
                                                                                                                                                                                                Затверджую 
       Директор Малинського   

                                                                                                                                                                                        лісотехнічного коледжу 

      __(підпис існує)__ І.Д. Іванюк 

        «____» ___________ 2019 р. 

 

План атестації педагогічних працівників 

на  2019-2020 навчальний рік 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

викладача 

Посада, за 

якою 

атестується 

пед. прац. 

Кваліф. категорія 

(тариф. розряд), пед. 

звання 

Підвищення кваліфікації 

(назва навчального закладу, 

установи)  

Термін 

проходження 

підвищення 

кваліфікації 

1. Ганжалюк Таїса Сергіївна викладач 

спеціаліст вищої 

категорії, 

старший викладач 

НІІ післядипломної освіти НУБіП 

Центральний інститут після-

дипломної освіти ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

20.03-05.04.2019 р. 

 

21.01.-22.06.2019 р. 

2. Лось Олександр Віталійович викладач 
спеціаліст вищої 

категорії 

НІІ післядипломної освіти НУБіП 

Центральний інститут після-

дипломної освіти ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

20.03-05.04.2019 р. 

 

21.01.-22.06.2019 р. 

3. Музика Інна Андріївна викладач 

спеціаліст другої 

категорії 

 

НІІ післядипломної освіти НУБіП 

Центральний інститут після-

дипломної освіти ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

20.03-05.04.2019 р. 

 

21.01.-22.06.2019 р. 

4. Фещенко Вікторія Миколаївна викладач 
спеціаліст другої 

категорії 

НІІ післядипломної освіти НУБіП 

Центральний інститут після-

дипломної освіти ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

20.03-05.04.2019 р. 

 

21.01.-22.06.2019 р. 

5. Вербицька Тетяна Євгеніївна викладач 

спеціаліст вищої 

категорії, 

старший викладач 

НІІ післядипломної освіти НУБіП 

Центральний інститут після-

дипломної освіти ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

20.03-05.04.2019 р. 

 

21.01.-22.06.2019 р. 

6. Ковбасюк Дмитро Іванович викладач спеціаліст  

НІІ післядипломної освіти НУБіП 

Центральний інститут після-

дипломної освіти ДВНЗ «Університет 

20.03-05.04.2019 р. 

 

21.01.-22.06.2019 р. 



 

 

 

 

                Інспектор відділу кадрів                                (підпис існує)                                                                     В. М. Михайленко 

менеджменту освіти» 

7. Шовкун Олена Петрівна викладач 

спеціаліст вищої 

категорії, 

старший викладач 

НІІ післядипломної освіти НУБіП 

Центральний інститут після-

дипломної освіти ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти, 

20.03-05.04.2019 р. 

 

21.01.-22.06.2019 р. 

 

жовтень-грудень 

 

8. Лісовський Богдан Валерійович     викладач спеціаліст  
Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

листопад 

9. Печенюк Євгеній Петрович викладач спеціаліст 

НІІ післядипломної освіти НУБіП 

Центральний інститут після-

дипломної освіти ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

20.03-05.04.2019 р. 

 

21.01.-22.06.2019 р. 

10. Поліщук Євгенія Валеріївна 

культ-

організатор 

 

12 
Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти, 

 

жовтень 2019 р. 

11 
Мелещенко Василь 

Володимирович 

керівник 

художньої 

самодіяль-

ності 

10  

Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти, 

 

січень 2020 р. 


