
Список 

педагогічних працівників комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №25, 

 м. Суми Сумської області,   які атестуються в 2023 році 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я,  

по батькові 
Освіта 

Спеціальність 

за дипломом 
Посада 

Термін 

останніх 

курсів 

Термін 

останньої 

атестації 

Висновки 

атестаційної   

комісії закладу 

Категорія, педагогічне 

звання, яке заслуговує 

педагог 

1. 
Агеєва Галина 

Михайлівна  
вища 

педагогіка та 
методика 

початкового 
навчання 

учитель 

початкових 

класів 
2022 2018 

відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній  

категорії 

"спеціаліст вищої 

категорії"  та 

присвоєно 

педагогічне   

звання   

"старший 

учитель"  

підтвердити 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

вищої категорії» та 

педагогічне   звання 

"старший учитель"  

2. 
Антипова Алла 

Миколаївна 
вища 

початкова 
освіта 

учитель 

початкових 

класів 
2022 2018 

присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст другої  

категорії» 

присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

першої категорії» 

3. 
Веремієнко Алла 

Анатоліївна 
вища 

українська мова 
і література 

учитель 

української 

мови і 

літератури 

2022 2018 

відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній  

 категорії 

"спеціаліст вищої 

категорії"  та 

педагогічному    

підтвердити 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

вищої категорії» та 

педагогічне   звання  

"старший учитель" 



званню   

"старший учитель" 

4. 
Кір’ян Інна 

Миколаївна 
вища 

російська мова і 
література 

учитель 

зарубіжної 

літератури 
2022 2018 

відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «старший 

учитель»  

підтвердити 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

вищої категорії» та  

педагогічне   звання 

 "старший учитель" 

5. 

Мещанінова 

Світлана 

Вікторівна 

вища 
географія та 

біологія 
учитель 

біології 
2022 2018 

відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «старший 

учитель» 

підтвердити 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

вищої категорії» та 

педагогічне   звання 

"старший учитель" 

6. 
Пасько Ольга 

Леонідівна 
вища 

географія та 
біологія 

учитель 

географії 
2022 2018 

відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «старший 

учитель» 

підтвердити 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

вищої категорії» та 

педагогічне   звання 

"старший учитель" 

7. 
Шевцова Світлана 

Анатоліївна 
вища 

історія і 
педагогіка учитель історії 2022 2018 

відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

підтвердити 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

вищої категорії» та 



«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «старший 

учитель» 

педагогічне   звання 

"старший учитель" 

8. 
Микитенко Юлія 

В’ячеславівна 
вища інформатика 

учитель 

інформатики 
2022 2018 

присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст другої  

категорії» 

присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

першої категорії» 

9. 
Півкач Василь 

Васильович 
вища 

фізичне 
виховання 

учитель 

фізичної 

культури 
2022 2018 

присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст другої  

категорії» 

присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

першої категорії» 

10. 
Рожкова Юлія 

Миколаївна 
вища 

українська мова 
і література 

учитель 

початкових 

класів 
2022 2018 

присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст другої  

категорії» 

присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

першої категорії» 

 

В.о. директора                                                                                                                Вікторія ПАВЛІЧЕНКО 

 

 


