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План атестації педагогічних працівників 

на  2020-2021 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. 
Бондарук Ірина Вікторівна  

 
викладач 

спеціаліст першої 

категорії 

 

ННІ післядипломної освіти та туризму 

НУБіП 

Центральний інститут після-

дипломної освіти ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

20.03-05.04.2019 р., 

23.03-27.03.2020 р. 

 

21.01.-22.06.2019 р. 

2. Деняченко Михайло Іванович викладач 
спеціаліст першої 

категорії 

ННІ післядипломної освіти та туризму 

НУБіП 

Центральний інститут після-

дипломної освіти ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

20.03-05.04.2019 р., 

23.03-27.03.2020 р. 

 

21.01.-22.06.2019 р. 

3. Пернарівська Таміла Анатоліївна  викладач 

спеціаліст вищої 

категорії, викладач-

методист 

 

ННІ післядипломної освіти та туризму 

НУБіП 

Центральний інститут після-

дипломної освіти ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

20.03-05.04.2019 р., 

23.03-27.03.2020 р. 

 

21.01.-22.06.2019 р. 

4. Лафренко Михайло Іванович  викладач 
спеціаліст вищої 

категорії 

ННІ післядипломної освіти та туризму 

НУБіП 

Центральний інститут після-

дипломної освіти ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

20.03-05.04.2019 р., 

23.03-27.03.2020 р. 

 

21.01.-22.06.2019 р. 

5. Лахно Сергій Григорович викладач 
спеціаліст вищої 

категорії 

ННІ післядипломної освіти та туризму 

НУБіП 

Центральний інститут після-

20.03-05.04.2019 р., 

23.03-27.03.2020 р. 

 



 

 

 

 

Методист             Л.І. Мойсієнко 

дипломної освіти ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

21.01.-22.06.2019 р. 

6. Татур Віталій Михайлович  
 

викладач 

спеціаліст вищої 

категорії, старший 

викладач  

ННІ післядипломної освіти та туризму 

НУБіП 

Центральний інститут після-

дипломної освіти ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

20.03-05.04.2019 р., 

23.03-27.03.2020 р. 

 

21.01.-22.06.2019 р. 

7. Фещенко Валентина Петрівна  викладач 

спеціаліст вищої 

категорії, викладач-

методист 

 

ННІ післядипломної освіти та туризму 

НУБіП 

Центральний інститут після-

дипломної освіти ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

23.03-27.03.2020 р. 

 

21.01.-22.06.2019 р. 

8. Яценко Юрій Степанович викладач 

спеціаліст вищої 

категорії, викладач-

методист 

 

ННІ післядипломної освіти та туризму 

НУБіП 

Центральний інститут після-

дипломної освіти ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

20.03-05.04.2019 р., 

 

21.01.-22.06.2019 р. 

9. Фучило Ярослав Дмитрович викладач 14 
ННІ післядипломної освіти та туризму 

НУБіП 

23.03-27.03.2020 р. 

 

10. Коркуленко Олена Миколаївна викладач 14 
ННІ післядипломної освіти та туризму 

НУБіП 

23.03-27.03.2020 р. 

 

11. Краснов Володимир Павлович викладач 14 
Науково-методичний центр вищої та 

фахової передвищої освіти 

жовтень 2020 р. 

12. Жуківський Олег Валерійович викладач спеціаліст Самоосвіта, робота над дисертацією протягом 2020 р. 

13. Будник Ігор Петрович викладач 14 
Науково-методичний центр вищої та 

фахової передвищої освіти 

жовтень 2020 р. 

14. Кратюк  Олександр Леонідович викладач 14 
Науково-методичний центр вищої та 

фахової передвищої освіти 

жовтень 2020 р. 


