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Списки 

педагогічних працівників Козівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2,  

які атестуються у 2017-2018 н. р. 
№з\

п 

Прізвище, ім’я по 

батькові вчителя 

Який предмет 

викладає 

Спеціальність 

за дипломом 

Коли 

останній раз 

проходив 

підвищення 

кваліфікації 

Стаж 

пед. 

роботи 

Результати 

попередньої 

атестації 

На яку 

категорію, 

звання претендує 

Форма атестації 

1.  Бондарук 

Людмила 

Богданівна 

математика Вчитель 

математики 

2015 30 2012 р., 

відповідність 

раніше присвоєній 

кв. к. «спеціаліст І 

0категорії» 

Відповідність 

раніше присвоєній 

кв. к. «спеціаліст І 

категорії» 

чергова 

2.  Дроняк Ольга 

Несторівна 

Трудове 

навчання, 

технології 

основи здоров’я  

Вчитель 

трудового 

навчання 

2017 21 2012 р., 

відповідність 

раніше присвоєній 

кв. к. «спеціаліст 

вищої категорії», 

присвоєння звання 

«вчитель - 

методист» 

Відповідність 

раніше присвоєній 

кв. к. «спеціаліст 

вищої категорії», 

звання «вчитель - 

методист» 

чергова 

3.  Карпишин Ольга 

Михайлівна 

Початкові класи Вчитель 

початкових 

класів 

2017 42 2012 р., 

відповідність 

раніше присвоєній 

кв. к. «спеціаліст 

вищої категорії», 

присвоєно звання 

«старший вчитель» 

Відповідність 

раніше присвоєній 

кв. к. «спеціаліст 

вищої категорії», 

звання «старший 

вчитель» 

 

чергова 
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4.  Сточанська 

Оксана Іванівна  

Математика 

фізика 

Педагог - 

організатор 

Вчитель 

математики, 

фізики 

Березень, 

2017 

Фізика -- 

 

20 2012 р., присвоєно 

кв. категорію 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

Відповідність 

раніше присвоєній 

кв. к. «спеціаліст 

вищої категорії» 

чергова 

5.  Гайдукевич 

Олександра 

Василівна 

Географія, 

Курс «Людина і 

світ» 

Вчитель 

географії 

2017 27 2012 р., 

відповідність 

раніше присвоєній 

кв. к. «спеціаліст 

вищої категорії», 

звання «старший 

вчитель» 

Відповідність 

раніше присвоєній 

кв. к. «спеціаліст 

вищої категорії», 

звання «старший 

вчитель» 

чергова 

6.  Хіль Наталія 

Володимирівна 

Математика  Вчитель 

математики 

2017 26 2012 р., 

відповідність 

раніше присвоєній 

кв. к. «спеціаліст 

вищої категорії», 

присвоєно звання 

«старший вчитель» 

Відповідність 

раніше присвоєній 

кв. к. «спеціаліст 

вищої категорії», 

звання «старший 

вчитель» 

чергова 

7.  Пуківський 

Василь 

Зіновійович  

Фізична 

культура, захист 

Вітчизни 

Вчитель 

фізичної 

культури 

2012-фізична 

культура 

2014 – захист 

Вітчизни 

9 2015 р., присвоєно 

кв. категорію 

«спеціаліст І 

категорії» 

Присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

позачергова 

8.  Процик Світлана 

Василівна 

Фізична 

культура 

Вчитель 

фізичної 

культури 

2013 9 2015 р., присвоєно 

кв. категорію 

«спеціаліст І 

категорії» 

Присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

позачергова 

9.  Нечипорук 

Григорій 

Леонідович 

Директор 

Козівського 

дитячого парку 

«Лісова пісня» 

Керівник гуртка  

Вчитель 

трудового 

навчання 

2017 25 2012 р, 

відповідність 

раніше присвоєному 

10  кв. розряду 

Відповідність 

раніше 

присвоєному 10  

кв. розряду 

чергова 

10.  Мойсей Ігор 

Богданович  

Керівник гуртків Вчитель 

біології 

2015 27 2012 р, 

відповідність 

раніше присвоєному 

9 кв. розряду 

Відповідність 

раніше 

присвоєному 9  кв. 

розряду 

чергова 

11.  Нечипорук Алла 

Володимирівна 

Керівник гуртків Вчитель 

трудового 

2015 26 2012 р, 

відповідність 

Відповідність 

раніше 

чергова 



навчання раніше присвоєному 

10  тарифному   

 

розряду 

присвоєному 10   

 

тарифному 

розряду 

12.  Боянівська Марія  

Іванівна 

Керівник гуртків Вчитель 

початкових 

класів 

2013 7 2014 р., присвоєно 9 

тарифний розряд 

Присвоєння 10 

тарифного 

розряду 

позачергова 

13.  Зерук Ірина 

Ярославівна 

Вихователь 

дошкільного 

закладу 

«Ромашка» 

Вихователь 

дошкільного 

закладу 

2015 28 2012 р., 

відповідність 

раніше присвоєному 

9 тарифному  

розряду 

Присвоєно звання 

«вихователь – 

методист» 

Відповідність 

раніше 

присвоєному 11 

тарифному  

розряду, 

звання 

«вихователь – 

методист» 

чергова 

14.  Голубкова Наталія 

Мар’янівна 

Вихователь 

дошкільного 

закладу 

«Ромашка» 

Вихователь 

дошкільного 

закладу 

2016 17 2012 р., 

відповідність 

раніше присвоєному 

9 тарифному  

розряду 

 

Відповідність 

раніше 

присвоєному 9 

тарифному  

розряду 

 

чергова 

15.  Пархуць Ірина 

Дмитрівна 

Вихователь 

дошкільного 

закладу 

«Ромашка» 

Вихователь 

дошкільного 

закладу 

2016 16 2015 р., відповідає 

займаній посаді за 

умови здобуття 

освіти за 

спеціальністю 

«Дошкільне 

виховання» 

Присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст ІІ 

категорії» 

позачергова 

16.  Поляк Олена 

Михайлівна 

Вихователь 

дошкільного 

закладу 

«Ромашка» 

Вихователь 

дошкільного 

закладу 

2016  12 2014 р., відповідає 

займаній посаді за 

умови здобуття 

освіти за 

спеціальністю 

«Дошкільне 

виховання» 

Присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст ІІ 

категорії» 

позачергова 

  

Директор школи:                                                                                                         (Шиліга Б. Й.) 


