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НАКАЗ 
 

від “ 26” квітня 2022 р. 

                                        м. Київ 

№ 25 В 

Про підсумки атестації  

педагогічних працівників  

закладів фахової передвищої освіти 

 

Відповідно до Закону України «Про освіту», постанови Кабінету 

Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1109 «Про затвердження переліку 

кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників»  

(зі змінами), Типового положення про атестацію педагогічних працівників, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010  

№ 930 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 грудня 

2010 року за № 1255/18550, на підставі рішення атестаційної комісії ІІІ рівня 

департаменту освіти і науки (протокол № 3 від 20.04.2022), 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Атестувати на відповідність займаній посаді таких педагогічних 

працівників:  

 
1.1 Хоренко  

Тетяну Олексіївну 
- заступника директора з навчально-виховної 

роботи КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-

педагогічний фаховий коледж» 
1.2 Лисака 

Станіслава Володимировича 
- директора КЗ КОР «Богуславський гуманітарний 

фаховий коледж імені І.С. Нечуя-Левицького» 

 
1.3 Смакоту 

Ларису Василівну 
- заступника директора з навчальної роботи  

КЗ КОР «Богуславський гуманітарний фаховий 

коледж імені І.С. Нечуя-Левицького» 
1.4 Майстренка 

Василя Івановича 
- методиста КЗ КОР «Богуславський гуманітарний 

фаховий коледж імені І.С. Нечуя-Левицького» 

 
1.5 Василенко 

Любов Миколаївну 
- завідувачку педагогічним відділенням КЗ КОР 

«Богуславський гуманітарний фаховий коледж 

імені І.С. Нечуя-Левицького» 
1.6 Панасенко  

Тетяну Валеріївну 
- завідувачку навчально-виробничої практики КЗ 

КОР «Богуславський гуманітарний фаховий 

коледж імені І.С. Нечуя-Левицького» 
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1.7 Погрібняк 

Галину Арсентіївну 
- завідувачку мистецько-педагогічним відділенням 

КЗ КОР «Богуславський гуманітарний фаховий 

коледж імені І.С. Нечуя-Левицького» 
1.8 Романик  

Оксану Миколаївну  
- завідувачку відділенням права та соціальної 

роботи КЗ КОР «Богуславський гуманітарний 

фаховий коледж імені І.С. Нечуя-Левицького» 
1.9 Кушніра  

Сергія Миколайовича 

- директора КЗ КОР «Ржищівський гуманітарний 

фаховий коледж» 

 
1.10 Фалька  

Віктора Миколайовича 

- заступника директора з навчально-виробничої 

роботи КЗ КОР «Ржищівський гуманітарний 

фаховий коледж» 
1.11 Гладишева  

Андрія Валентиновича 
- методиста спортивного відділу КЗ КОР 

«Броварський спортивний фаховий коледж» 

