
 Найменування 

закладу або 

іншої юридичної 

особи, що має 

право на 

підвищення 

кваліфікації

Вид 

документа
Номер Дата видачі

спеціаліст вищої 

категорії
2005 2020

учитель-методист 2010 2020

дир. 2020 ЖОІППО свідоцтво 02139713/10500-20 23.10.2020

спеціаліст вищої 

категорії
2001 2021

учитель-методист 2006 2021

заст. 2017 ЖОІППО сертифікат 02139713/505 10.02.2020

3
Волотівська Зоя 

Гнатівна

заступник директора 

з виховної роботи

Житомирський 

педагогічний інститут 

ім.І.Франка

1983

"Українська мова і 

література", вчитель 

української мови і 

літератури

14 розряд
заст. 

2017
47 ЖОІППО свідоцтво 02139713/2078-20 13.11.2020

спеціаліст вищої 

категорії
2011 2021

учитель-методист 2016 2021

заст. 2021 ЖОІППО сертифікат 02139713/199 27.01.2020

2018 ЖОІППО свідоцтво 0213973/352-18 16.02.2018

заст. ЖОІППО свідоцтво 02139713/4707-20 30.04.2020

6 математика
Радкевич Костянтин 

Вікторович

заступник директора 

з навчальної роботи, 

вчитель математики

Житомирський державний 

університет ім.І.Франка
2016

"Математика", вчитель 

математики, вчитель 

інформатики

спеціаліст другої 

категорії
2020 5

Державний 

університет 

"Житомирська 

політехніка"

сертифікат 05407870/27-20 21.01.2020

спеціаліст вищої 

категорії
2013 2018

учитель-методист 2018

ВІДОМОСТІ

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності

в ліцеї № 2 ім.Л.Х.Дарбіняна Коростишівської міської ради

фізика
Ліцевич Любов 

Володимирівна
директор НВК

Житомирський державний 

педагогічний інститут 

ім.І.Франка

Повне найменування 

закладу, який закінчив 

"Українська мова і 

література", вчитель 

української мови і 

літератури

2

українська 

мова і 

література

Сидоренко Галина 

Терентіївна

заст.директ. з 

навчально-виховної 

роботи

Житомирський державний 

інститут ім.І.Франка
1976

Спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту

Рік 

закінчен-

ня

Повне 

найменування 

посади

1

Найменування 

навчальної 

дисципліни

Підвищення кваліфікації за фахом

П
е
д

а
го

гі
ч

н
и

й
 с

та
ж

 

(п
о

в
н

и
х

 р
о

к
ів

)

Прізвище, ім’я та по 

батькові викладача

Кваліфікаційна 

категорія, 

педагогічне звання

"Фізика і математика", 

вчитель фізики і 

математики

30

 Р
ік

 в
с
та

н
о

в
л
е
н

н
я

Р
ік

 п
ід

тв
е
р

д
ж

е
н

н
я

ЖОІППО свідоцтво 02139713/6268-20 12.06.2020

13.12.2019

0%

4 хімія
Волкова Оксана 

Іванівна

ЖОІППО свідоцтво 02139713/2835-19

46

21 свідоцтво 02139713/6096-20

українська 

мова і 

література

Онищенко Леся 

Миколаївна

учитель української 

мови і літератури

Житомирський державний 

педагогічний університет 

ім.І.Франка

2003

"Українська мова і 

література", вчитель 

української мови і 

літератури, зарубіжної 

літератури

№ 

з/п

Педагогічні працівники, усього

у тому числі ті, що:

мають відповідну освіту

працюють у закладі освіти за 

сумісництвом

Особи, які працюють за основним місцем роботи

7 23 ЖОІППО свідоцтво

05.06.2020

заступник директора 

з навчально-

методичної роботи, 

вчитель хімії

0%

0%

Необхідна кількість, осіб

75

75

Фактична кількість, осіб

75

Примітки

1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності за певним освітнім рівнем повної загальної середньої освіти

2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників

11

Педагогічні працівники Відсоток потреби

Житомирський державний 

педагогічний університет 

ім.І.Франка

1999

"Біологія та хімія", 

учитель біології, хімії, 

валеології та основ 

екології

ЖОІППО

"Математика та основи 

інформатики", вчитель 

математики та основ 

інформатики

спеціаліст першої 

категорії
9р.11м.

