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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я,  

по батькові,  

рік народження 

Посада 

Освітньо–

кваліфіка-

ційний 

рівень 

Назва навчального закладу, 

рік його закінчення 

Спеціальність за 

дипломом, 

кваліфікація 

Педстаж 
(станом на 

01.09.2020) 

Дата 

попереднього 

проходження 

підвищення 

кваліфікації 

Дата 

попередньої 

атестації 

Результати 

попередньої атестації 

На що претендує  
під час атестації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  

Андросова 

Галина 

Денисівна 

1950 р.н. 

Викладач історії, 

соціології 
Спеціаліст 

Чернівецький державний 

університет, 1973 р.  

Історія, історик, 

викладач історії та 

суспільствознавства 

34 роки 

11 

місяців 

28.09.2018 10.05.2016 

Відповідає  

раніше присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії»  

та присвоєному 

педагогічному званню 

«викладач‒методист» 

Відповідність 
раніше присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

присвоєному 

педагогічному званню 

«викладач‒методист» 

2.  

Головачук 

Сергій 

Миколайович 

1990 р.н. 

Викладач 

фізичного 

виховання, 

фізичної 

культури 

Магістр  

Чернівецький  
національний університет 
імені Юрія Федьковича, 

2012 р. 

Фізичне виховання, 

магістр фізичної 

культури 

7 років 

2 місяці 
14.12.2018 31.03.2016 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст другої 

категорії» 

Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії  
«спеціаліст першої 

категорії» 

3.  

Грижук 

Марина  

Іллівна 

1988 р.н. 

Викладач основ 

технології 

виробів 

Спеціаліст 

Хмельницький 

національний університет, 

2012 р.  

Конструювання та 

технології швейних 

виробів, інженер-

конструктор 

7 років  

5 місяців 
28.09.2018 31.03.2016 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст другої 

категорії» 

Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії  

«спеціаліст першої 

категорії» 

4.  

Дереворіз 

Максим 

Володимирович 

1981 р.н. 

Викладач 

інформатики і 

комп’ютерної 

техніки 

Магістр 

Чернівецький національний 

університет імені Юрія 

Федьковича, 2002 р. 

Мікроелектроніка і 

напівпровідникові 

прилади, магістр 

електроніки 

8 років 15.12.2017 31.03.2016 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст другої 

категорії» 

Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії  

«спеціаліст першої 

категорії» 

5.  

Душенко 

Світлана 

Анатоліївна 

1974 р.н. 

 

Викладач 

фінансів,  

економіки 

підприємства 

Спеціаліст 

Державна академія легкої 

промисловості України, 

1999 р. 

Чернівецький торговельно-

економічний інститут 

Київського національного 

торговельно-економічного 

університету, 2013 р. 

Економіка 

підприємства, 

інженер-економіст 

Фінанси і кредит, 

спеціаліст з фінансів 

і кредиту 

26 років 15.12.2017 04.05.2016 

Відповідає  

раніше присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії»  

та присвоєному 

педагогічному званню 

«викладач‒методист» 

Відповідність 
раніше присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

присвоєному 

педагогічному званню 

«викладач‒методист» 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6.  

Корецька 

Альона 

Миколаївна 

1992 р.н. 

Викладач 

німецької мови 
Магістр 

Чернівецький національний 

університет імені Юрія 

Федьковича, 2015 р.  

Переклад, магістр 

філології, 

перекладач, 

викладач-дослідник 

німецької мови 

3 роки  

7 місяців 
28.09.2018 - - 

Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії  

«спеціаліст другої 

категорії» 

7.  

Лучик 

Галина 

Миколаївна 

1989 р.н. 

Викладач 

фінансового 

обліку, 

бухгалтерського 

обліку 

Магістр 

Буковинська державна 

фінансова академія, 2010 р. 

Чернівецький національний 

університет імені Юрія 

Федьковича, 2019 р.  

Банківська справа, 
магістр з банківської 

справи 
Середня освіта, ОП 

«Хімія» 

8 років 

2 місяці 
- - - 

Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії  

«спеціаліст другої 

категорії» 

8.  

Навольська 

Лілія  

Василівна  

1978 р.н. 

Заступник 

директора  

з навчальної 

роботи, викладач 

основ 

конструювання 

виробів 

Спеціаліст 

Київський державний 

університет технологій та 

дизайну, 2001 р. 

Швейні вироби, 

інженер-технолог-

конструктор  

16 років 10.03.2018 04.05.2016 

Присвоєно  

кваліфікаційну  

категорію «спеціаліст 

вищої категорії» 

Відповідність 

раніше присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

присвоєння 

педагогічного звання 

«викладач‒методист» 

9.  

Чепишко 

Анна 

Олександрівна 

1987 р.н. 

Викладач 

банківських 

операцій, 

фінансів 

Магістр 

Чернівецький торговельно-

економічний інститут 

Київського національного 

торговельно-економічного 

університету, 2008 р. 

Фінанси, магістр з 

фінансів, економіст-

фінансист 

12 років 

7 місяців 
15.12.2017 31.03.2016 

Присвоєно  

кваліфікаційну  

категорію «спеціаліст 

першої категорії» 

Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії  

«спеціаліст вищої 

категорії» 

10.  

Червінська 

Тетяна 

Володимирівна 

1988 р.н. 

Викладач основ  

конструювання 

виробів 

Магістр 

Хмельницький 

національний університет, 

2011 р. 

Швейні вироби, 

магістр швейних 

виробів 

8 років 

4 місяці 
22.04.2016 26.03.2015 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст другої 

категорії» 

Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії  

«спеціаліст першої 

категорії» 

 
 

 

 

 


