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СПИСКИ 

педагогічних працівників на фахову атестацію  

на базі Брацлавського ліцею №1 

у 2022/2023 н.р. 

  

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 

О
св
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а
 

С
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а
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Фах за дипломом Посада 
Рік та результат 

попередньої атестації 

Термін останньої 

курсової 

перепідготовки 

На яку 

категорію 

(педагогічне 

звання) 

претендує 

Примітка 

1 Ветрова 

Наталія 

Павлівна 

вища 23 вчитель 

початкових 

класів 

вчитель 

початкових 

класів 

2018 р. – відповідає 

раніше присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» 

18.05.2021 р. –

21.05.2021 р. 

КВНЗ «ВАБО» 

вчителів 

початкових класів 

(3 клас) 

«старший 

вчитель» 

Чергова 

атестація 

2 Камінська 

Олена 

Миколаївна 

вища 32 вчитель 

української 

мови та 

літератури 

вчитель 

української 

мови 

1) 2018 р. – вчитель 

української мови та 

літератури відповідає 

раніше присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

педагогічному 

званню «старший 

учитель» 

2) 2020 р. 

заступник директора 

з НВР  «відповідає 

займаній посаді» 

16.11.2021 р. –

19.11.2021 р. 

КВНЗ «ВАБО» 

вчителів 

української мови і 

літератури 

- Чергова 

атестація 



3 Камінська 

Олена 

Миколаївна 

вища 8 вчитель 

української 

мови та 

літератури 

соціальний 

педагог 

2018 р. – соціальний 

педагог присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст  

другої категорії» 

13.03.2017 р. –

24.03.2017 р. 

КВНЗ «ВАБО» 

соціальних 

педагогів 

- Чергова 
атестація 

4 Масленко 

Лариса 

Іванівна 

вища 27 вчитель 

математики 

вчитель 

математики 

2018 р. – відповідає 

раніше присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

педагогічному 

званню «вчитель-

методист» 

18.05.2021 р. –

21.05.2021 р. 

КВНЗ «ВАБО» 

вчителів 

математики 

- Чергова 

атестація 

5 Патара 

Олександр 

Володимирович 

вища 6 вчитель біології, 

хімії, 

природознавства 

та екології 

вчитель 

хімії 

2018 р. – 

присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

другої категорії» 

13.04.2021 р. –  

16.04.2021 р. 

КВНЗ «ВАБО» 

вчителів біології 

та природознавства 

І категорія Чергова 

атестація 

6 Панадій 

Тетяна 

Миколаївна 

неповна 

вища 

27 вчитель 

початкових 

класів, 

організатор 

роботи з 

учнівськими 

об’єднаннями 

вчитель 

початкових 

класів 

2018 р. – 

відповідає раніше 

встановленому 

тарифному розряду 

09.03.2021 р. – 

12.03.2021 р. 

КВНЗ «ВАБО» 

вчителів 

початкових класів 

(2 клас) 

 

- Чергова 
атестація 

7 Пристайчук 

Ніна 

Миколаївна 

вища 47 вчитель 

англійської 

мови 

вчитель 

англійської 

мови 

2018 р. – 

відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

педагогічному 

званню «старший 

вчитель» 

28.09.2021 р. – 

01.10.2021 р. 

КВНЗ «ВАБО» 

вчителів 

англійської мови 

- Чергова 

атестація 

8 Романенко 

Лілія 

Валеріївна 

неповна 

вища 

7 вчитель 

початкових 

класів 

вчитель 

початкових 

класів 

2018 р. – встановити 

11-й тарифний розряд 

22.06.2021 р.-

25.06.2021 р. 

КВНЗ «ВАБО» 

вчителів 

початкових класів 

- Чергова 
атестація 



(4 клас) 

9 Римар 

Ірина 

Григорівна 

вища 36 вчитель 

початкових 

класів 

вчитель 

початкових 

класів 

2018 р. – відповідає 

раніше присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

педагогічному 

званню «вчитель-

методист» 

02.03.2021 р. –

05.03.2021 р. 

КВНЗ «ВАБО» 

вчителів 

початкових класів 

 

- Чергова 

атестація 

10 Стрільчук 

Тамара 

Петрівна 

вища           19 вчитель 

початкових 

класів, 
практичний 

психолог 

заступник 

директора з 

виховної роботи 
не атестувалася 

18.02.2019 р.–

01.03.2019 р. 

КВНЗ «ВАБО» 

заступників 

директора з 

виховної роботи 

- Чергова 

атестація 

11 Шрамко 

Оксана 

Миколаївна 

вища 28 вчитель 

математики, 

інформатики і 

обчислювальної 

техніки 

вчитель 

математики 

2018 р. – 

відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

педагогічному 

званню «старший 

вчитель» 

06.07.2021 р.–

09.07.2021 р. 

КВНЗ «ВАБО» 

вчителів 

математики 

- Чергова 

атестація 

12 Ярова 

Світлана 

Григорівна 

вища 29 вчитель 

математики 

середньої школи 

вчитель 

математики 

2018 р. – 

відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

педагогічному 

званню «старший 

вчитель» 

21.12.2021 р.-

24.12.2021 р. 

КВНЗ «ВАБО» 

вчителів 

математики 

- Чергова 
атестація 
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