75

1990

5 інформатика
Нацевич Аліна 

Миколаївна

заступник директора 

з навчальної роботи, 

вчитель 

інформатики

Житомирський державний 

університет ім.І.Франка
2011

02139713/1690-20 30.10.2020



8

українська 

мова і 

література

Грабар Наталія 

Миколаївна

учитель української 

мови і літератури

Житомирський державний 

педагогічний університет 

ім.І.Франка

1999

"Українська мова і 

література та 

українознавство", 

вчитель української 

мови та літератури, 

зарубіжної літератури 

та українознавства

спеціаліст другої 

категорії
2008 2020 15 ЖОІППО свідоцтво 02139713/506-20 17.01.2020

спеціаліст вищої 

категорії
2016 2021

старший учитель 2021

10

українська 

мова і 

література

Ліневич Анна 

Володимирівна

учитель української 

мови і літератури

Житомирський державний 

університет ім.І.Франка
2015

"Українська мова і 

література", філолог, 

викладач української 

мови та літератури

спеціаліст першої 

категорії
2019 13 ЖОІППО свідоцтво 02139713/1684-20 30.10.2020

спеціаліст вищої 

категорії
1999 2019

учитель-методист 2009 2019

спеціаліст вищої 

категорії
2003 2018

учитель-методист 2013 2018

спеціаліст вищої 

категорії
2020

учитель-методист 2020

спеціаліст вищої 

категорії
2003 2018

учитель-методист 2018

спеціаліст вищої 

категорії
2010 2019

учитель-методист 2019

16 математика
Кабанцева Наталія 

Дмитрівна
учитель математики

Житомирський державний  

університет ім.І.Франка
2005

"Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Математика і фізика", 

вчитель математики, 

фізики, астрономії і 

безпеки 

життєдіяльності

спеціаліст першої 

категорії
2015 2020 18 ЖОІППО свідоцтво 02139713/3581-20 27.04.2020

17 математика
Кондратюк Віктор 

Іванович
учитель математики

Житомирський державний  

університет ім.І.Франка
2015

"Фізика", вчитель 

фізики, математики та 

астрономії

спеціаліст другої 

категорії
2020 5р.3м. ЖОІППО сертифікат 02139713/3166 16.11.2020

18 інформатика
Повар Аліна 

Вікторівна
учитель інформатики

Житомирський державний  

університет ім.І.Франка
2012

"Початкова освіта", 

викладач педагогіки та 

медодики початкової 

освіти

спеціаліст 10 ЖОІППО сертифікат 02139713/2603-20 27.11.2020

19 інформатика
Круглецький Іван 

Васильович

учитель 

інформатики

Житомирський державний 

університет ім.І.Франка
2011

"Інформатика", 

спеціаліст з 

інформатики, вчитель 

інформатики

спеціаліст вищої 

категорії
2021 9 ЖОІППО свідоцтво 02139713/4873-21 14.05.2021

20 інформатика
Степурко Андрій 

Володимирович

учитель 

інформатики

Уманський державний 

педагогічний університет 

ім.П.Тичини

2012

"Технологічна освіта", 

вчитель технологій, 

профільного навчання і 

креслення, вчитель 

інформатики

спеціаліст першої 

категорії
2018 11 ЖОІППО свідоцтво 02139713/12196-20 04.12.2020

ЖОІППО свідоцтво 02139713/4903-21

свідоцтво33 ЖОІППО

11

зарубіжна 

література, 

російська мова

Одарчук Ольга 

Степанівна

учитель зарубіжної 

літератури і 

російської мови

Житомирський 

педагогічний інститут 

ім.І.Франка

1982

"Російська мова і 

література", учитель 

російської мови і 

літератури

39

"Українська мова та 

література", вчитель 

української мови та 

літератури і зарубіжної 

літератури

20

14.05.2021

зарубіжна 

література, 

російська мова

українська 

мова і 

література, 

зарубіжна 

література

свідоцтво 02139713/3547-20 27.04.2020

12
Татарчук Наталя 

Євгенівна

учитель зарубіжної 

літератури і 

російської мови

Житомирський державний 

педагогічний інститут 

ім.І.Франка

1990

"Російська мова і 

література", вчитель 

російської мови і 

літератури

13
Познякова Юлія 

Валеріївна

учитель української 

мови і літератури та 

зарубіжної 

літератури

Житомирський державний 

університет ім.І.Франка
2006 ЖОІППО

02139713/8936-20 18.09.2020

14 математика
Єрмакова Наталія 

Григорівна
учитель математики

Київський університет 

ім.Т.Шевченка
1992

"Математика", 

математик-викладач
34 ЖОІППО свідоцтво 02139713/8382-20 04.09.2020

15 математика
Водотієць Наталія 

Миколаївна
учитель математики

Житомирський державний 

педагогічний університет 

ім.І.Франка

2000
"Математика", вчитель 

математики
29 ЖОІППО свідоцтво 02139713/9136-20 25.09.2020

9

українська 

мова і 

література

Потаніна Інга 

Анатоліївна

учитель української 

мови і літератури

Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

університет ім.Г.Сковороди

30.10.20202007

"Українська мова і 

література. 