 
1.12 Степуру  

Аллу Олегівну 
- директора Білоцерківського фахового коледжу 

сервісу та дизайну 

 
1.13 Мимренко 

Олену Сергіївну 
- заступника директора з виховної роботи 

Білоцерківського фахового коледжу сервісу та 

дизайну 
1.14 Рисаченко 

Галину Олександрівну 
- завідувачку відділенням Білоцерківського 

фахового коледжу сервісу та дизайну 

 
1.15 Білана  

Миколу Олексійовича 
- директора Білоцерківського механіко-

енергетичного фахового коледжу 

 
1.16 Мендак  

Світлану Дмитрівну 
- заступника директора з навчально-виробничої 

роботи Білоцерківського механіко-енергетичного 

фахового коледжу 
1.17 Христюк  

Наталію Григорівну 
- заступника директора з виховної роботи 

Білоцерківського механіко-енергетичного 

фахового коледжу 
1.18 Пелипенко  

Марину Леонідівну 
- завідувача відділенням Білоцерківського 

механіко-енергетичного фахового коледжу 

 
1.19 Перегонцева 

Андрія Юрійовича 
- директора Ржищівського індустріально-

педагогічного фахового коледжу 

 
1.20 Стратійчук  

Марину Олександрівну 
- практичного психолога, соціального педагога 

Ржищівського індустріально-педагогічного 

фахового коледжу 
1.21 Попченко 

Оксану Петрівну 
- завідувачку відділенням Ржищівського фахового 

коледжу будівництва та економіки 

 
1.22 Рогозовець 

Яну Леонідівну 
- методиста Ржищівського фахового коледжу 

будівництва та економіки 

 
1.23 Крамара 

Миколу Васильовича 
- директора Таращанського технічного та 

економіко-правового фахового коледжу 
1.24 Капличну 

Світлану Іванівну 
- методиста Таращанського технічного та 

економіко-правового фахового коледжу 
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1.25 Пілевич  

Оксану Анатоліївну 

 

- директора Ірпінського фахового коледжу 

економіки та права 

 
1.26 Вовк 

Ларису Анатоліївну 
- завідувачку економічним відділенням  

ВСП «Технолого-економічний фаховий коледж 

Білоцерківського національного аграрного 

університету» 
1.27 Дудник 

Лідію Анатоліївну 
- заступника директора з навчально-виробничої 

роботи ВСП «Технолого-економічний фаховий 

коледж Білоцерківського національного 

аграрного університету» 
1.28 Рябченко 

Галину Валеріївну 
- завідувачку відділенням енергетичного машино-

будування ВСП «Технолого-економічний 

фаховий коледж Білоцерківського національного 

аграрного університету» 

 

2. Підтвердити раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

вищої категорії» таким педагогічним працівникам: 

 
2.1 Бурлетовій  

Ірині Ігорівні 
- викладачу співів і музичної літератури, 

акомпанементу, основного музичного 

інструменту (фортепіано) КЗ КОР 

«Богуславський гуманітарний фаховий коледж 

імені І.С. Нечуя-Левицького» 
2.2 Камінському 

Миколі Володимировичу 
- викладачу фізичної культури (фізичного 

виховання), гімнастики з методикою викладання, 

гандболу з методикою викладання КЗ КОР 

«Богуславський гуманітарний фаховий коледж 

імені І.С. Нечуя-Левицького» 
2.3 Коваленку 

Юрію Анатолійовичу 
- викладачу фізичної культури (фізичного 

виховання), баскетболу з методикою викладання, 

футболу з методикою викладання КЗ КОР 

«Богуславський гуманітарний фаховий коледж 

імені І.С. Нечуя-Левицького» 
2.4 Кривій 

Тетяні Вікторівні 
- викладачу інформатики, прикладного 

програмного забезпечення, інформаційно-

комунікаційний технологій навчання КЗ КОР 

«Богуславський гуманітарний фаховий коледж 

імені І.С. Нечуя-Левицького» 
2.5 Соловей  

Ірині Іванівні 
- практичному психологу КЗ КОР «Броварський 

спортивний фаховий коледж» 

 
2.6 Комендант  

Ірині Анатоліївні 

 

- учителю математики КЗ КОР «Броварський 

спортивний фаховий коледж» 

 
2.7 Шельвінській 

Наталії Петрівні 
- вихователю КЗ КОР «Броварський спортивний 

фаховий коледж» 

 
2.8 Романько  

Любові Петрівні 
- вихователю КЗ КОР «Броварський спортивний 

фаховий коледж» 
2.9 Черняєву  

Олександру Борисовичу 

- учителю зі спорту відділення легкої атлетики  

КЗ КОР «Броварський спортивний фаховий 

коледж» 
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2.10 Ампілогову 

Андрію Володимировичу 

- учителю зі спорту відділення вільної боротьби  

КЗ КОР «Броварський спортивний фаховий 

коледж» 
2.11 Ольшанському 

Володимиру Борисовичу 
- учителю зі спорту відділення лижних гонок  

КЗ КОР «Броварський спортивний фаховий 

коледж» 
2.12 Рубайло  

Аллі Володимирівні 
- викладачу історії КЗ КОР «Броварський 

спортивний фаховий коледж» 

