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Про підсумки засідання 

атестаційної комісії ІІ рівня 

при Управлінні освіти 

адміністрації  

Індустріального району 

Харківської міської ради 

від 01.04.2021   

 
Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 930 

від 06.10.2010, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.12.2010         

за № 1255/18550 (із змінами), на виконання наказу Управління освіти 

адміністрації Індустріального району Харківської міської ради від 20.10.2020  

№ 109 «Про проведення атестації педагогічних працівників району в 2020/2021 

навчальному році атестаційною комісією ІІ рівня при Управлінні освіти 

адміністрації Індустріального району Харківської міської ради», на підставі 

рішення атестаційної комісії ІІ рівня при Управлінні освіти адміністрації 

Індустріального району Харківської міської ради  (протокол від 01.04.2021 № 6) 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.  Визнати такими, що відповідають займаній посаді та атестовані 

наступні педагогічні працівники: 

- Монастирська Галина Іванівна, учитель початкових класів комунального закладу 

«Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 15 з поглибленим вивченням 

окремих предметів Харківської міської ради Харківської області». Відповідає раніше 

присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Відповідає раніше 

присвоєному педагогічному званню «учитель-методист». 



 

- Золотоверха Олена Едуардівна, учитель історії Харківської  загальноосвітньої 

школи  І-ІІІ ступенів № 26 Харківської міської ради Харківської області.   Відповідає 

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Відповідає 

раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-методист». 

- Кіріна Світлана Вікторівна, учитель природознавства Харківської  

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 26 Харківської міської ради Харківської 

області.  Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-методист». 

- Міщенко Юлія Миколаївна, учитель початкових класів Харківської  

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 26 Харківської міської ради Харківської 

області.   Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії». Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «старший 

учитель». 

- Втєхіна Ірина Миколаївна, учитель хімії Харківської  загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 26 Харківської міської ради Харківської області.   Відповідає 

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». 

Присвоєно педагогічне звання «старший учитель». 

- Рябенька Олена Іванівна, учитель географії Харківської  загальноосвітньої школи   

І-ІІІ ступенів № 40 Харківської міської ради Харківської області.   Відповідає раніше 

присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Відповідає раніше 

присвоєному педагогічному званню «старший учитель». 

- Ледяйкіна Валентина Іванівна, учитель математики Харківської  загальноосвітньої 

школи  І-ІІІ ступенів № 40 Харківської міської ради Харківської області.   Відповідає 

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Відповідає 

раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-методист». 

- Полуян Тетяна Миколаївна, учитель російської мови та зарубіжної літератури 

Харківської  загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 40 Харківської міської ради 

Харківської області. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії». Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню 

«старший учитель». 

- Степаннікова Валентина Іванівна, учитель історії Харківської  загальноосвітньої 

школи  І-ІІІ ступенів № 40 Харківської міської ради Харківської області.   Відповідає 

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Відповідає 

раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель». 

- Крець Ігор Юрійович, учитель трудового навчання і технологій Харківської  

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 40 Харківської міської ради Харківської 

області.   Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії». Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-

методист». 

- Сєрпухова Світлана Миколаївна, учитель англійської мови Харківської  

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 40 Харківської міської ради Харківської 

області.   Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». 

- Новікова Лідія Федорівна, учитель початкових класів Харківської  

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 70 Харківської міської ради Харківської 

області.   Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 



 

категорії». Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-

методист». 

- Купершмідт Інна Василівна, учитель української мови та літератури Харківської  

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 70 Харківської міської ради Харківської 

області.   Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії». 

- Пчельнікова Валентина Олександрівна, учитель історії Харківської  

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 70 Харківської міської ради Харківської 

області.   Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії». Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-

методист». 

- Філюнкіна Галина Володимирівна, учитель математики Харківської  

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 70 Харківської міської ради Харківської 

області.   Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії». Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-

методист». 

- Петренко Василина Степанівна, учитель початкових класів Харківської  

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 70 Харківської міської ради Харківської 

області.   Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії». Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-

методист». 

- Паніна Євгенія Володимирівна, учитель початкових класів Харківської  

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 70 Харківської міської ради Харківської 

області.   Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії». Присвоєно педагогічне звання «учитель-методист». 

- Малюкова Ольга Костянтинівна, учитель початкових класів Харківської  

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 70 Харківської міської ради Харківської 

області.   Присвоєно  кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».  

- Багацький Валерій Вікторович, учитель предмета «Захист України» Харківської  

спеціалізованої школи  І-ІІІ ступенів № 75 Харківської міської ради Харківської 

області.   Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії». Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-

методист». 

- Бєлєвцова Людмила Вікторівна, учитель математики Харківської  спеціалізованої 

школи  І-ІІІ ступенів № 75 Харківської міської ради Харківської області.  Відповідає 

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Відповідає 

раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель». 