Редагуванняя освітніх 

видань", учитель 

української мови і 

літератури, зарубіжної 

літератури, редактор 

освітніх видань

14р.11м. ЖОІППО свідоцтво 02139713/1691-20



спеціаліст вищої 

категорії
2010 2020

учитель-методист 2020

22
англійська 

мова

Ошовська Олена 

Олегівна

учитель англійської 

мови

Житомирський державний 

університет ім.І.Франка
2005

"Українська мова і 

література та мова і 

література (анлійська)", 

вчитель української 

мови і літератури та 

англійської мови і 

зарубіжної літератури

спеціаліст першої 

категорії
2012 2018 19 ЖОІППО свідоцтво 02139713/4489-21 30.04.2021

спеціаліст вищої 

категорії
2017

старший учитель 2017

24
англійська 

мова

Швидюк Юлія 

Федорівна

учитель англійської 

мови

Національний педагогічний 

університет 

ім.М.П.Драгоманова

2007

"Мова та література 

(англійська)", вчитель 

англійської мови та 

зарубіжної літератури

спеціаліст вищої 

категорії
2020 19 ЖОІППО свідоцтво 02139713/3340-21 02.04.2021

25
англійська 

мова

Мельник Олена 

Валеріївна

учитель англійської 

мови

Національний педагогічний 

університет 

ім.М.П.Драгоманова

2012

"Мова та література 

(англійська)", вчитель 

англійської мови і 

зарубіжної літератури

спеціаліст другої 

категорії
2015 2020 8 ЖОІППО сертифікат 02139713/4148 02.11.2020

26
англійська 

мова

Кока 

КатеринаІгорівна

учитель англійської 

мови

Національний педагогічний 

університет 

ім.М.П.Драгоманова

2012

"Мова та література 

(англійська)", вчитель 

англійської мови і 

зарубіжної літератури

спеціаліст 3 ЖОІППО свідоцтво 02139713/1288-20 23.10.2020

спеціаліст вищої 

категорії
2006 2021

сташий вчитель 2006 2021

28
біологія, 

екологія

Прошковська 

Оксана Сергіївана
учитель біології

Житомирський державний 

педагогічний університет 

ім.І.Франка

2014

"Біологія", біолог, 

вчитель біології та 

екології, практичний 

психолог

спеціаліст другої 

категорії
2019 6 ЖОІППО свідоцтво 02139713/7851-20 30.06.2020

29

основи 

здоров'я, 

Захист України

Чернищук Ніна 

Миколаївна

учитель основ 

здоров'я

Житомирський державний 

університет ім.І.Франка
2010

"Біологія. Практична 

психологія", вчитель 

біології, валеології та 

основ екології, 

практичнтй психолог

спеціаліст другої 

категорії
2017 10 ЖОІППО свідоцтво 0213973/1081-17 07.07.2017

відпустка для 

догляду за 

дитиною

Коростишівське педагогічне 

училище