 
2.13 Пренковській  

Валентині Олександрівні 
- викладачу історії Білоцерківського фахового 

коледжу сервісу та дизайну 
2.14 Корнієнко  

Оксані Вікторівні 
- викладачу інформаційних технологій 

Білоцерківського фахового коледжу сервісу та 

дизайну 
2.15 Малець 

Марії Вікторівні 
- викладачу  креслення, БЖД, охорона праці 

Ржищівського індустріально-педагогічного 

фахового коледжу 
2.16 Удовенку  

Олександру Валентиновичу 
- викладачу англійської та німецької мови 

Таращанського технічного та економіко-

правового фахового коледжу 
2.17 Бондаренко 

Олені Олександрівні 
- викладачу фізики та астрономії ВСП «Технолого-

економічний фаховий коледж Білоцерківського 

національного аграрного університету» 
2.18 Чалій 

Інні Тимофіївні 
- викладачу спецтехнологічних дисциплін ВСП 

«Технолого-економічний фаховий коледж 

Білоцерківського національного аграрного 

університету» 
2.19 Стукаленко  

Ніні Вікторівні 
- викладачу англійської мови ВСП «Маслівський 

аграрний фаховий коледж ім..П.Х..Гаркавого  

Білоцерківського національного аграрного 

університету» 
2.20 Леонідовій  

Наталії Миколаївні 
- викладачу товарознавчих дисциплін Економіко-

правового фахового коледжу Київського 

кооперативного інституту бізнесу і права 

 

3. Підтвердити раніше присвоєні кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

вищої категорії» та педагогічне звання «викладач-методист» таким 

педагогічним працівникам: 

 
3.1 Бодрик  

Наталії Вікторівні  
- викладачу психолого-педагогічних дисциплін  

КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-

педагогічний фаховий коледж» 
3.2 Власовій  

Валерії Гаврилівні 
- викладачу образотворчого мистецтва КЗ КОР 

«Білоцерківський гуманітарно-педагогічний 

фаховий коледж» 
3.3 Довганю  

Андрію Івановичу 
- старшому викладачу кафедри педагогіки і 

психології дошкільної та початкової освіти 

КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-

педагогічний фаховий коледж» 
3.4 Жало  

Ользі Анатоліївні 
- викладачу англійської мови КЗ КОР 

«Білоцерківський гуманітарно-педагогічний 

фаховий коледж» 
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3.5 Лук’яненко  

Валентині Петрівні 
- викладачу англійської мови КЗ КОР 

«Білоцерківський гуманітарно-педагогічний 

фаховий коледж» 

 
3.6 Титаренко 

Людмилі Павлівні 
- викладачу фізико-математичних дисциплін  

КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-

педагогічний фаховий коледж» 
3.7 Іщук 

Надії Василівні 
- викладачу іноземної мови, іноземної мови (за 

професійним спрямуванням), методики навчання 

іноземної мови КЗ КОР «Богуславський 

гуманітарний фаховий коледж імені І.С. Нечуя-

Левицького» 
3.8 Панасенко 

Тетяні Валеріївні 
- викладачу анатомії, фізіології та гігієни, 

методики навчання інтегрованого курсу «Я 

досліджую світ» КЗ КОР «Богуславський 

гуманітарний фаховий коледж імені І.С. Нечуя-

Левицького» 
3.9 Фальку  

Віктору Миколайовичу 
- викладачу основ економічної теорії та 

громадянської освіти  КЗ КОР «Ржищівський 

гуманітарний фаховий коледж» 
3.10 Рисаченко  

Галині Олександрівні 
- викладачу хімії, біології та екології 

Білоцерківського фахового коледжу сервісу та 

дизайну 
3.11 Зубейко  

Любові Петрівні 
- викладачу української мови та літератури, 

української мови за професійним спрямуванням, 

культурології Білоцерківського механіко-

енергетичного фахового коледжу 
3.12 Титаренку  

Василю Васильовичу 
- викладачу фізики і астрономії Білоцерківського 

механіко-енергетичного фахового коледжу 
3.13 Кручинській 

Наталії Вадимівні 
- викладачу української мови та літератури, 

української мови (за професійним спрямуванням) 

