
ЗАТВЕРДЖУЮ 

голова атестаційної комісії I рівня  Чолгинського ЗЗСО І-ІІ ступенів 

______________О.Бурденюк 

(протокол засідання атестаційної комісії від 12.10.2021р. № 1) 

 

Графік проведення атестації педпрацівників Чолгинського  ЗЗСО І-ІІ ст. у 2021-2022 навчальному році 
№ 

зп 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

педпрацівника 

Рік закінчення 

вищого н.з., його 

назва, 

отримана 

кваліфікація 

Посада Дата 

призначен

ня на 

посаду 

 в н.з. 

Стаж 

роботи на 

займаній 

посаді 

станом на 

01.10.21 

Фах, за яким 

здійснено 

підвищення 

кваліфікації 

№ сертифіката про 

курси, дата видачі, 

назва навч.закл. 

Дата і результат 

попередньої атестації 

Дата чергової 

атестації, 

претенд 

1 Фульмес Марія 

Дмитрівна 

2015 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет ім. 

І.Франка, 

вчитель біології, 

основ здоров’я та 

екології. 

2017 

Київський 

національний 

педагогічний 

університет ім. 

М.Драгоманова, 

вчитель 

інформаційних 

технологій та 

креслення 

 Вчитель 

біології, 

основ 

здоров’я та 

інформатики 

22.10.2012            9 Вчитель біології, 

основ здоров’я та 

інформатики 

 

від 10.02.2019 

Eddera (15 год.) 

13-46493 

від 08.02.2019 

Unicef (30 год.) 

ААО-1723 

від 03.07.2020 

КЗЛОР ЛОІППО 

(30 год.) 

ААО-2390 

від 03.07.2020 

КЗЛОР ЛОІППО (8 

год.) 

БС-01753 

від 24.11.2020 

ТОВ «Академія 

цифрового 

розвитку»  (15 год.) 

ААО-7345 

11.12.2020 

КЗЛОР ЛОІППО 

(30 год.) 

26.03.2019р. 

відповідає посаді, яку 

займає, 

 присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

першої категорії»  

25.03.2022 р. 

відповідає посаді, 

яку займає, 

 присвоїти 

кв.категорію 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

позачергова 



ISO51Y-CE000058 

від 29.07.2021 

ГО «Соціальна 

перспектива» (30 

год.) 
2. Лин Віра Михайлівна 2006 

Львівський 

національний  

університет ім. 

І.Франка, 

вчитель історії 

 

 Вчитель 

історії, 

правознавства 

17.04.2008        13  

Вчитель історії та 

правознавства 

ААО-2243 

від 25.07.2020 КЗЛОР 

ЛОІППО (30 год.); 

БС-01670 

від 24.11.2020 

ТОВ «Академія 

цифрового 

розвитку»  (15 год.) 

ISO51Y-CE0000237 

від 26.09.2021 

ГО «Соціальна 

перспектива» (30 

год.) 

СП№05408289/2518

-21 

від 01.10.2021 

Сумський 

державний 

університет 

ЦРКПНЗ (30 год.) 

 

27.03.2018р. 

відповідає посаді, яку 

займає, 

 присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

другої  категорії» 

25.03.2022 р. 

відповідає посаді, 

яку займає, 

 присвоїти 

кв.категорію 

«спеціаліст першої 

категорії» 

позачергова 

3.  

 

Криворучко Наталія 

Романівна 

2003 

Львівський 

національний  

університет ім. 

І.Франка, 

вчитель географії 

 

Вчитель 

географії та 

природознавст

ва 

25.08.2001        20    Вчитель географії 

та 

природознавства 

ISO51Y-CE000244 

від 26.09.2021 

ГО «Соціальна 

перспектива» (30 

год.) 

ААБ №030585 

від 26.02.2021 

КЗЛОР ЛОІППО 

(168 год.) 

 

28.03.2017 

відповідає посаді, яку 

займає, 

 присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

першої категорії» 

25.03.2022 р. 

відповідає посаді, 

яку займає, 

 присвоїти 

кв.категорію 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

  

Криворучко Наталія 

Романівна 

 

2003 

Львівський 

національний   

 

Бібліотекар  25.08.2021       20 Бібліотекар  ААБ №030585 

від 26.02.2021 

КЗЛОР ЛОІППО (168 

год.) 

28.03.2017 

відповідає займаній 

 посаді 

25.03.2022 р. 

на відповідність 

займаній посаді  



університет ім. 

І.Франка, 

вчитель географії 

  З графіком атестації ознайомлені:                «____» жовтня ___________ М. Фульмес 

                                                                           «____»  жовтня ___________ В. Лин 

                                                                           «____»  жовтня ___________ Н. Криворучко 

 

 