1978

"Викладання у 

початкових класах", 

вчитель початкових 

класів

спеціліст вищої 

категорії
1999 2019

не 

атестувалася

Київський державний 

університет 

ім.Т.Г.Шевченка

1987
"Історія", історик, 

викладач історії
учитель-методист 2009 2019

спеціаліст вищої 

категорії
2006 2021

старший учитель 2011 2021

Київський національний 

педагогічний університет 

ім.М.П.Драгоманова

1999
"Географія", вчитель 

географії 

спеціаліст вищої 

категорії
2013 2020

21
англійська 

мова

Кондратюк Наталія 

Олексіївна

учитель англійської 

мови

Житомирський державний 

педагогічний інститут 

ім.І.Франка

1996

"Українська мова і 

література та анлійська 

мова", вчитель 

української мови і 

літератури та 

англійської мови

24 ЖОІППО сертифікат 02139713/2569 02.11.2020

23
англійська 

мова

Миколаєнко Ірина 

Миколаївна

учитель англійської 

мови

Житомирський державний 

педагогічний університет 

ім.І.Франка

2003

"Українська мова і 

література та мова і 

література (анлійська)", 

вчитель української 

мови і літератури та 

англійської мови і 

зарубіжної літератури

21 ЖОІППО свідоцтво 02139713/6660-20 19.06.2020

02139713/1774-20 06.11.202027 біологія
Мельник Надія 

Олексіївна
учитель біології

Черкаський державний 

педагогчний інститут ім.300-

річчя воз'єднання України з 

Росією

1979

31 географія

Мельниченко 

Валентина 

Володимирівна

учитель географії

Вінницький державний 

педагогічний інститут 

ім.М.Островського

1983

"Географія з 

додатковою 

спеціальністю біологія", 

вчитель географії і 

біології

37 ЖОІППО свідоцтво 02139713/4975-20 04.05.2020

географія, 

економіка
02139713/141 27.01.202032

Ніколюк Людмила 

Петрівна

учитель географії та 

економіки
28 ЖОІППО свідоцтво

"Біологія, з додатковою 

спеціальністю хімія", 

учитель біології та хімії

основи здоров'я
Тишкевич Людмила 

Іванівна

учитель основ 

здоров'я

41 ЖОІППО свідоцтво

26.10.202030 41 ЖОІППО свідоцтво 02139713/2342



Інститут підприємництва та 

сучасних технологій
2007

"Економічна 

кібернетика", економіст
учитель-методист 2015 2020

спеціаліст вищої 

категорії
2013 2018

старший учитель 2018

спеціаліст вищої 

категорії
2005 2020

старший учитель 2010 2020

спеціаліст вищої 

категорії
2012 2017

старший учитель 2017

36
трудове 

навчання

Бородавка Назарій 

Андрійович
учитель

Коростишівський 

педагогічний коледж ім.І.Я 

Франка (4 курс)