Ржищівського індустріально-педагогічного 

фахового коледжу 
3.14 Зіньовій 

Ользі Сергіївні 
- викладачу юридичних дисциплін Економіко-

правового фахового коледжу Київського 

кооперативного інституту бізнесу і права 
3.15 Крамару  

Миколі Васильовичу 
- викладачу спецдисциплін електротехнічного 

відділення Таращанського технічного та 

економіко-правового фахового коледжу 
3.16 Капличній  

Світлані Іванівні 
- викладачу зарубіжної літератури Таращанського 

технічного та економіко-правового фахового 

коледжу 
3.17 Бахмат  

Світлані Вікторівні 
- викладачу правових дисциплін Таращанського 

технічного та економіко-правового фахового 

коледжу 
3.18 Корнієнко  

Антоніні Петрівні 
- викладачу фінансово-економічних дисциплін 

Таращанського технічного та економіко-

правового фахового коледжу 
3.19 Козачук  

Олені Іванівні 

 

- викладачу української мови та літератури 

Таращанського технічного та економіко-

правового фахового коледжу 
3.20 Гулаю  

Віктору Степановичу 
- викладачу гуманітарно-філологічних дисциплін 

Ірпінського фахового коледжу економіки та права 
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3.21 Дроботовій  

Людмилі Антонівні 
- викладачу гуманітарно-філологічних дисциплін 

Ірпінського фахового коледжу економіки та права 
3.22 Кожем’яко  

Наталії Володимирівні 
- викладачу гуманітарно-філологічних дисциплін 

Ірпінського фахового коледжу економіки та права 

 
3.23 Найді  

Павліні Василівні 
- викладачу гуманітарно-філологічних дисциплін 

Ірпінського фахового коледжу економіки та права 
3.24 Товстій  

Світлані Миколаївні 
- викладачу інформаційних технологій, 

математичних та природничих дисциплін 

Ірпінського фахового коледжу економіки та права 
3.25 Дудник 

Лідії Анатоліївні 
- викладачу спецтехнологічних дисциплін ВСП 

«Технолого-економічний фаховий коледж 

Білоцерківського національного аграрного 

університету» 
3.26 Рябченко 

Галині Валеріївні 
- викладачу спецтехнічних дисциплін ВСП 

«Технолого-економічний фаховий коледж 

Білоцерківського національного аграрного 

університету» 
3.27 Бойко  

Наталії Миколаївні 
- викладачу географії ВСП «Технолого-

економічний фаховий коледж Білоцерківського 

національного аграрного університету» 
3.28 Покотилу  

Дмитру Івановичу 
- викладачу спецтехнічних дисциплін ВСП 

«Технолого-економічний фаховий коледж 

Білоцерківського національного аграрного 

університету» 
3.29 Рой 

Наталії Михайлівні 
- викладачу математики та вищої математики ВСП 

«Технолого-економічний фаховий коледж 

Білоцерківського національного аграрного 

університету» 
3.30 Колісник  

Олесі Іванівні 
- викладачу спецекономічних дисциплін ВСП 

«Маслівський аграрний фаховий коледж 

ім..П.Х..Гаркавого Білоцерківського 

національного аграрного університету» 

 

4. Підтвердити раніше присвоєні кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

вищої категорії» та педагогічне звання «старший викладач» таким 

педагогічним працівникам: 

 
4.1 Голобородько 

Марині Петрівні  
- викладачу української мови та літератури, 

української мови (за професійним спрямуванням) 

