
Підсумки 
атестації 

педагогічних 
працівників 

гімназії №172 
“Нивки” у 2014 – 

2015 н.р. 





У 2014 – 2015 н.р. атестувалось 11 педагогічних 
працівників. З них:  

• на присвоєння кваліфікаційної категорії  «спеціаліст 
першої категорії» – 1; 

• на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст 
першої категорії»  – 1; 

• на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст 
вищої категорії» - 8; 

• на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст 
вищої категорії»  - 1; 

• на присвоєння педагогічного звання «учитель - 
методист» - 1; 

• на підтвердження педагогічного звання «старший 
учитель» - 2; 

• на підтвердження педагогічного звання «учитель-
методист» -  4. 
 
 



відповідність  
раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії  
«спеціаліст вищої категорії»  

та  педагогічному званню 
«старший учитель» 

учитель англійської мови  



відповідність  
раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії  
«спеціаліст вищої 

категорії» 
 та педагогічному званню 

«учитель-методист»  

учитель англійської мови, 
заступник директора з 

навчально-виховної 
роботи  



відповідність  
раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії  
«спеціаліст вищої 

категорії»  
та педагогічному званню 

«старший учитель»  

учитель фізики, керівник гуртка 

присвоєння 9 тарифного 
розряду 



Казакова Юлія Володимирівна 

учитель англійської мови  

відповідність  
раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст першої 

категорії» 



учитель англійської мови  

відповідність  
раніше 

присвоєній  
кваліфікаційній 

категорії  
«спеціаліст 

вищої категорії»  



учитель географії та економіки 

відповідність  
раніше присвоєним  кваліфікаційній 

категорії  «спеціаліст вищої категорії» 
та педагогічному званню   

«учитель-методист»  



учитель початкових класів, 
вихователь ГПД 

присвоєння  
кваліфікаційної 

категорії  
«спеціаліст 

вищої категорії»  





Сисак Євгенія Миколаївна 

учитель російської мови та світової літератури 

відповідність  
раніше присвоєним  

кваліфікаційній 
категорії  

«спеціаліст вищої 
категорії» 

та педагогічному 
званню   

«учитель-
методист»  



учитель німецької мови 

відповідність  
раніше присвоєним  

кваліфікаційній категорії  
«спеціаліст вищої 

категорії» 
та педагогічному званню   

«учитель-методист»  



учитель трудового 
навчання та креслення 

присвоєння  
кваліфікаційної 

категорії  
«спеціаліст першої 

категорії» 



Курсова перепідготовка у 2015 – 
2016 н.р. 

1 Білоніжка Олена Василівна 

2 Колесніков Сергій Якович 

3 Кулик Тетяна Аксентіївна 

4 Крикун Любов Іванівна 

5 Мусієнко Світлана Вікторівна 

6 Остапенко Наталія Володимирівна 

7 Прокопенко Тетяна Павлівна 

8 Слабоспицька Тетяна Леонідівна 

9 Старук Людмила Анатоліївна 

10 Усенко Оксана Олексіївна 

11 Шпильова Наталія Миколаївна 



Атестація 2015 – 2016 н.р. 

1 Білоніжка Олена Василівна перша 

2 Колесніков Сергій Якович вища учитель-методист 

3 Крикун Любов Іванівна вища учитель-методист 

4 Микульська Галина Василівна вища 

5 Мусієнко Світлана Вікторівна перша 

6 Прокопенко Тетяна Павлівна спеціаліст 

7 Слабоспицька Тетяна Леонідівна вища 

8 Усенко Оксана Олексіївна перша 

9 Шпильова Наталія Миколаївна перша 

№ ПІБ Категорія Звання 

1 Буряк Жанна Миколаївна вища старший учитель 

2 Тарасюк Ірина Семенівна перша 

Позачергова атестація 