- Будякова Тамара Олексіївна, учитель математики Харківської  спеціалізованої 

школи  І-ІІІ ступенів № 75 Харківської міської ради Харківської області.   Відповідає 

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».  

- Грінько Інна Михайлівна, учитель англійської мови Харківської  спеціалізованої 

школи  І-ІІІ ступенів № 75 Харківської міської ради Харківської області. Відповідає 

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».  



 

- Дейнеко Валентина Василівна, учитель математики Харківської  спеціалізованої 

школи  І-ІІІ ступенів № 75 Харківської міської ради Харківської області. Відповідає 

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».  

-  Литвин Інеса Миколаївна, учитель російської мови та зарубіжної літератури 

Харківської  спеціалізованої школи  І-ІІІ ступенів № 75 Харківської міської ради 

Харківської області. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії». Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню 

«старший учитель». 

- Зеленова Анастасія Іванівна, учитель історії і правознавства Харківської  

спеціалізованої школи  І-ІІІ ступенів № 75 Харківської міської ради Харківської 

області. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст 

вищої категорії». Присвоєно педагогічне звання «учитель-методист». 

- Сороколіт Ірина Василівна, учитель фізики Харківської  спеціалізованої 

школи  І-ІІІ ступенів № 75 Харківської міської ради Харківської області.   

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії». Присвоєно педагогічне звання «старший учитель». 

-  Малишева Лілія Іванівна, учитель фізики Харківської  спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів № 75 Харківської міської ради Харківської області.   Відповідає 

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». 

Присвоєно педагогічне звання «учитель-методист». 

- Ткачук Еліна Ігорівна, учитель російської мови та зарубіжної літератури 

Харківської  спеціалізованої школи  І-ІІІ ступенів № 80 Харківської міської 

ради Харківської області. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії». 

- Гаврилюк Любов Василівна, учитель географії Харківської  спеціалізованої 

школи  І-ІІІ ступенів № 85 Харківської міської ради Харківської області.   

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії». Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «старший 

учитель». 

- Ковтун Лариса Анатоліївна, учитель української  мови та літератури Харківської  

спеціалізованої школи  І-ІІІ ступенів № 85 Харківської міської ради Харківської 

області. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії». 

- Краснова Валентина Геннадіївна, учитель хімії  Харківської  спеціалізованої 

школи  І-ІІІ ступенів № 85 Харківської міської ради Харківської області.   

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії». Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-

методист». 

- Мисочка Валентина Миколаївна, учитель початкових класів Харківської  

спеціалізованої школи  І-ІІІ ступенів № 85 Харківської міської ради Харківської 

області.   Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст 

вищої категорії». Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню 

«старший учитель». 

- Сметана Людмила Мечиславівна, учитель біології Харківської  спеціалізованої 

школи  І-ІІІ ступенів № 85 Харківської міської ради Харківської області.   Відповідає 



 

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Відповідає 

раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-методист». 

- Чуєва Надія Прокопівна, учитель початкових класів Харківської  спеціалізованої 

школи  І-ІІІ ступенів № 85 Харківської міської ради Харківської області.   Відповідає 

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Відповідає 

раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-методист». 

- Звягіна Тетяна Василівна, учитель російської мови та зарубіжної літератури 

Харківської  загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 88 Харківської міської ради 

Харківської області. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії». 

- Барабанова Лілія Віталіївна, учитель мистецтва та музичного мистецтва 

Харківської  загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 104 Харківської міської ради 

Харківської області. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії». Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню 

«старший учитель». 

-  Ведмедеря Світлана Віталіївна, учитель української мови та літератури Харківської  

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 104 Харківської міської ради Харківської 

області.   Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії». Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «старший 

учитель». 

- Горкун Галина Олександрівна, учитель початкових класів Харківської  

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 104 Харківської міської ради Харківської 

області.   Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії». Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «старший 

учитель». 

- Черничко Василь Васильович, учитель української мови та літератури Харківської  

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 104 Харківської міської ради Харківської 

області.   Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії». Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-

методист». 

- Карасьова Людмила Володимирівна, учитель біології Харківської  

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 104 Харківської міської ради Харківської 

області.   Присвоєно  кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». 

- Леусенко Тетяна Володимирівна, учитель української мови та літератури  

Харківської  загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 104 Харківської міської ради 

Харківської області. Присвоєно  кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії». 

- Гавриловська Ольга Іванівна, учитель початкових класів Харківської  

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 113 Харківської міської ради Харківської 

області.   Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії». 

- Галілей-Нестеренко Алла Миколаївна, учитель української мови та літератури 

Харківської  загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 113 Харківської міської ради 

Харківської області. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії». 



 

-  Голубченко Інна Анатоліївна, учитель математики Харківської  загальноосвітньої 

школи  І-ІІІ ступенів № 113 Харківської міської ради Харківської області.   

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». 

- Козак Ольга Яківна, учитель початкових класів Харківської  загальноосвітньої 

школи  І-ІІІ ступенів № 113 Харківської міської ради Харківської області.   

