
КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВІДДІЛ   ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

Н А К А З 

 

02.04.2021                                       Краснокутськ                                        № 87 
 

 

Про підсумки засідання атестаційної  

комісії  ІІ рівня при відділі освіти, молоді та спорту  

Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської області 

від 02.04.2021 

   

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України                 

від 06.10.2010 № 930 (із змінами), на виконання наказу відділу освіти, молоді 

та спорту Краснокутської селищної ради від 22.03.2021 №78 «Про утворення 

атестаційної комісії ІІ рівня при відділі освіти, молоді та спорту  

Краснокутської селищної ради та атестацію  педагогічних працівників 

Краснокутської селищної територіальної громади у 2020/2021 навчальному 

році», на підставі рішення атестаційної комісії ІІ рівня при відділі освіти 

Краснокутської селищної ради (протокол від 02.04.2021 №1), керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                                    

н а к а з у ю: 

 

1. Визнати такими, що відповідають займаній посаді та атестовані, 

педагогічних працівників: 

1) Провоторова Катерина Федорівна, учитель початкових класів 

Костянтинівського ліцею, яка відповідає раніше присвоєній  

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої  категорії», відповідає раніше 

присвоєному педагогічному званню «старший учитель». 

2) Чередник Валентина Володимирівна, учитель української мови та 

літератури Костянтинівського ліцею, яка відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». 

3) Пономаренко Людмила Іванівна,  учитель математики 

Костянтинівського ліцею, яка відповідає раніше присвоєній  

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої  категорії», відповідає раніше 

присвоєному педагогічному званню «старший учитель». 

4) Бубенко Наталія Василівна, педагог-організатор  Костянтинівського 
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ліцею, яка відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої  категорії». 

5) Пономаренко Ганна Іванівна,  вчитель математики В’язівського ліцею, 

яка відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст 

вищої  категорії», відповідає раніше присвоєному педагогічному званню 

«старший учитель». 

6) Грибенюк Олена Олександрівна, учитель початкових класів 

Олексіївського ліцею, яка відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої  категорії», якій присвоєно педагогічне звання 

«старший учитель». 

7) Дерій Валентина Леонтіївна, вчитель російської мови та зарубіжної 

літератури Олексіївського ліцею, яка відповідає раніше присвоєній  

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої  категорії», відповідає раніше 

присвоєному педагогічному званню «старший учитель». 

8) Пономаренко Ніна Василівна, вчитель географії Олексіївського ліцею 

яка відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст 

вищої  категорії», відповідає раніше присвоєному педагогічному званню 

«старший учитель». 

9) Дейнека Валентина Миколаївна, учитель початкових класів 

Мурафського ліцею,  яка відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої  категорії», відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «старший учитель». 

10) Шопінська Людмила Миколаївна, вчитель хімії Мурафського 

ліцею,  яка відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої  категорії», відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «старший учитель», якій присвоєно педагогічне 

звання «учитель-методист». 

11) Мілюта Валентина Андріївна, учитель української мови та 

літератури Дублянського ліцею, яка відповідає раніше присвоєній  

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої  категорії», якій присвоєно 

педагогічне звання «старший учитель». 

12) Бобрицька Валентина Олександрівна,  учитель початкових 

класів Краснокутського ліцею №2, яка відповідає раніше присвоєній  

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої  категорії», відповідає раніше 

присвоєному педагогічному званню «старший учитель». 

13) Желнова Ольга Юріївна, учитель початкових класів 

Краснокутського ліцею №2 яка відповідає раніше присвоєній  

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої  категорії», відповідає раніше 

присвоєному педагогічному званню «старший учитель». 

14) Півторацька Наталія Олександрівна, учитель початкових класів 

Краснокутського ліцею №2, яка відповідає раніше присвоєній  

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої  категорії». 

15) Даценко Ольга Анатоліївна, практичний психолог 

Краснокутського ліцею імені Героя Радянського Союзу І.Н. Нестерова, 
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яка відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст 

вищої  категорії». 

16) Кравченко Наталія Василівна,  вчитель історії Краснокутського 

ліцею імені Героя Радянського Союзу І.Н. Нестерова, яка відповідає 

раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої  

категорії». 

17) Краля Тетяна Василівна,  вчитель історії Краснокутського ліцею 

імені Героя Радянського Союзу І.Н. Нестерова, яка відповідає раніше 

присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої  категорії», 

відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель». 

18) Курман Людмила Іванівна,   вчитель образотворчого мистецтва, 

креслення Краснокутського ліцею імені Героя Радянського Союзу І.Н. 

Нестерова, яка відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої  категорії». 

