
Методична комісія вчителів  суспільно – гуманітарного циклу 

Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14 

2021 -2022 н.р. 

№ 

з/п 

Прізвище, ім`я, 

по батькові 

Посада Освіта, 

спеціальність за 

дипломом 

Кваліфікаційна 

категорія, 

педагогічне 

звання 

Стаж 

педагогіч

ної 

роботи 

Рік 

останньої 

атестації 

Проблемна тема 

1 Ангеловська 

Людмила 

Ярославівна 

Вчитель історії 

та 

правознавства 

Вища 

Кам`янець – 

подільський 

педунів., 2001р 

Вища, 

«старший 

вчитель» 

19 2020 «Використання 

інноваційних 

методів навчання 

на уроках історії 

та 

правознавства» 

2 

 

 

 

 

 

Будзинська 

Ганна  

Леонідівна 

Вчитель  

англійської 

мови  

Вища 

ЖДУ  

ім.І.Я. Франка, 

«Педагогіка і 

методика 

середньої освіти. 

Мова і література  

(російська, 

англійська) 

2003 

 

 

Вища 17 2021 «Вдосконалення 

навичок 

пошукового та 

переглядового 

читання на 

уроках 

англійської 

мови» 



№ 

з/п 

Прізвище, ім`я, 

по батькові 

Посада Освіта, 

спеціальність за 

дипломом 

Кваліфікаційна 

категорія, 

педагогічне 

звання 

Стаж 

педагогіч

ної 

роботи 

Рік 

останньої 

атестації 

Проблемна тема 

3 

 

 

 

 

Бахаєва 

Інна 

Олександрівна 

 

Вчитель 

української 

мови, завуч з 

виховної 

роботи 

 

Вища,ЖДУ ім. І.Я. 

Франка«Педагогік

а і методика 

середньої освітию 

Українська мова і 

література(німецьк

а),вчительукраїнсь

кої мови і 

літератури та 

німецької мови і 

зарубіжної 

лутератури. 

 

Спеціаліст 

 

17 років 

 

 «Розвиток 

творчих 

здібностей на 

уроках 

української мови 

та літератури» 

4 

 

 

 

 

Бєляєва 

Наталія 

Олександрівна 

 

Вчитель 

англійської 

мови  

 

Вища,вчитель 

англійської мови 

та зарубіжної 

літератури 

 

Спеціаліст 1 рік ________

____ 

«Розвиток 

фонематичної 

компетенції 

засобами 

відеороликів в 

учнів початкової 

школи» 

 

 



№ 

з/п 

Прізвище, ім`я, 

по батькові 

Посада Освіта, 

спеціальність за 

дипломом 

Кваліфікаційна 

категорія, 

педагогічне 

звання 

Стаж 

педагогіч

ної 

роботи 

Рік 

останньої 

атестації 

Проблемна тема 

5 

 

 

 

 

Граф 

Марія 

Василівна 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

Вища. 

Херсонський 

державний 

педінститут. 

«Українська мова 

та література», 

спеціаліст, 1975 

Вища, 

«вчитель- 

методист» 

42 2020 «Інноваційні 

технології в 

навчально –

виховному 

процесі» 

6 

 

 

 

 

Гуменюк  

Наталія  

Олександрівна 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

Вища. ЖДУ 

ім..І.Я.Франка 

« Педагогіка і 

методика 

середньої освіти. 

Українська мова і 

література. 

Соціальна 

педагогіка»,2005 

ІІ категорія 2 2021 «Моральне 

виховання 

школярів на 

уроках 

української мови 

і літератури» 

 

 



№ 

з/п 

Прізвище, ім`я, 

по батькові 

Посада Освіта, 

спеціальність за 

дипломом 

Кваліфікаційна 

категорія, 

педагогічне 

звання 

Стаж 

педагогіч

ної 

роботи 

Рік 

останньої 

атестації 

Проблемна тема 

7 

 

 

 

 

Домбровська 

Олена  

Анатоліївна 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

Вища 

Переяслав –

Хмельницький  

держ., педунів. ім 

Г. Сковороди 

«Вчитель 

укр.,мови та лі-ри, 

зар., літ.,редактор 

освітніх видань», 

2007 

Вища,  

«старший 

вчитель» 

18 2021 «Створення 

мотиваційного 

простору на 

уроках 

словесності 

засобами 

інноваційних 

методик» 

8 

 

 

 

 

Комаровська  

Лариса 

Василівна 

Вчитель 

англійської 

мови 

Вища ЖДУ 

ім.І.Я.Франка. 

«Педагогіка і 

методика 

середньої освіти. 

Мова і література  

(англійська) 

Соціальна 

педагогіка», 2003 

 

Вища  20 2020 « Методика 

навчання 

читання на 

початковому та 

середньому 

етапі» 



№ 

з/п 

Прізвище, ім`я, 

по батькові 

Посада Освіта, 

спеціальність за 

дипломом 

Квіліфікаційна 

категорія, 

педагогічне 

звання 

Стаж 

педагогіч

ної 

роботи 

Рік 

останньої 

атестації 

Проблемна тема 

9 

 

 

 

 

Котловий 

Олександр 

Анатолійович 

Вчитель 

англійської 

мови 

Вища ЖДУ 

ім.І.Я.Франка. 

«Педагогіка і 

методика 

середньої освіти. 

Українська мова і 

література та мова 

і література 

(англійська),2003 

Вища  17 2018 «Педагогіка і 

методика 

середньої освіти. 

