
Список 

педагогічних працівників 

Комунального закладу загальної середньої освіти «Ліцей № 142 імені П’єра де Кубертена» Дніпровської міської ради, 

які атестуються у 2019-2020 навчальному році 

№  П.І.Б. Освіта: що, коли, 

спеціальність за 

дипломом 

Предмет, посада Пед 

стаж 

Рік  

курсової 

перепід- 

готовки 

Встановлена 

категорія, 

педагогічне 

звання 

Рік 

попередньої 

атестації 

Атестуються 

на вищу 

категорію, 

присвоєння 

педзвання 

Встановлюється  

вперше, 

підтвердження 

Чергова 

Позачергова 

Перенесення 

1.  Іванова  

Світлана  

Анатоліївна 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1982р., 

англійська  мова та 

література 

заступник 

директора 

25  

2014 

відповідність 

займаній 

посаді 

2015 відповідність 

займаній 

посаді 

підтвердження чергова 

вчитель 

англійської 

мови 

40  

2019 

вища 

«учитель 

методист»  

2015 вища 

«учитель-

методист» 

підтвердження чергова 

2.  Галіцька  

Світлана 

Петрівна                 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2011р.,  

початкове навчання 

заступник 

директора 

6 2014 

 

 

відповідність 

займаній 

посаді  

2015 відповідність 

займаній 

посаді 

підтвердження чергова 

вчитель 

початкових 

класів 

32 2017 вища 

«учитель-

методист»   

2015 вища 

«учитель-

методист» 

підтвердження чергова 

3.  Біліченко  

Світлана 

Петрівна 

Дніпропетровський 

державний 

університет,  

2011 р.,  українська  

мова та література 

заступник 

директора 

4,5 2017 

 

відповідність 

займаній 

посаді    

2016 відповідність 

займаній 

посаді 

підтвердження  позачергова 

вчитель 

української 

мови, 

літератури 

12  

2016 

перша 2016 вища 

«учитель-

методист» 

встановлення позачергова 

4.  Здреник 

 Ірина  

Павлівна 

Київський 

педагогічний 

інститут, 1975р,  

українська  мова та 

література 

вчитель 

української 

мови, 

літератури 

40 2014 вища 

«учитель-

методист» 

2015 вища 

«учитель-

методист» 

підтвердження чергова 



№  П.І.Б. Освіта: що, коли, 

спеціальність за 

дипломом 

Предмет, посада Пед 

стаж 

Рік  

курсової 

перепід- 

готовки 

Встановлена 

категорія, 

педагогічне 

звання 

Рік 

попередньої 

атестації 

Атестуються 

на вищу 

категорію, 

присвоєння 

педзвання 

Встановлюється  

вперше, 

підтвердження 

Чергова 

Позачергова 

Перенесення 

5.  Раєвська  

Ірина  

Юріївна 

Дніпропетровський 

національний 

університет, 2006р.,  

українська мова, 

література, 

психологія 

практичний 

психолог 

11 2016  перша   2016 вища 

 

встановлення позачергова 

вчитель 

української 

мови та 

літератури 

9 2016  перша   2016 вища 

 

встановлення позачергова 

6.  Касьяненко 

Наталія  

Василівна 

Київський 

педагогічний 

інститут,1982р. 

російська  мова та літ 

вчитель 

зарубіжної 

літератури 

37 2018 вища 

«старший 

учитель» 

2015 вища 

«старший 

учитель» 

підтвердження чергова 

7.  Бондаревська 

Інна  

Миколаїна 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

інститут, 2002р., 

початкове навчання 

вчитель 

початкових 

класів 

25 2016 вища 

  

2015 вища 

«учитель-

методист» 

встановлення чергова 

8.  Куліда  

Ольга 

Петрівна 

Київський 

Державний 

університет, 1981р., 

географія 

вчитель 

географії 

31 2019 вища 

«учитель-

методист» 

2015 вища 

«учитель-

методист» 

підтвердження чергова 

9.  Скоробогатов 

Андрій 

Вікторович 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1998р., 

географія                

вчитель 

географії 

21 2017 вища 

«учитель-

методист» 

2015 вища 

«учитель-

методист» 

підтвердження чергова 

10.  Лоянова  

Зоя 

Миколаївна 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 1991р., 

біологія 

вчитель 

біології, 

28 2015 

 

вища 

«учитель- 

методист» 

2015 вища 

«учитель- 

підтвердження чергова 

основ 

здоров’я 

28 2016 вища 

«учитель-

методист» 

2015 методист» підтвердження чергова 

11.  Іллічова  

Наталія  

Борисівна 

Дніпропетровський 

державний 

університет,1982р 

вчитель 

історії 

27 2019 вища 

«учитель- 

методист» 

2015 вища 

«учитель-

методист» 

підтвердження чергова 



№  П.І.Б. Освіта: що, коли, 

спеціальність за 

дипломом 

Предмет, посада Пед 

стаж 

Рік  

курсової 

перепід- 

готовки 

Встановлена 

категорія, 

педагогічне 

звання 

Рік 

попередньої 

атестації 

Атестуються 

на вищу 

категорію, 

присвоєння 

педзвання 

Встановлюється  

вперше, 

підтвердження 

Чергова 

Позачергова 

Перенесення 

12.  Полішко  

Олена 

Миколаїна 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1999р., 

біологія 

вчитель 

інформатики 

29 2019 вища 

«учитель-

методист» 