КЗ КОР «Богуславський гуманітарний фаховий 

коледж імені І.С. Нечуя-Левицького» 
4.2 Терещенку  

Андрію Вікторовичу 
- викладачу технологій, технічної механіки та 

загальнотехнічних дисциплін КЗ КОР 

«Ржищівський гуманітарний фаховий коледж» 

 
4.3 Васильченку  

Олександру Михайловичу 
- викладачу технологій КЗ КОР «Ржищівський 

гуманітарний фаховий коледж» 

 
4.4 Саражинському 

Сергію Васильовичу 
- викладачу фізичного виховання  та Захисту 

України КЗ КОР «Ржищівський гуманітарний 

фаховий коледж» 
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4.5 Перегонцеву 

Андрію Юрійовичу 
- викладачу основ підприємницької діяльності 

Ржищівського індустріально-педагогічного 

фахового коледжу 

 
4.6 Перегонцевій 

Світлані Володимирівні 
- викладачу  психології, педагогіки, зарубіжної 

літератури Ржищівського індустріально-

педагогічного фахового коледжу 

4.7 Моргун  

Надії Василівні 
- викладачу математики ВСП «Маслівський 

аграрний фаховий коледж ім..П.Х..Гаркавого  

Білоцерківського національного аграрного 

університету» 
4.8 Турченко  

Галині Миколаївні 
- викладачу української мови та літератури ВСП 

«Маслівський аграрний фаховий коледж 

ім..П.Х..Гаркавого  Білоцерківського 

національного аграрного університету» 

 

5. Підтвердити раніше присвоєні кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель»: 

 
5.1 Чернишовій 

Тамарі Іванівні 
- викладачу географії, біології та екології 

Білоцерківського фахового коледжу сервісу та 

дизайну 

 

6 Підтвердити раніше присвоєні кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

вищої категорії» та педагогічне звання «учитель-методист»: 

 
6.1 Козлюк  

Ларисі Петрівні 
- викладачу математики, інформатики 

Білоцерківського механіко-енергетичного 

фахового коледжу 

 

7. Підтвердити раніше присвоєні кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

вищої категорії» та педагогічне звання «педагог-організатор-методист»: 

 
7.1 Пілецькій 

Тетяні Корніївні 

 

- педагогу-організатору КЗ КОР «Броварський 

спортивний фаховий коледж» 

 

 

8. Підтвердити раніше присвоєне педагогічне звання «майстер 

виробничого навчання І категорії»: 

 
8.1 Олефіру 

Віктору Миколайовичу 

 

- майстру виробничого навчання Ржищівського 

індустріально-педагогічного фахового коледжу 

 

9. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 

таким педагогічним працівникам: 

 
9.1 Галашевській  

Вікторії Михайлівні 
- викладачу інформатики КЗ КОР 

«Білоцерківський гуманітарно-педагогічний 
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фаховий коледж» 
9.2 Батрак 

Наталії Володимирівні 
- викладачу української мови та літератури, 

дитячої літератури з основами культури та 

техніки мовлення, діловодства у юридичній 

діяльності КЗ КОР «Богуславський гуманітарний 

фаховий коледж імені І.С. Нечуя-Левицького» 
9.3 Джуль 

Оксані Григорівні 
- викладачу хорового диригування, хорознавства, 

хорового класу, методики музичного виховання в 

ЗДО КЗ КОР «Богуславський гуманітарний 

фаховий коледж імені І.С. Нечуя-Левицького» 
9.4 Римку  

В’ячеславу Вікторовичу 
- учителю зі спорту відділення легкої атлетики КЗ 

КОР «Броварський спортивний фаховий коледж» 

 
9.5 Губринюку  

Сергію Віталійовичу 
- учителю зі спорту відділення вільної боротьби КЗ 

КОР «Броварський спортивний фаховий коледж» 
9.6 Гладишеву  

Андрійю Валентиновичу 
- учителю зі спорту відділення легкої атлетики КЗ 

КОР «Броварський спортивний фаховий коледж» 