трудове навчання 10 розряд 9 міс. навчається

37
трудове 

навчання

Топоренко Інна 

Вікторівна

учитель трудового 

навчання

Національний педагогічний 

університет 

ім.М.П.Драгоманова

2018

"Середня освіта", 

вчитель технології, 

креслення та 

інформатики, фахівець 

комп'ютерної графіки

спеціаліст 2
не 

атестувалася

11 розряд 2015 2020

старший учитель 2015 2020

спеціаліст вищої 

категорії
2021

старший учитель 2021

спеціаліст вищої 

категорії
2014 2019

старший учитель 2019

41
фізичне 

виховання

Савченко Аліна 

Миколаївна
учитель

Кам'янець-Подільський 

національний університет 
2008

"Психологія", бакалавр 

психології, психолог

10 розряд, 

бакалавр
3р.6м. ЖОІППО свідоцтво 02139713/2302-21 05.03.2021

не 

атестувалася

спеціаліст вищої 

категорії
2006 2021

учитель-методист 2021

Коростиш.педагогічне 

училище ім.І.Франка
2001

"Початкове навчання", 

вчитель початкових 

класів, вихователь ГПД

Житомирський державний 

університет ім.І.Франка
2006

"Українська мова і 

література", вчитель 

української мови та 

літератури, зарубіжної 

літератури, редактор 

освітніх видань

Коростишівське педагогічне 

училище
1984

"Викладання у 

початкових класах", 

вчитель початкових 

класів

спеціаліст вищої 

категорії
2001 2021

Київський державний 

університет 

ім.Т.Г.Шевченка

1991

"Географія", географ, 

фізико-географ, 

викладач

учитель-методист 2011 2021

02139713/477-21 22.01.2021

свідоцтво 02139713/265 27.01.2020

відпустка для 

догляду за 

дитиною

свідоцтво 02139713/5118-21

"Фізичне виховання", 

учитель фізичної 

культури

20р.6м. ЖОІППО

свідоцтво

24.01.2020

"Фортепіано", викладач 

ДМШ та 

концертмейстер

"Олімпійський та 

професійний спорт", 

тренер з боротьби, 

викладач з фізичного 

виховання

16 ЖОІППО

40

фізичне 

виховання, 

Захист 

Вітчизни

Райс Сергій 

Юрійович
учитель

Вінницький державний 

педагогічний інститут
1996

02139713/991-2041 ЖОІППО свідоцтво

39
фізичне 

виховання

Гончаренко Ірина 

Володимирівна
учитель

Національний університет 

фізичного виховання і 

спорту України

2000

географія, 

економіка
02139713/141 27.01.202032

Ніколюк Людмила 

Петрівна

учитель географії та 

економіки
28 ЖОІППО свідоцтво

33
географія, 

економіка

Волинець Наталія 

Леонідівна

учитель географії та 

економіки

Київський університет 

ім.Т.Шевченка
1998

"Гідрологія. 