2015 вища 

«учитель-

методист» 

підтвердження чергова 

13.  Кутовий 

 Ігор 

Вікторович 

Дніпропетровський 

інститут 

фізкультури, 

1989,фізкультура 

вчитель 

фізичного 

виховання 

33 2019 вища 

«учитель-

методист» 

2015 вища 

«учитель-

методист» 

підтвердження чергова 

14.  Агалакова 

Світлана 

Михайлівна 

Київський державний 

інститут фізичної 

культури,  1979р., 

викладач фізичного 

виховання-тренер 

вчитель 

фізичного 

виховання 

40 2019 перша 2015 вища 

«учитель-

методист» 

встановлення чергова 

15.  Кравчук 

Михайло 

Антонович 

Дніпропетровський 

державний  

університет,1981р, 

хімія, 

Сімферопольське 

вище військово-

політичне будівельне 

училище, 1982р. 

керівник 

гуртка 

47 2018 - - 12 

тарифного 

розряду  

встановлення   чергова 

16.  Ушакова  

Дарія  

Сергіївна 

Дніпропетровський 

педагогічний коледж, 

2012р., початкова 

освіта, 

Дніпропетровський 

національний  

університет, 

2015р., українська 

мова і література, 

бакалавр 

вчитель 

початкових 

класів 

4 - спеціаліст - 12 

тарифного 

розряду 

встановлення чергова 

17.  Поліщук  

Олена 

Валентинівна 

Дніпропетровський 

педагогічний коледж, 

2016р., початк. освіта 

вчитель 

початкових 

класів 

3 -  - 12 

тарифного 

розряду 

встановлення чергова 



№  П.І.Б. Освіта: що, коли, 

спеціальність за 

дипломом 

Предмет, посада Пед 

стаж 

Рік  

курсової 

перепід- 

готовки 

Встановлена 

категорія, 

педагогічне 

звання 

Рік 

попередньої 

атестації 

Атестуються 

на вищу 

категорію, 

присвоєння 

педзвання 

Встановлюється  

вперше, 

підтвердження 

Чергова 

Позачергова 

Перенесення 

18.  Мирошниченко  

Олена 

Сергіївна 

Криворізький 

національний 

університет, 2016р., 

початкове  навчання 

вчитель 

початкових 

класів 

3 - спеціаліст - друга встановлення чергова 

19.  Леусенко 

Анастасія 

Олегівна 

Державний  заклад 

Південноукраїнський  

університет ім.. 

К.Д.Ушинського, 

2018р., середня 

освіта, мова та літ. 

(англ. мов і літ) 

вчитель 

англійської 

мови 

4 - спеціаліст - друга встановлення чергова 

20.  Решта  

Інна 
Володимирівна 

Дніпропетровський 

університет 

економіки та права, 

2007, перекладач із 

двох іноземних мов, 

викладач 

вчитель 

англійської 

мови  

педагог-

організатор 

3 - спеціаліст - друга встановлення чергова 

21.  Лежень  

Яна 

Сергіївна 

Бердянський 

державний 

педагогічний  

університет, 2018р., 

початкова  освіта  

вчитель 

англійської 

мови 

5 - спеціаліст - друга встановлення чергова 

22.  Безсмольна 

Катерина 

Геннадіївна 

Могилівський 

державний 

університет ім. 

А.О.Кулешова, 

2015р., математика, 

фізика 

вчитель 

математики 

 - спеціаліст - друга встановлення чергова 

23.  Шишеніна 

Альона 

Генннадіївна 

Бердянський 

державний 

педагогічний  

університет, 2011р., 

дефектологія 

 

асистент 

вчителя 

27 - спеціаліст - друга встановлення чергова 



№  П.І.Б. Освіта: що, коли, 

спеціальність за 

дипломом 

Предмет, посада Пед 

стаж 

Рік  

курсової 

перепід- 

готовки 

Встановлена 

категорія, 

педагогічне 

звання 

Рік 

попередньої 

атестації 

Атестуються 

на вищу 

категорію, 

присвоєння 

педзвання 

Встановлюється  

вперше, 

підтвердження 

Чергова 

Позачергова 

Перенесення 

24.  Захарій 

Світлана 

Вікторівна 

Дніпропетровський 

національний 

університет, 2010р.,  

ботаніка, 

ДОІППО, 2013, 

корекційна освіта  

(за назологіями) 

асистент 

вчителя 

9 - спеціаліст - друга встановлення чергова 

25.  Писаренко 

Раїса 

Михайлівна 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1980р., 

фізика 

асистент 

вчителя 

5 - спеціаліст - друга встановлення чергова 

26.  Біла  

Світлана 

Миколаївна 

Дніпропетровський 

хім.-техн. інститут, 

1993р.,  технол. 

електрохід. 

виробництв, 

Псих.-педагогічні 

курси при ДДУ, 

історія, 1997р. 

асистент 

вчителя 

 

вихователь 

ГПД 

7 - спеціаліст - друга встановлення чергова 

27.  Горяна  

Лілія 

Сергіївна 

Дніпропетровський 

національний 

університет, 2011, 

українська  мова та 

література 

вчитель 

українська  

мова та 

література 

5 2016 друга 2016 перша встановлення позачергова 

28.  Матвєєва 

Світлана 

Миколаївна 

 

Дніпропетровський 

національний 

університет, 2013р.,  

психологія 

асистент 

вчителя 

2 - спеціаліст - друга встановлення чергова 

 