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». 

- Сікан Юрій Павлович, учитель трудового навчання і технологій Харківської  

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 113 Харківської міської ради Харківської 

області.   Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії». Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-

методист». 

- Громицький Віктор Васильович, учитель інформатики та предмета «Захист 

України» Харківської  загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 113 Харківської 

міської ради Харківської області. Присвоєно  кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

вищої категорії». 

- Здебська Тетяна Миколаївна, учитель початкових класів Харківської  

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 113 Харківської міської ради Харківської 

області. Присвоєно педагогічне звання «старший учитель». 

- Корягіна Олена Анатоліївна, учитель історії  Харківської  спеціалізованої школи     

І-ІІІ ступенів № 119 Харківської міської ради Харківської області.  Відповідає раніше 

присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Відповідає раніше 

присвоєному педагогічному званню «учитель-методист». 

- Михайлова Вікторія Володимирівна, учитель математики Харківської 

спеціалізованої школи  І-ІІІ ступенів №155 Харківської міської ради Харківської 

області. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії». Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «старший 

учитель». 

- Коваленко Тетяна Федорівна, учитель трудового навчання Харківської  

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 157 Харківської міської ради Харківської 

області.   Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії». Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-

методист». 

- Горлова Тетяна Іванівна, учитель математики Харківської гімназії № 163 

Харківської міської ради Харківської області. Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Відповідає раніше 

присвоєному педагогічному званню «учитель-методист». 

- Сєрякова Валентина Іллівна, учитель історії і правознавства Харківської гімназії     

№ 163 Харківської міської ради Харківської області.  Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». 

- Трухіна Наталя Миколаївна, учитель української мови і літератури Харківської 

гімназії № 163 Харківської міської ради Харківської області. Відповідає раніше 

присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». 

- Маренкова Лариса Іванівна, учитель початкових класів Харківської гімназії № 163 

Харківської міської ради Харківської області. Відповідає раніше присвоєній 



 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Присвоєно педагогічне звання 

«учитель-методист». 

- Тітаренко Наталія Володимирівна, учитель початкових класів Харківської гімназії 

№ 163 Харківської міської ради Харківської області.   Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Присвоєно педагогічне звання 

«старший учитель». 

- Тука Віталій Володимирович, учитель фізичної культури Харківської гімназії         

№ 163 Харківської міської ради Харківської області. Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Присвоєно педагогічне звання 

«старший учитель». 

- Ходєєва Олена Олександрівна, учитель математики Харківської гімназії № 163 

Харківської міської ради Харківської області.   Присвоєно  кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії». 

- Афанасьєва Оксана Віталіївна, учитель української мови та літератури Харківської 

гімназії № 163 Харківської міської ради Харківської області. Присвоєно  

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». 

- Литвиненко Марина Олександрівна, учитель початкових класів Харківської гімназії 

№ 163 Харківської міської ради Харківської області. Присвоєно  кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої категорії». 

- Кірічкова Ірина Іванівна, учитель початкових класів Харківської гімназії № 163 

Харківської міської ради Харківської області.  Присвоєно  кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії». 

- Андріанова Алла Іванівна, учитель початкових класів Харківської  

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 168 Харківської міської ради Харківської 

області.   Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії». 

- Границя Тетяна Андріївна, учитель початкових класів Харківської  

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 168 Харківської міської ради Харківської 

області.   Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії». 

- Нєсвєдова Олена Василівна, учитель початкових класів Харківської  

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 168 Харківської міської ради Харківської 

області.   Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії». Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «старший 

учитель». 

- Прокопенко Алла Анатоліївна, учитель трудового навчання та технологій  

Харківської  загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 168 Харківської міської ради 

Харківської області. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії». Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню 

«старший учитель». 

- Дахіна Наталя Вікторівна, учитель початкових класів Харківської  

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 168 Харківської міської ради Харківської 

області.   Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії».  



 

- Мирошниченко Наталія Леонідівна, учитель хімії Харківської  загальноосвітньої 

школи  І-ІІІ ступенів № 168 Харківської міської ради Харківської області.   

Присвоєно  кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». 

-  Прощай Олена Володимирівна, учитель української мови та літератури 

Харківської  загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 168 Харківської міської ради 

Харківської області. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії». Присвоєно педагогічне звання «старший учитель». 

- Грабарева Ольга Анатоліївна, музичний керівник КЗ «Дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) № 272 Харківської міської ради». Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Відповідає раніше 

присвоєному педагогічному званню «вихователь-методист». 

2. Рекомендувати керівникам закладів освіти забезпечити нарахування 

заробітної плати педагогічним працівникам, зазначеним в пункті 1 цього 

наказу, відповідно до результатів атестації з 01.04.2021. 

3.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

  

 

 

 

 Начальник Управління освіти                              О.Л. ЗБИЦЬКА 
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Куртова 