19) Максимова Світлана Юріївна, учитель музики Краснокутського 

ліцею імені Героя Радянського Союзу І.Н. Нестерова, яка відповідає 

раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої  

категорії». 

20) Момот Наталія Вікторівна, учитель біології Краснокутського 

ліцею імені Героя Радянського Союзу І.Н. Нестерова, яка відповідає 

раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої  

категорії». 

21) Поповічук Валентина Володимирівна, учитель фізики 

Краснокутського ліцею імені Героя Радянського Союзу І.Н. Нестерова, 

яка відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії  «спеціаліст 

вищої категорії», відповідає раніше присвоєному педагогічному званню 

«старший учитель», відповідає раніше присвоєному педагогічному званню 

«учитель-методист». 

22) Стеценко Валентина Володимирівна, учитель російської мови 

Краснокутського ліцею імені Героя Радянського Союзу І.Н. Нестерова, 

яка відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії  «спеціаліст 

вищої категорії», відповідає раніше присвоєному педагогічному званню 

«старший учитель», відповідає раніше присвоєному педагогічному званню 

«учитель-методист». 

23) Алексєєвець Людмила Леонідівна, вчитель англійської мови 

Краснокутського ліцею імені Героя Радянського Союзу І.Н. Нестерова, 

яка відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст 

вищої  категорії», відповідає раніше присвоєному педагогічному званню 

«старший учитель». 

24) Плеханова Людмила Петрівна, учитель української мови та 

літератури Качалівського ліцею, яка відповідає раніше присвоєній  

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої  категорії», присвоєно 

педагогічне звання «старший учитель». 



4 

 

25) Стороженко Поліна Василівна, учитель української мови та 

літератури Качалівського ліцею, яка відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії  «спеціаліст вищої категорії». 

26) Савицький Олександр Володимирович, учитель історії 

Качалівського ліцею, який відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній 

категорії  «спеціаліст вищої категорії». 

27) Колєснікова Інна Вікторівна, вчитель географії Козіївського 

ліцею, яка відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої  категорії», відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «старший учитель». 

28) Павлова Віта Петрівна, учитель початкових класів Козіївського 

ліцею, яка відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої  категорії». 

29) Макарчук Валентина Миколаївна, вчитель англійської мови 

Козіївського ліцею, яка відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній 

категорії  «спеціаліст вищої категорії». 

30) Торяник Володимир Іванович, вчитель предмету «Захист 

України» Козіївського ліцею, який відповідає раніше присвоєній  

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої  категорії».  

31) Кузьмич Наталія Степанівна, вчитель хімії та біології 

Городнянської гімназії, якій присвоєно кваліфікаційну категорію  

«спеціаліст вищої категорії». 

32) Лучанінова Ольга Сергіївна,  вчитель фізичної культури 

Городнянської гімназії, якій присвоєно кваліфікаційну категорію  

«спеціаліст вищої категорії». 

33) Омеляненко Надія Михайлівна, учитель української мови та 

літератури Колонтаївського ліцею, яка відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії  «спеціаліст вищої категорії». 

34) Колісник Наталія Степанівна, вчитель німецької мови 

Колонтаївського ліцею, яка відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній 

категорії  «спеціаліст вищої категорії». 

35) Сухар Світлана Михайлівна, вчитель біології та географії 

Колонтаївського ліцею, якій присвоєно кваліфікаційну категорію  

«спеціаліст вищої категорії». 

36) Бочарова Ніна Валентинівна, вихователь Краснокутського 

закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №3, яка відповідає раніше 

присвоєній кваліфікаційній категорії  «спеціаліст вищої категорії». 

37) Вепрецька Лідія Григорівна, учитель початкових класів 

Пархомівського ліцею, яка відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої  категорії», відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «старший учитель». 

38) Каліберда Лариса Петрівна, учитель початкових класів 

Пархомівського ліцею, яка відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої  категорії». 
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39) Лісняк Сергій Дмитрович, вчитель фізичної культури 

Пархомівського ліцею, який відповідає раніше присвоєній  

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої  категорії», відповідає раніше 

присвоєному педагогічному званню «старший учитель». 

2. Керівникам закладів освіти і бухгалтерській службі відділу освіти, молоді 

та спорту  забезпечити нарахування заробітної плати педагогічним 

працівникам, які зазначені у пункті 1 цього наказу, відповідно до 

результатів атестації з 02.04.2021.  

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу освіти, молоді та спорту          Тетяна КРАЛЯ  
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Візи: 

 

Заступник начальника відділу 

 

 В. КОЛОНТАЄВСЬКА 

 

   

   

Юрисконсульт групи 

по господарському  

обслуговуванню відділу  

  

 

А. ЗАМУРЕЙ 

 

 

 

 

 

 


