримались» -  0 ( нуль ); 

 

ІX.  Клопотати перед атестаційною комісією управління освіти Оболонської  районної в місті Києві 

державної адміністрації про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «учитель - методист»:  

 вчителю англійської мови Кручко Ларисі Анатоліївні; 

        результати голосування: «за»- 12 (дванадцять); «проти»-  0 ( нуль); «утримались» -  0 ( нуль ); 

 вчителю української мови та літератури Кривицькій Марині Тарасівні; 

       результати голосування: «за»- 12 (дванадцять); «проти»-  0 ( нуль); «утримались» -  0 ( нуль ); 

 вчителю  образотворчого мистецтва Дехтярук Тетяні Василівні;   

результати голосування: «за»- 12 (дванадцять); «проти»-  0 ( нуль); «утримались» -  0 ( 

нуль ); 

 

 

X. Клопотати перед атестаційною комісією управління освіти Оболонської  районної в місті Києві   

державної адміністрації про присвоєння  кваліфікаційної  категорії «спеціаліст вищої категорії»: 

 вчителю  польської мови Бойко Марині Айманівні;   



результати голосування: «за»- 13 (тринадцять); «проти»-  0 ( нуль); «утримались» -  0 ( 

нуль ); 

 

 вихователю ГПД  Росляковій Ірині Григорівні;   

результати голосування: «за»- 13 (тринадцять); «проти»-  0 ( нуль); «утримались» -  0 ( 

нуль ); 

 вчителю фізичної культури Ігнатенко Наталії Василівні;   

результати голосування: «за»- 13 (тринадцять); «проти»-  0 ( нуль); «утримались» -  0 ( 

нуль ); 

 викладачу курсу «Захист Вітчизни» Кузорі Івану Васильовичу;   

результати голосування: «за»- 13 (тринадцять); «проти»-  0 ( нуль); «утримались» -  0 ( 

нуль ); 

XІ. Клопотати перед атестаційною комісією управління освіти Оболонської  районної в місті Києві   

державної адміністрації про присвоєння 12 тарифного розряду: 

 керівнику гуртка Ігнатенко Наталії Василівні;  

             результати голосування: «за»- 13 (тринадцять); «проти»-  0 ( нуль); «утримались» -  0 (  

              нуль ); 

  

 

 

 

 

 Голова атестаційної комісії                                           Олена ПРЕПОДОБНА 

 

  Секретар атестаційної комісії                                      Тетяна ЯКОВЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1 

до протоколу  

засідання атестаційної комісії 



спеціалізованої школи № 252  

імені Василя Симоненка  

Оболонського району м.Києва  

від 16.03.2020 р.  № 6 

Аркуш 

 ознайомлення педагогічних працівників  

з рішенням атестаційної комісії спеціалізованої школи № 252  

імені Василя Симоненка Оболонського району м.Києва 

№ 

з/п 
ПІБ Посада Рішення атестаційної комісії 

Відмітка про 

ознайомлення  
Підпис 

1.  

Кривицька 

Марина 

Тарасівна 

вчитель 

української 

мови та 

літератури  

Порушити клопотання про 

відповідність раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

присвоєння педагогічного звання  

«учитель-методист» 

З рішенням 

ознайомлена 

 

2.  

Кручко Лариса 

Анатоліївна 

вчитель 

англійської 

мови 

Порушити клопотання про 

відповідність раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

присвоєння педагогічного звання  

«учитель-методист» 

З рішенням 

ознайомлений 

 

3.  

Ступак Надія 

Олексіївна 

вчитель 

англійської 

мови 

Порушити клопотання про 

відповідність раніше присвоєним 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

педагогічному званню «учитель-

методист» 

З рішенням 

ознайомлена 

 

4.  