Гідрохімія.", географ-

гідролог, гідроеколог, 

менеджер, викладач

20р.5м. ЖОІППО свідоцтво 02139713/2245-20 21.02.2020

34 історія
Цимбалюк Алла 

Яківна
учитель історії

Київський державний 

університет 

ім.Т.Г.Шевченка

1987

"Філософія", філософ, 

викладач філософських 

дисциплін

33 ЖОІППО сертифікат 02139713/11227-20 13.11.2020

35
історія, 

правознавство

Бернацька Олена 

Григорівна

учитель історії та 

правознавства

Український державний 

педагогічний університет 

ім.М.Драгоманова

1994

"Історія та право", 

вчитель історії та 

права, менеджер освіти

26 ЖОІППО свідоцтво 02139713/9353-20 02.10.2020

38 музика
Олійник Світлана 

Кузьмівна

учитель музичного 

мистецтва

Житомирське музучне 

учиилище ім.В.С.Косенка
1976

21.05.2021

уч. 3-А кл.
Тимошенко Інна 

Володимирівна

учитель початкових 

класів

Житомирський державний 

інститут ім.І.Франка
1995

"Педагогіка і методика 

початкового навчання", 

вчитель початкових 

класів

30 ЖОІППО сертифікат 02139713/73 22.02.202142

43
Грищенко Світлана 

Михайлівна

учитель початкових 

класів
спеціаліст 16

44 уч. 3-В кл.
Скачко Олена 

Анатоліївна

учитель початкових 

класів
36 ЖОІППО

навчається



45 уч. 4-А кл.
Демченко Юлія 

Олександрівна

учитель початкових 

класів

Уманський державний 

університет ім.П.Тичини
2005

"Початкове навчання", 

вчитель початкових 

класів

спеціаліст вищої 

категорії
2017 21 ЖОІППО свідоцтво 02139713/10376-20 23.10.2020

спеціаліст вищої 

категорії
2012 2017

старший учитель 2012 2017

47 уч. 4-В кл.
Корзун Тетяна 

Миколаївна

учитель початкових 

класів

Уманський державний 

університет ім.П.Тичини
2005

"Початкове навчання", 

вчитель початкових 

класів

спеціаліст вищої 

категорії
2018 24 ЖОІППО свідоцтво 02139713/12425-20 11.12.2020

спеціаліст вищої 

категорії
2019

старший учитель 2019

49 уч. 1-В кл.
Ройда Світлана 

Анатоліївна

учитель початкових 

класів

Житомирський державний 

університет ім.І.Франка
2008

"Початкове навчання", 

магістр педагогічної 

освіти, викладач 

педагогіки і методики 

початкової освіти 

вищих навчальних 

закладів

спеціаліст вищої 

категорії
2021 14 ЖОІППО свідоцтво 02139713/7322-20 23.06.2020

 Коростишівське 

педагогічне училище
1990

"Викладання у 

початкових класах", 

вчитель початкових 

класів

спеціаліст вищої 

категорії
2002 2017

Житомирський державний 

педагогічний інститут 

ім.І.Франка

1996
"Математика", учитель 

математики
учитель-методист 2012 2017

спеціаліст вищої 

категорії
2008 2018

учитель-методист 2008 2018

Коростишівський 

педагогічний коледж 

ім.І.Франка

2006

"Початкове навчання", 

вчитель початкових 

класів

Житомирський державний 

університет ім.І.Франка
2013

філолог, вчитель 

української мови та 

літератури, зарубіжної 

літератури

53 хореографія
Шумбар Ірина 

Борисівна
учитель хореографії

Державна академія 

культури і мистецт керівних 

кадрів культури і 

мистецтАкадемія мистетцв

2009

"Хореографія", 

балетмейстер-педагог 

ансамблю народного 

танцю, викладач 

фахових дисциплін

спеціаліст першої 

категорії
2010 2020 21 ЖОІППО свідоцтво 02139713/3462-20 27.04.2020

54 уч. 2-В кл.
Власюк Інна 

Анатоліївна

учитель початкових 

класів

Уманський державний 

університет ім.П.Тичини
2005

"Початкове навчання", 

вчитель початкових 

класів

спеціаліст другої 

категорії
2017 16 ЖОІППО свідоцтво 0213973/9885-20 09.10.2020

55 вих. ГПД
Глагоцька Наталія 

Володимирівна
вихователь ГПД

Національний 

педуніверситет 

ім.М.Драгоманова

2007

Учитель початкової 

школи та англійської 

мови в початкових 

класах

спеціаліст 11
не 

атестувалася

56 вих. ГПД
Головченко Інна 

Володимирівна
вихователь ГПД

Уманський державний 

педагогічний університет 

ім.П.Тичини

2005

"Початкове навчання", 

учитель початкових 

класів

спеціаліст вищої 

категорії
2021 14 ЖОІППО сертифікат 02139713/60 22.02.2021

57
педагог-

організатор

Саюк Ірина 

Василівна 
педагог-організатор

Коростишівський 

педагогічний коледж 

ім.І.Франка

2017

"Початкова освіта", 

учитель початкових 

класів

10 розряд 2р.8 м.

відпустка для 

догляду за 

дитиною

46 уч. 4-Б кл.