Українська мова 

і література та 

мова і література 

(англійська) 

10 

 

 

 

 

Мазко 

Ірина 

Святославівна 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури  

Вища. ЖДПІ 

ім.І.Я.Франка 

« Укараїнська мова 

і література» 

Спеціаліст, 1994 

Вища 

«старший 

вчитель» 

 2017 «Здоров'язберіга-

ючі технології на 

уроках 

української мови 

в основній та 

старшій школі» 

 

 



№ 

з/п 

Прізвище, ім`я, 

по батькові 

Посада Освіта, 

спеціальність за 

дипломом 

Квіліфікаційна 

категорія, 

педагогічне 

звання 

Стаж 

педагогіч

ної 

роботи 

Рік 

останньої 

атестації 

Проблемна тема 

11 

 

 

 

 

Мачульська 

Ірина 

Вікторівна 

Вчитель 

англійської 

мови 

Вища ЖДУ 

ім.І.Я.Франка. 

«Педагогіка і 

методика 

середньої освіти. 

Мова і література  

(російська, 

Англійська,2000 

 

І категорія 20 2018 «Використання 

ігор на уроках 

англійської 

мови» 

12 

 

 

 

Рубан 

Алла 

Павлівна 

 

 

 

 

Вчитель історії Вища. 

Київський ун-т 

ім.Шевченка, 1995 

Вища 

 

25 2018 «Практичні та 

інтерактивні 

завдання на 

уроках історії» 

13 Русецька  

Юлія  

Петрівна 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

Вища ІІ категорія 6 років 2021 Підвищення 

грамотності 

учнів на уроках 

української мови 

та лутератури» 



 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім`я, 

по батькові 

Посада Освіта, 

спеціальність за 

дипломом 

Квіліфікаційна 

категорія, 

педагогічне 

звання 

Стаж 

педагогіч

ної 

роботи 

Рік 

останньої 

атестації 

Проблемна тема 

14 

 

 

 

 

Созикіна  

Ольга 

Михайлівна 

Вчитель 

зарубіжної 

літератури 

Вища ЖДПІ,1979 

 

Вища,  

«вчитель –

методист» 

40 2018 «Інтерактивні 

вправи на уроках 

зарубіжної 

літератури» 

15 

 

 

 

 

Токова  

Євгенія  

Андріївна 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури  

Вища. ЖДУ 

ім.І.Я.Франка 

« Педагогіка і 

методика 

середньої освіти. 

Українська мова та 

література», 

спеціаліст, 2011 

 

І категорія 

 

9 2020 « Формування 

мовної 

компетентності 

Особистості 

засобами 

інноваційних 

технологій на 

українській мові 

та літературі» 

 



№ 

з/п 

Прізвище, ім`я, 

по батькові 

Посада Освіта, 

спеціальність за 

дипломом 

Квіліфікаційна 

категорія, 

педагогічне 

звання 

Стаж 

педагогіч

ної 

роботи 

Рік 

останньої 

атестації 

Проблемна тема 

16 

 

 

 

 

Халілова 

Ольга 

Валеріївна 

Вчитель 

англійської 

мови 

Вища 

ЖДУ 

Ім..І.Я.Франка«Пе

дагогіка і методика 

середньої освіти. 

Українська мова і 

література  та мова 

і література 

(англійська).,2001 

 

І категорія 13 2020 « Шляхи 

підвищення 

мовної 

активності учнів 

на уроках» 

17 

 

 

 

 

Цибенко 

Тетяна 

Леонідівна 

Вчитель 

зарубіжної 

літератури   

Вища. ЖДПІ  

Ім.І.Я.Франка 

« Російська мова та 

література» 

спеціаліст ,1986 

Вища 

« старший 

вчитель» 

33 2018 «Компаратив- 

ний аналіз» 

 

 



№ 

з/п 

Прізвище, ім`я, 

по батькові 

Посада Освіта, 

спеціальність за 

дипломом 

Квіліфікаційна 

категорія, 

педагогічне 

звання 

Стаж 

педагогіч

ної 

роботи 

Рік 

останньої 

атестації 

Проблемна тема 

18 

 

 

 

 

Цибульська 

Олеся 

Валеріївна 

Вчитель історії Вища 

ЖДУ  

ім.І.Я. Франка, 

«Магістр 

педосвіти, 

викладач історії» 

2005 

Вища 15 2017 « Роль 

інтерактивних 

методів на 

уроках історії в 

активізації 

навчально – 

виховного 

процесу» 

19 

 

 

 

 

Шумлянська 

Вікторія 

Валентинівна 

Вчитель 

польської  мови   

Вища 

Університет Лодзь. 

Магістр філології 

польської 

1997 

ІІ категорія 12 2020 « Обробка 

систем 

мотивації,спрямо

ваних на 

утримання 

зацікавленості до 

вивчення 

польської мови» 

 

 



№ 

з/п 

Прізвище, ім`я, 

по батькові 

Посада Освіта, 

спеціальність за 

дипломом 

Квіліфікаційна 

категорія, 

педагогічне 

звання 

Стаж 

педагогіч

ної 

роботи 

Рік 

останньої 

атестації 

Проблемна тема 

20 

 

 

 

 

Шумлянська 

Наталія 

Валентинівна 

Вчитель 

польської  мови   

Вища 

Варшавський 

університет,  

«Кандидат 

філологічних наук 

з мовознавства», 

2001 

Вища 13 2020 «Шляхи 

вдосконалення 

вивчення 

польської мови » 

 

 