Ігнатенко 

Наталія 

Василівна 

вчитель 

фізичної 

культури 

Порушити клопотання про 

присвоєння кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст вищої 

категорії»  

 

З рішенням 

ознайомлена 

 

5.  Ігнатенко 

Наталія 

Василівна 

Керівник 

гуртка 

Порушити клопотання про 

присвоєння 12 тарифного розряду 

З рішенням 

ознайомлена 

 

6.  

Дехтярук  

Тетяна  

Василівна 

Вчитель 

образотворчо

го мистецтва 

Порушити клопотання про 

відповідність раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

присвоєння педагогічного звання  

«учитель-методист» 

З рішенням 

ознайомлена 

 

7.  

Пунько Лариса 

Василівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Порушити клопотання про 

відповідність раніше присвоєним 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

педагогічному званню  

«старший учитель» 

З рішенням 

ознайомлена 

 

8.  

Гужва Олена 

Олегівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Порушити клопотання про 

відповідність раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

присвоєння педагогічного звання  

«старший учитель» 

З рішенням 

ознайомлена 

 

9.  Дишлюк 

Катерина 

Миколаївна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Присвоїти кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст ІІ категорії»  

 

З рішенням 

ознайомлена 

 

10.  Дишлюк 

Катерина 

Миколаївна 

Вихователь 

ГПД 

Присвоїти кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст І категорії»  

 

З рішенням 

ознайомлена 

 



11.  

Рослякова Ірина 

Григорівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Порушити клопотання про 

відповідність раніше присвоєним 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

педагогічному званню  

«учитель-методист» 

З рішенням 

ознайомлена 

 

12.  

Рослякова Ірина 

Григорівна 

Вихователь 

групи 

продовженого 

дня 

Порушити клопотання про 

присвоєння кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст вищої 

категорії»  

 

З рішенням 

ознайомлена 

 

13.  

Кундельська 

Людмила 

Володимирівна 

Вчитель 

інформатики 

Порушити клопотання про 

відповідність раніше присвоєним 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

педагогічному званню  

«старший учитель» 

З рішенням 

ознайомлена 

 

14.  

Кузора Іван 

Васильович 

Вчитель 

предмету 

«Захист 

Вітчизни» 

Порушити клопотання про 

присвоєння кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст вищої 

категорії»  

 

З рішенням 

ознайомлений 

 

15.  

Кузора Іван 

Васильович 

Керівник 

гуртка 

Порушити клопотання про 

відповідність раніше присвоєному 

12 тарифному розряду та 

присвоєння педагогічного звання 

«керівник гуртка-методист» 

З рішенням 

ознайомлений 

 

16.  

Квасніцька Юлія 

Володимирівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Присвоїти кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст ІІ категорії» 

З рішенням 

ознайомлена 

 

17.  

Тріфонова Леся 

Іванівна 

Вчитель 

образотворчо

го мистецтва 

Присвоїти кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст І категорії»  

 

З рішенням 

ознайомлена 

 

18.  
Левчук Альона 

Вячеславівна 

Вчитель 

математики 

Присвоїти кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст ІІ категорії» 

З рішенням 

ознайомлена 

 

19.  

Бойко Марина 

Айманівна 

Вчитель 

польської 

мови 

Порушити клопотання про 

присвоєння кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст вищої 

категорії»  

 

З рішенням 

ознайомлена 

 

20.  
Сікорінський 

Олег Богданович 

Вчитель 

інформатики 

Присвоїти кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст І категорії»  

 

З рішенням 

ознайомлений 

 

 
Голова атестаційної комісії                                                  Олена ПРЕПОДОБНА 

                    

Секретар атестаційної комісії                                              Тетяна ЯКОВЧУК 

 

Члени атестаційної комісії : 

Ус Н.І.                                                          

Бабич Л.І. 

Кривицька М.Т. 

Кручко Л.А. 

Гур`єваТ.Я. 

Дехтярук Т.В.  

Іщук Т.В.  

Демочко В.В. 

Вербова О.В. 

Ніконова Т.Ф. 

Тимошенко Н.П. 

 


