
                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                  «Затверджую» 

Директор Хмельницького НВО №1  

________________Оксана РОМАНІВ 

Списки педагогічних працівників 

Хмельницького НВО№1 «Школа-дитячий садок», 

які атестуються у 2022 році 

/початкова школа/ 

 

 

№ 

з/п 

 

 

Прізвище, ім’я 

по батькові 

педагогічного 
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Дата та 

результати 

попередньої 

атестації 

 

 

Атестація 

чергова чи 

позачергова 

 

 

Відомості про підвищення 

кваліфікації, 

(рік - к-ть год.) 

 

 

Очікувані результати 

чергової атестації 

(категорія, звання) 

1. Гальомко Ірина 

Іванівна 

Вчитель поч. 

класів 

Спеціаліст, 

вчитель 

поч. класів 

17 11 2017 

Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії 

«спеціаліст І 

категорії» 

чергова 2018- 10 год /інші 

суб’єкти/ 

2019- 4год. /інші суб’єкти/ 

2020-36 год. /ХОІППО/, 

158 год. /інші суб’єкти/ 

2021-36 год. /ХОІППО/,  

50 год. /інші суб’єкти / 

Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» 

2. Свіцельська 

Надія Петрівна 

Вчитель поч. 

класів 

Спеціаліст, 

вчитель 

поч. класів 

33 31 2017 

Підтвердження 

кваліфікаційної 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», 

присвоєння 

педагогічного 

звання «старший 

учитель» 

чергова 2018- 4 год. /інші 

суб’єкти/ 

2019- 180 год./ХГПА/, 

60 год. /ХОІППО/ 

2020-36 год./ХОІППО/, 

90 год. /інші суб’єкти/ 

2021-36 год. /ХОІППО/, 

6 год. /інші суб’єкти/  

 

 

 

Підтвердження 

кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії», 

підтвердження 

педагогічного звання 

«старший учитель» 



3. Долинська 

Таїса 

Ярославівна 

Вчитель поч. 

класів 

Спеціаліст, 

вчитель 

поч. класів 

37 37 2017 

Підтвердження 

кваліфікаційної 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

підтвердження 

педагогічного 

звання «учитель-

методист» 

чергова 2018-4 год / інші суб’єкти/ 

2019-96 год./ХОІППО/ 

2020-66 год./ХОІППО/ 

2021-45 год./ХОІППО/ 

 

 

Підтвердження 

кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

підтвердження 

педагогічного звання 

«учитель-методист» 

 

4.  

Білик Марина 

Володимирівна 

Вчитель поч. 

класів 

Спеціаліст, 

вчитель 

поч. класів 

13 4 2017 

Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

чергова 2018-4 год / інші суб’єкти/ 

2019-60 год/ХОІППО/ 

2020-36 год./ХОІППО/ 

2021-36 год./ХОІППО/ 

 

Підтвердження 

кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» 

5. Кравець Тетяна 

Миколаївна 

Вчитель 

англійської 

мови в поч. 

кл. 

Спеціаліст, 

вчитель 

англійської 

мови та 

літератури 

23 4 2014  

Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії 

чергова 2018-декретна від-ка 

2019- декретна від-ка 

2020-36 год. /ХОІППО/ 

2021-36 год./ХОІППО/ 

Підтвердження 

кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» 

6. Піхурець 

Наталя 

Віталіївна 

Вчитель поч. 

класів 

Спеціаліст, 

вчитель 

поч. класів 

16 3 2019 

Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

позачергова 2018-19-нав-ня в КПНУ, 

2020-108 год./ХОІППО/ 

2021-66 год./ХОІППО/ 

 

Підтвердження 

кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» 

7. Мариняк 

Світлана 

Петрівна 

Вихователь 

ГПД 

Мол. 

спеціаліст, 

вчитель 

поч. кл. 

31 24 2017, спеціаліст 

11 тарифного 

розряду 

чергова 2018-90 год. /інші 

суб’єкти/ 

2020-72 год. /ХОІППО/, 

140 год. /інші суб’єкти/ 

2021-36 год. /ХОІППО/, 

70 год. /інші суб’єкти/ 

Підтвердження 

кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст 

11 т. р.» 

8. Буреш Наталя 

Миколаївна 

Вихователь 

ГПД 

Бакалавр, 

вчитель 

поч. кл. 

4 4 - чергова 2018-72 год. /ХОІППО/ 

2019-2021-навчання в 

ХГПА 

2021-53 год. /інші 

суб’єкти/ 

 

Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст 

11 т. р.» 



9 Мамінченко 

Вікторія 

Борисівна 

Вихователь 

ГПД 

Спеціаліст, 

вих-ль дітей 

дошк. віку 

та вч. англ. 

мови в поч. 

школі 

8 5 - чергова 2018-19-декретна від-ка 

2021-36 год./ХОІППО/ 

 

Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст 

ІІ  категорії» 

10 Палагнюк Віта 

Миколаївна 

Вихователь 

ГПД 

 

Спеціаліст, 

вчитель 

поч. кл. 

6 6 - чергова 2018-2019- декретна від-

ка 

2020-36 год., ./ХОІППО/ 

2021-36 год./ХОІППО/ 

180 год. -/інші суб’єкти/ 

 

Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст 

ІІ категорії» 

11 Долюк Інна 

Аркадіївна 

Вихователь 

ГПД 

Спеціаліст, 

вчитель 

поч. кл. 

3 2 - чергова  

2018-3 год / інші суб’єкти/ 

2019-6 год/ інші суб’єкти/ 

2020-36 год./ХОІППО/ 

2021-51 год./ХОІППО/, 

145 год. -/інші суб’єкти/ 

 

Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст 

ІІ категорії» 

12 Сташевська 

Наталя 

Валентинівна 

Вчитель  

початкових  

класів 

Спеціаліст, 

вчитель 

поч. кл. 

7 7 - чергова 2018-19-не працювала 

2020-36 год. 

2021-36 год./ХОІППО/ 

10 год./інші суб’єкти/ 

 

Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст 

ІІ  категорії» 

 

 

Список керівних кадрів, які атестуються у 2022 році 

 

 

1 Долинська 

Таїса 

Ярославівна 

Заступник 

директора 

ЗНВР 

Спеціаліст, 

вчитель 

поч. кл. 

37 23 2017 

відповідає 

займаній посаді 

чергова 2018-8 год./інші 

суб’єкти/ 

2019-18 год /ХОІППО/, 

150 год./ХГПА/ 

2020-30 год/ХГПА/ 

72 год-/ХОІППО/ 

12 год /інші суб’єкти/ 

2021-16 год. /інші 

суб’єкти/ 

 

Відповідає займаній 

посаді 

 