Цимбалюк 

Валентина 

Володимирівна

учитель початкових 

класів

Національний педагогічний 

університет 

ім.М.Драгоманов

2003

"Початкове навчання", 

вчитель початкових 

класів

31 ЖОІППО свідоцтво 02139713/11981-20 27.11.2020

48 уч. 1-А кл.
Якубенко Олена 

Володимирівна

учитель початкових 

класів

Житомирський державний 

університет ім.І.Франка
2005

"Початкове навчання", 

вчитель початкових 

класів

18 ЖОІППО свідоцтво 02139713/2172-20 13.11.2020

02139713/2171-20 13.11.202050 уч. 1-Б кл.
Кіневич Ірина 

Миколаївна

учитель початкових 

класів
30 ЖОІППО

51 уч. 2-А кл.
Пашинська Тетяна 

Іванівна

учитель початкових 

класів

Житомирський державний 

педагогічний інститут 

ім.І.Франка

свідоцтво

1994

"Педагогіка і методика 

початкового навчання", 

вчитель початкових 

класів

32 ЖОІППО сертифікат 02139713/262

52 уч. 3-Б кл.
Казмірська Ірина 

Вікторівна

учитель початкових 

класів

спеціаліст вищої 

категорії
2021 13

27.01.2020

ЖОІППО сертифікат 02139713/91 22.02.2021



Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

університет ім.Г.Сковороди

2019

"Українська мова і 

література", викладач 

української мови і 

літератури, вчитель 

української мови і 

літератури, зарубіжної 

літератури

Коростишівський 

педагогічний коледж 

ім.І.Франка

2015

"Початкова освіта", 

вчитель початкових 

класів

Коростишівський 

педагогічний коледж 

ім.І.Франка

2004

"Початкове навчання", 

вчитель початкових 

класів

Житомирський державний 

університет ім.І.Франка 2010

"Мова і література 

(анлійська). Соціальна 

педагогіка", вчитель 

англійської мови і 

зарубіжної літератури, 

соціальний педагог

Коростишівський 

педагогічний коледж 

ім.І.Франка

2013

"Початкова освіта", 

вчитель початкових 

класів з додатковою 

спеціалізацією 

соціального педагога

Національний педагогічний 

університет 

ім.М.П.Драгоманова

2018

"Логопедія", вчитель-

логопед, вчитель 

початкових класів та 

практичний(реабілітаці

йний) психолог 

соціально-

реабілітаційних 

закладів освіти із 

тяжкими порушеннями 

мовлення та закладів із 

інклюзивною формою 

навчання

61

учитель 

початкових 

класів

Піонтківська 

Світлана Віталіївна

учитель початкових 

класів

Житомирський державний 

університет ім.І.Франка 2010

"Початкове навчання", 

викладач педагогіки і 

методики початкової 

освіти

12 розряд, 

спеціаліст
18

не 

атестувалася

Коростишівське педагогічне 

училище ім.І.Я.Франка
1998

"Початкове навчання", 

вчитель початкових 

класів, педагог-

організатор

Житомирський державний 

університет ім.І.Франка
2007

"Психологія. Соціальна 

педагогіка", 

практичний психолог 

та соціальний педагог

Житомирський державний 

університет ім.І.Франка
2015

"Початкова освіта", 

викладач педагогіки та 

медодики початкової 

освіти

Коростишівський 

педагогічний коледж 

ім.І.Франка

2013

"Початкова освіта", 

вичитель початкових 

класів з додатковою 

спеціалізацією вчитель 

інформатики в 

початкових класах

58
педагог-

організатор

Сахнюк Ольга 

Леонідівна
педагог-організатор спеціаліст 2

Житомирський 

державний 

університет 

ім.І.Франка

свідоцтво
02125208/0003624-

21
29.03.2021

не 

атестувалася

59 уч. 1-Г кл.
Котенко Ірина 

Сергіївна

учитель початкових 

класів

спеціаліст вищої 

категорії
2020 16 ЖОІППО сертифікат 0213973/76 22.02.2021

60
соціальний 

педагог

Круглецька Альона 

Валеріївна
соціальний педагог

спеціаліст другої 

категорії
2019 8

62
практичний 

психолог

Соколовська 

Людмила Віталіївна

практичний 

психолог

спеціаліст вищої 

категорії
2020 16р.9м. ЖОІППО свідоцтво 1620491 18.03.2016

уч.2-Б кл. 6 ЖОІППО свідоцтво 02139713/691-2063
учитель початкових 

класів

Повар Аліна 

Вікторівна

спеціаліст другої 

категорії
2020 25.09.2020



64
учитель - 

логопед

Проценко Богдана 

Дмитрівна
учитель-логопед

Український державний 

педагогічний університет 

ім.М.П.Драгоманова

1997

"Дефектологія. 

