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                                                                                                  СПИСОК    

                                        педагогічних  працівників  Вараської гімназії, які атестуються у 2021-2022 н.р. 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім'я, по 
батькові 

педпрацівника 

Кваліфікація 

та 
спеціальність 

за дипломом 

 

Посада, на 

якій 
атестується 

Стаж 

педагогічної 
діяльності 

Строки 

проходження 
підвищення 

кваліфікації 

Дата і 

 результати 
попередньої 

 атестації 

На що 

претендує  
педагогічний  

працівник за 

результатами 

атестації. 
Вид атестації 

1.  

1. 

БУТРИМ 

Лідія  

Петрівна 

Спеціальність: 

історія. 

Кваліфікація: 

вчитель історії 
та соціально –  

політичних 

дисциплін. 
 

Вчитель 

історії, права, 

громадянської 

освіти 

24р.6м. Заплановано 

на кінець 

2021р. або на 

початок 
2022р. 

04.04.2017 

Відповідність 

раніше 

присвоєній 
кваліфікаційні

й категорії 

«спеціаліст 
вищої 

категорії»  

Відповідність раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 
вищої категорії». 

 

Чергова атестація 

2.  

2. 

БУТРИМ 

Лідія  

Петрівна 

Спеціальність: 

історія. 

Кваліфікація: 
вчитель історії 

та соціально –  

політичних 

дисциплін. 

Керівник 

гуртка 

24р.6м. 09.09.2019 – 

24.12.2019 

Атестується  

вперше 

Присвоєння 

11 (одинадцятого) 

кваліфікаційного 
розряду 

 



3.  

3. 

ГАВРИЛЮК 

Юрій 
Сергійович 

Спеціальність: 

початкове 
навчання. 

Кваліфікація: 

вчитель 
початкових 

класів, 

організатор 

спортивних 
секцій і 

клубів. 

Керівник 

гуртка 

25 років 06.09.2021 –  

09.09.2021 
(настановча 

сесія) та  

продовження 
20.12.2021 – 

23.12.2021 

 

Атестується 

вперше 

Присвоєння 

12 (дванадцятого) 
кваліфікаційного 

розряду 

Спеціальність: 

фізичне 

виховання. 
Кваліфікація: 

магістр 

фізичного 
виховання. 

Викладач 

фізичного 

виховання та 
спорту за 

спеціальністю     

«Фізичне 
виховання». 

4.  
4. 

ГОРБАЧИК 
Ольга 

Віталіївна 

Спеціальність: 
математика і 

фізика. 

Кваліфікація: 
учитель 

математики і 

фізики 

Учитель 
математики 

28 років 06.07.2020 – 
09.07.2020 

04.04.2017 
 Відповідність 

раніше 

присвоєній 
кваліфікаційні

й категорії 

«спеціаліст 

вищої 

Відповідність раніше 
присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 
вищої категорії», 

відповідність раніше 

присвоєному 



категорії», 

відповідність 
раніше 

присвоєному 

педагогічному 
званню 

«учитель-

методист». 

 

педагогічному званню 

«учитель-методист». 
 

Чергова атестація 

5.  
5. 

КУШНІР 
Галина 

Михайлівна 

 

Спеціальність: 
російська 

мова і 

література 

Кваліфікація: 
учитель 

російської 

мови і 
літератури 

Учитель 
російської 

мови та 

зарубіжної 

літератури 
 

41 рік Курси 
заплановано 

на жовтень 

2021 року 

04.04.2017 
Відповідність 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційні
й категорії 

«спеціаліст 

вищої 
категорії», 

відповідність 

раніше 

присвоєному 
педагогічному 

званню 

«учитель-
методист». 

 

Відповідність раніше 
присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії», 
відповідність раніше 

присвоєному 

педагогічному званню 
«учитель-методист». 

 

Чергова атестація 

6.  

6. 

КУШНІР 

Галина 

Михайлівна 

Спеціальність: 

російська 

мова і 
література 

Кваліфікація: 

учитель 

російської 

Заступник 

директора 

41(22) Курси 

заплановано

на жовтень 
2021 року 

10.04.2017 

Відповідає 

займаній 
посаді 

Відповідність 

 займаній посаді. 

 
Чергова атестація 



мови і 

літератури 

7.  
7. 

ЛОСЕНКО 
Марія 

Миколаївна 

Спеціальність: 
«Філологія» 

освітньо –  

професійна 

програма 
«Мова та 

література 

(польська). 
Переклад». 

Кваліфікація: 

магістр 

філології, 
науковий 

співробітник, 

фахівець зі 
слов’янських 

мов та 

літератур, 

викладач 
польської та 

англійської 

мов, 
перекладач. 

 

 
Учитель 

англійської 

мови 

 
1р.8м. 

Диплом 
магістра з 

відзнакою 

М20 

№0491116 
31 січня 

2020р. 

Атестується 
вперше 

 

Присвоєння 
кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст 

другої категорії». 

8.  

8. 

ПАВЛІК 

Ірина 

Анатоліївна 

Спеціальність: 

географія. 

Кваліфікація: 
географ, 

викладач 

географії. 

Заступник 

директора 

13р.7м. 

(4) 

Курси 

заплановано 

на кінець 
2021р. або на 

початок 

2022р. 

Атестується 

вперше 

Відповідність 

 займаній посаді. 

 
 



9.  

9. 

ПЄПЄЛЯЄВА 

Оксана 
Зіновіївна 

Спеціальність: 

педагогіка і 
методика 

початкового 

навчання та 
музика. 

Кваліфікація: 

учитель 

початкових 
класів і 

музики. 

Учитель 

захисту 
України 

(ОМЗ) 

24 роки 27.04.2020 – 

30.04.2020; 
18.05.2020 – 

21.05.2020 

 

04.04.2017 

Присвоєно 
кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 
вищої 

категорії» 

Відповідність раніше 

присвоєній 
кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії»  
 

Чергова атестація 

Спеціальність: 

психологія. 

Кваліфікація: 
психолог. 

10.  

10. 

ТОЧИНСЬКА 

Людмила 

Андріївна 

Спеціальність: 

культурологія. 

Педагогіка 
української 

народної 

художньої 

творчості. 
Народне 

виконавство. 

Спеціальність: 
диригент 

українського 

народного 

хору, педагог 
народної 

творчості. 

Керівник 

гуртка 

27 років 06.09.2021 –  

09.09.2021 

(настановча 
сесія) та  

продовження 

20.12.2021 – 

23.12.2021 

Атестується 

вперше 

Присвоєння 

12 (дванадцятого) 

кваліфікаційного 
розряду 

11.  

11. 

ЮСИН 

Катерина 

Спеціальність: 

українська 

Учитель 

зарубіжної 

25 років 12.01.2021 – 

15.01.2021 

20.03.2013 Присвоєння 

кваліфікаційної 



 Дмитрівна мова і 

література та 
історія. 

Кваліфікація: 

вчитель 
української 

мови і 

літератури, 

зарубіжної 
літератури  та 

історії. 

літератури Присвоєно 

кваліфікаційну 
категорію 

«спеціаліст 

другої 
категорії» 

 

Декретна 

відпустка (2017 
– 2020 роки) 

категорії «спеціаліст 

першої категорії». 
 

Чергова атестація 

 


