
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ КЗО «Криворізький обласний ліцей-інтернат 

для сільської молоді» від  12  жовтня 2020 № 50 к/тр 

 

 

СПИСОК 

 педагогічних працівників, які будуть атестовані у 2021 році  

по КЗО «Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді» 

№ 

з\п 

ПІБ 

(повністю) 

Освіта  

(що, коли, 

спеціальність за 

освітою) 

Посада (який 

предмет) 

Педагогічний 

 стаж 

Курси 

підвищення 

кваліфікації  

(рік, місце,  

№ посвідчення) 

Рік останньої 

атестації, 

кваліфікаційна 

категорія, 

педагогічне звання 

На що претендує 

(кваліфікаційна 

категорія) 

1. Гуро Катерина  

Вікторівна 

КДПУ, 1999, учитель 

географії та біології 

Вихователь 21 р. 2020р., ДАНО, 

посвідчення 

СПК№ ДН 

41682253/10603 від 

16.10.2020 

2016, вища 

кваліфікаційна 

категорія, старший 

учитель 

Відповідність займаній 

посаді та раніше 

присвоєній вищій 

кваліфікаційній категорії  

2. Левіна  

Анастасія 

Сергіївна 

КДПУ, 2004, 

учитель української 

мови та літератури, 

зарубіжної 

літератури 

Педагог-

організатор, 

учитель 

української мови 

та літератури 

15 років  

10 місяців 

 

 

У 2019 році, 

ДОІППО, 

посвідчення  

№  ДН 41682253 / 

1526 від 15.03.2019 

2016, вища 

кваліфікаційна 

категорія 

Відповідність займаній 

посаді та раніше 

присвоєній вищій 

кваліфікаційній категорії 

3. Левхіна Вікторія 

Анатоліївна 

КДПУ, 2019 

(бакалавр), учитель 

технологій і 

креслення 

Вихователь 3 роки   Відповідність займаній 

посаді, присвоєння 

кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст другої 

категорії» 



4. Петрик 

Олександра 

Олександрівна 

КДПУ, 2011, учитель 

історії та географії  

Учитель історії 09 р. 06 днів У 2016 році, 

ДОІППО, 

посвідчення № ДН 

24983906 / 4897-16 

від 20.10.2016 

2014, спеціаліст 

другої категорії 

Відповідність займаній 

посаді, присвоєння 

кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст першої 

категорії» 

5. Семенко Олена 

Миколаївна 

КДПУ, 1999, учитель 

фізики, математики 

Учитель 

математики 

21 р. 06 дн. У 2016 році, 

ДОІППО, 

посвідчення № ДН 

24983906 / 4854 від 

21.10.2016 

 

2016, вища 

кваліфікаційна 

категорія, учитель-

методист 

Відповідність займаній 

посаді та раніше 

присвоєним вищій 

кваліфікаційній категорії, 

педагогічному званню 

«учитель-методист» 

6. Троян Алла  

Анатоліївна 

КДПУ, 2010 

викладач географії, 

учитель основ 

економіки 

Вихователь 10р. У 2020 році, 

ДОІППО, 

посвідчення № ДН 

41682253 / 5885 від 

26.06.2020 

 2016, спеціаліст 

другої категорії     

Відповідність займаній 

посаді, присвоєння 

кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст першої 

категорії» 

7. Хмуренко Любов  

Іванівна 

КДПУ, 1986, учитель 

фізики та математики 

Вихователь 33 р. 4 міс. У 2016 році, 

ДОІППО, 

посвідчення № ДН 

24983906 / 7396-16 

від 18.11.2016 

2016, вища 

кваліфікаційна 

категорія 

Відповідність займаній 

посаді та раніше 

присвоєній вищій 

кваліфікаційній категорії 

8. Цоуфал Володимир 

Едуардович 

ДВНЗ  « КДПУ»,  

2018 (магістратура), 

викладач 

математики, учитель 

математики та 

інформатики 

Учитель 

математики, 

інформатики 

1р. 2міс. 10днів   Відповідність займаній 

посаді, присвоєння 

кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст другої 

категорії» 

 

ДИРЕКТОР ЛІЦЕЮ                                                                                                                      І. О. КОЗАЧЕНКО  

 

 