Логопедія", логопед, 

учитель початкових 

класів шкіл для дітей з 

тяжкими розладами 

мовлення

спеціаліст вищої 

категорії
2016 2021 20 ЖОІППО свідоцтво 02139713/2998-21 19.03.2021

65 вих. ГПД
Матвійчук Ольга 

Віталіївна
вихователь ГПД

Житомирський державний 

університет ім.І.Франка
2015

"Початкова освіта", 

вчитель початкової 

школи

спеціаліст 6 навчається

Коростишівський 

педагогічний коледж 

ім.І.Франка

2004

"Початкове навчання", 

вчитель початкових 

класів з додатковою 

спеціалізацією 

вихователь групи 

продовженого дня

Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

університет ім.Г.Сковороди

2008

"Українська мова та 

література", учитель 

українької мови та 

літератури, зарубіжної 

літератури, редактор 

освітніх видань

67 вих. ГПД
Павицька Ірина 

Вікторівна
вихователь ГПД

Житомирський державний  

університет ім.І.Франка
2015

"Початкова освіта", 

вчитель початкової 

школи

спеціаліст другої 

категорії
2019 8 ЖОІППО свідоцтво 02139713/362-19 22.03.2019

відпустка для 

догляду за 

дитиною

68 вих. ГПД
Кочкарьова Любов 

Анатоліївна
вихователь ГПД

Житомирський державний  

університет ім.І.Франка
2015

"Початкова освіта",  

вчитель початкової 

школи

спеціаліст другої 

категорії
2021 5р.8 м. ЖОІППО свідоцтво 02139713/10669-20 30.10.2020

Коростишівський 

педагогічний коледж 

ім.І.Франка

2014

"Початкова освіта", 

вчитель початкових 

класів з додатковою 

спеціалізацією 

вихователя ГПД

Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

університет ім.Г.Сковороди

2015

"Філологія", учитель 

української мови та 

літератури

70
асистент 

учителя

Карабінська Ольга 

В'ячеславівна
асистент учителя

Житомирський державний  

університет ім.І.Франка
2005

Учитель української 

мови та літератури, 

зарубіжної літератури

11 розряд 13р. ЖОІППО сертифікат 02139713/2602 02.11.2020
не 

атестувалася

71
асистент 

учителя

Мосійчук Анастасія 

Олександрівна
асистент учителя

Коростишівський фаховий 

коледж ім.І.Франка
2021

"Початкова освіта", 

вчитель початкових 

класів

10 розряд
не 

атестувалася

72
асистент 

учителя

Шептицька Ірина 

Валентинівна
асистент учителя

Житомирський державний 

університет ім.І.Франка
2019

"Психологія", магістр 

психології, психолог
спеціаліст

не 

атестувалася

Коростишівський 

педагогічний коледж 

ім.І.Франка

2009

"Початкове навчання", 

вчитель початкових 

класів, практичний 

психолог

Національний педагогічний 

університет 

ім.М.Драгоманова

2013

"Українська мова і 

література", вчитель 

українськоїм і л, зар, 

літературний редактор

Коростишівський 

педагогічне училище 

ім.І.Франка

1998

"Початкова освіта", 

вчитель початкових 

класів з додатковою 

спеціалізацією педагог-

організатор

Житомирський державний 

університет ім.І.Франка
2011

"Соціальна педагогіка", 

бакалавр з соціальної 

педагогіки

66 вих. ГПД
Коренівська Ганна 

Володимирівна
вихователь ГПД

спеціаліст другої 

категорії
2021 14р. 6м. ЖОІППО свідоцтво 02139713/983-20 09.10.2020

не 

атестувалася

73

69
асистент 

учителя

Майданюк Богдана 

Володимирівна
асистент учителя

вих. ГПД
Царюк Інна 

Вікторівна
10р. 9 м. ЖОІППО

4р.10м.

вихователь ГПД

10 розряд,    

бакалавр

спеціаліст

74 вих. ГПД
Степурко Олена 

Миколаївна
вихователь ГПД 10 розряд 13

не 

атестувалася

свідоцтво 02139713/997-20 09.10.2020
не 

атестувалася

Особи, які працюють за сумісництвом



75

учитель 

початкових 

класів

Слівінська Юлія 

Володимирівна

учитель початкових 

класів

Житомирський державний 

педагогічний університет 

ім.І.Франка

2003

"Початкове навчання. 

Практична психологія", 

вчитель початкових 

класів, практичний 

психолог

спеціаліст першоїї 

категорії
2018 13