 
9.7 Віговській  

Олені Миколаївні 
- викладачу спецдисциплін Білоцерківського 

механіко-енергетичного фахового коледжу 

 
9.8 Гайдук  

Тетяні Олександрівні 
- викладачу біології  і екології Білоцерківського 

механіко-енергетичного фахового коледжу 
9.9 Голобородько  

Наталії Володимирівні 
- викладачу правових дисциплін Таращанського 

технічного та економіко-правового фахового 

коледжу 
9.10 Горошку  

Ігорю Миколайовичу 
- викладачу спецдисциплін Таращанського 

технічного та економіко-правового фахового 

коледжу 
9.11 Бірюковій  

Інні Георгіївні 
- викладачу юридичних дисциплін Ірпінського 

фахового коледжу економіки та права 

 
9.12 Гриценюк  

Сніжані Сергіївні 
- практичному психологу ВСП «Технолого-

економічний фаховий коледж Білоцерківського 

національного аграрного університету» 
9.13 Пересунько  

Олені Дмитрівні 
- викладачу ветеринарних дисциплін ВСП 

«Технолого-економічний фаховий коледж 

Білоцерківського національного аграрного 

університету» 
9.14 Курнікову  

Сергію Івановичу 
- викладачу спецтехнічних дисциплін ВСП 

«Маслівський аграрний фаховий коледж 

ім..П.Х..Гаркавого  Білоцерківського 

національного аграрного університету» 
9.15 Рибкі  

Катерині Миколаївні 
- викладачу хімії ВСП «Маслівський аграрний 

фаховий коледж ім..П.Х..Гаркавого  

Білоцерківського національного аграрного 

університету» 
9.16 Чорноштан  

Тамарі Миколаївні 
- викладачу географії та біології Фахового 

коледжу при Яготинському інституті ПрАТ 

«ВНЗ» «МАУП»» 
9.17 Чорноштану  

Євгенію Валерійовичу 
- викладачу філософії, соціальної роботи Фахового 

коледжу при Яготинському інституті ПрАТ 

«ВНЗ» «МАУП»» 



9 

 

9.18 Грицаю  

Віктору Григоровичу 
- викладачу спецдисциплін Фахового коледжу при 

Яготинському інституті ПрАТ «ВНЗ» «МАУП»» 

 
9.19 Гордієнку  

Михайлу Григоровичу 
- викладачу педагогіки, соціології, права Фахового 

коледжу при Яготинському інституті ПрАТ 

«ВНЗ» «МАУП»» 
9.20 Цимбалу  

Володимиру Олексійовичу 
- викладачу Фахового коледжу при Яготинському 

інституті ПрАТ «ВНЗ» «МАУП»» 

 
9.21 Михайленку  

Сергію Миколайовичу 
- викладачу спецдисциплін Фахового коледжу при 

Яготинському інституті ПрАТ «ВНЗ» «МАУП»» 

 
9.22 Царіненко  

Олесі Володимирівні 
- викладачу спецдисциплін Фахового коледжу при 

Яготинському інституті ПрАТ «ВНЗ» «МАУП»» 

 
9.23 Ткаченку  

Олександру Миколайовичу 
- викладачу права Фахового коледжу при 

Яготинському інституті ПрАТ «ВНЗ» «МАУП»» 

 
9.24 Булан  

Світлані Анатоліївні 
- викладачу англійської мови Фахового коледжу 

при Яготинському інституті ПрАТ «ВНЗ» 

«МАУП»» 

 
9.25 Огороднік  

Тетяні Дмитрівні 
- викладачу спецдисциплін Фахового коледжу при 

Яготинському інституті ПрАТ «ВНЗ» «МАУП»» 

 

 

10. Підтвердити раніше присвоєну кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії» та присвоїти педагогічне звання «викладач-

методист» таким педагогічним працівникам: 

 
10.1 Волинець 

Ірині Миколаївні 
- старшому викладачу кафедри педагогіки і 

психології дошкільної та початкової освіти КЗ 

КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний 

фаховий коледж» 
10.2 Дем’янчуку  

Юрію Вікторовичу 
- викладачу основ правознавства КЗ КОР 

«Білоцерківський гуманітарно-педагогічний 

фаховий коледж» 
10.3 Овчаровій  

Надії Андріївні 
- викладачу фізичного виховання КЗ КОР 

«Білоцерківський гуманітарно-педагогічний 

фаховий коледж» 
10.4 Савінчевій  

Лілії Павлівнї 
- викладачу фізичного виховання КЗ КОР 

«Білоцерківський гуманітарно-педагогічний 

фаховий коледж» 
10.5 Вареник  

Людмилі Миколаївні 
- викладачу англійської мови з  методикою 

навчання КЗ КОР «Ржищівський гуманітарний 

фаховий коледж» 
10.6 Колосовській 

Світлані Григорівні 
- викладачу англійської мови КЗ КОР 

«Стрітівський педагогічний фаховий коледж 

кобзарського мистецтва» 
10.7 Жлуктенко 

Наталії Василівні 
- викладачу історичних дисциплін Ржищівського 

фахового коледжу будівництва та економіки 
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10.8 Кобі 

Наталії Олександрівні  
- викладачу інформаційних дисциплін 

Ржищівського фахового коледжу будівництва та 

економіки 
10.9 Дзюбенко  

Світлані Олександрівні 
- викладачу спецдисциплін електротехнічного 

відділення Таращанського технічного та 

економіко-правового фахового коледжу 
10.10 Грушевій  

Аллі Андріївні 
- викладачу фінансово-економічних дисциплін 

Ірпінського фахового коледжу економіки та права 

 
10.11 Забарній  

Наталії Робертівні 
 

- викладачу юридичних дисциплін Ірпінського 

фахового коледжу економіки та права 

 
10.12 Колісник  

Ніні Іванівні 
 

- викладачу юридичних дисциплін Ірпінського 

фахового коледжу економіки та права 

10.13 Лазебній 

Олені Олександрівні 

 

- викладачу юридичних дисциплін Ірпінського 

фахового коледжу економіки та права 

 
10.14 Долинюк  

Галині Василівні 
- викладачу спецекономічних дисциплін ВСП 

«Маслівський аграрний фаховий коледж 

ім..П.Х..Гаркавого  Білоцерківського 

національного аграрного університету» 
10.15 Бєльській  

Наталії Павлівні 
- викладачу математики Економіко-правового 

фахового коледжу Київського кооперативного 

інституту бізнесу і права 
10.16 Кравцовій  

Людмилі Леонідівні 

- викладачу фінансово-економічних дисциплін 

Економіко-правового фахового коледжу 

Київського кооперативного інституту бізнесу і 

права 

 

11. Підтвердити раніше присвоєну кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії» та присвоїти педагогічне звання «старший 

викладач» таким педагогічним працівникам: 

 
11.1 Андрусенко  

Світлані Василівні 
- викладачу фізичного виховання КЗ КОР 

«Білоцерківський гуманітарно-педагогічний 

фаховий коледж» 
11.2 Громадській 

Ніні Володимирівні 
- викладачу української мови та літератури КЗ КОР 

«Стрітівський педагогічний фаховий коледж 

кобзарського мистецтва» 
11.3 Базалійській 

Олені Василівні 
- викладачу інформатики Економіко-правового 

фахового коледжу Київського кооперативного 

інституту бізнесу і права 

 

12.  Підтвердити раніше присвоєну кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії» та присвоїти педагогічне звання «старший 

учитель»: 
 

12.1 Рубайло  

Аллі Володимирівні 
- учителю історії КЗ КОР «Броварський 

спортивний фаховий коледж» 
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