
Ми навчаємося не для школи, а для життя 

Сенека Молодший 

 

КАДРОВИЙ СКЛАД 2021 

 

Всього основних педагогічних працівників – 26 

Кваліфікаційна категорія Педагогічне звання 
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Старший вчитель – 15 
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Тимчук Любов Олександрівна 

 

Вчитель біології. 

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, 

старший вчитель. 

Дивовижне навколо нас.  
«Учитель творить Людину…» 

В. Сухомлинський 

 

Олійник Світлана Павлівна 

 

Вчитель початкових класів. 

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, 

вчитель-методист. 

«Давайте запам’ятаємо: одна книга, одна 
ручка, одна дитина і один учитель можуть 

змінити світ» 
Малала Юсуфзай, правозахисниця 

 

Равська Світлана Леонідівна 

 

Вчитель англійської мови у початкових 

класах. 

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, 

старший вчитель. 

«Від лікарів і вчителів зазвичай вимагають 
дива, але якщо диво здійснюється – ніхто 

не дивується» 
Марія фон Ебнер-Ешенбах, 

австрійська письменниця 



 

Вихованець Ірина Олександрівна 

 

Вчитель української мови та літератури. 

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, 

старший вчитель. 

 
«Учітеся, брати мої, думайте, читайте» 

Тарас Шевченко 

 

 

 

Панасюк Зоя Миколаївна 

 

Вчитель української мови та літератури, 

зарубіжної літератури. 

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,  

старший вчитель. 

 

«Крапля довбає камінь не силою, а частим 
падінням, так людина стає вченою не 

силою, а частим читанням» 
Овідій 

 

 

Цибульський Олег Феофанович 

 

Вчитель англійської мови. 

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, 

вчитель-методист. 

«Скільки мов ти знаєш, стільки разів 
ти людина...»  

Іван Франко 

 

 

Шикирява Тетяна Віталіївна 

 

Вчитель історії. 

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, 

старший вчитель. 

 

«Школа - це майстерня, де формується 
думка підростаючого покоління, треба 

міцно тримати її в руках, якщо не хочеш 
випустити з рук майбутнє» 

А. Барбюс 



 
 

Марунченко Неоніла Семенівна 

 

Вчитель математики. 

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, 

старший вчитель. 

 

«Жити – значить працювати. Праця є 
життя людини» 

Вольтер 

 

 
 

Павельчук Вікторія Василівна 

 

Вчитель математики, інформатики. 

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. 

 
«Чим більше знаєш, тим більше можеш» 

Е. Абу 

 

 

 

 

Шаповал Наталія Валеріївна 

 

Вчитель математики. 

Спеціаліст другої кваліфікаційної категорії. 

«У вченні не можна зупинятися» 

Сюнь-цзи 

 

 

Ягодка Валентина Володимирівна 

 

Вчитель географії, біології. 

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, 

старший вчитель. 

 

 

«Відкриття приходять лише до тих, хто 
готовий до їх розуміння» 

Л.Пастер 

 



 

Войтко Ольга Олександрівна 

 

Вчитель фізики, трудового навчання. 

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, 

старший вчитель. 

 
«Найважливіше – не те велике, до чого 

додумались інші, але те маленьке, до чого 
ти прийшов сам» 

Х. Муракамі 
 
 

 

Денисюк Галина Володимирівна 

 

Вчитель хімії. 

Спеціаліст першої кваліфікаційної 

категорії. 

 

«Кожна людина народжується  
для якогось діла» 

Е. Гемінґвей 

 

 

Кібірєва Алла Олексіївна 

 

Вчитель музичного мистецтва. 

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, 

старший вчитель. 

 
«Ні мистецтво, ні мудрість не можуть 
бути досягнуті, якщо їм не навчатись» 

Демокріт 

 

Кравчук Олександр Васильович 

 

Вчитель фізичної культури, предмета 

«Захист України» 

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, 

старший вчитель. 

«Кожен, хто перестає вчитися, старіє, … -
  а будь-який інший, хто 

продовжує вчитися, залишається молодим.
             Найголовніше в житті - це 

зберегти мозок молодим» 

Генрі Форд 



 

Корнєєва Тетяна Валеріївна 

 

Педагог-організатор. 

Вчитель інформатики. 

Спеціаліст першої кваліфікаційної 

категорії. 

«Велика виховна сила школи народжується 
там, де у людини, перед якою тільки 

відкривається життя, є улюблений 
вчитель» 

Василь Сухомлинський 

 

 
 

Романчук Інна Василівна 

 

Вчитель початкових класів. 

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, 

старший вчитель. 

 
«Усі наші задуми, усі пошуки і плани 

перетворюється на прах, якщо немає в 
учня бажання навчатися» 

В. Сухомлинський 

 

Гладкова Людмила Іванівна 

 

Вчитель початкових класів. 

Спеціаліст другої кваліфікаційної категорії. 

 

 

«Чого б ти не вчився, ти вчишся для себе» 

Петроній 

 

 

 

Перепелиця Людмила Анатоліївна 

 

Вчитель початкових класів, біології. 

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, 

старший вчитель. 

 

«Учень, який навчається без бажання —                       
це птах без крил» 

Сааді 

 



 

Статкевич Лариса Олександрівна 

 

Вчитель початкових класів. 

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, 

старший вчитель. 

 

«Деякі діти так люблять школу, що 
хочуть залишатися в ній все життя.                                         

Ось із них і виходять вчені»  
Х. Штейнхаус 

 

Ясінська Валентина Миколаївна 

 

Вихователь групи подовженого  дня. 

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, 

старший вчитель. 

«Знання робить життя 
прекрасним»  

Українське прислів'я 

 
 

Ціось Алла Леонідівна 

 

Практичний психолог. 

Соціальний педагог. 

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, 

практичний психолог-методист. 

 

«Найважливішим явищем у школі, 
найбільш повчальним предметом, найбільш 

живим прикладом для учня є сам учитель. 
Він — уособлений метод навчання, саме 

втілення принципу виховання»  
Дистервег 

 

Васькевич Тетяна Йосипівна 

 

Асистент вчителя. 

Вчитель-логопед. 

Спеціаліст. 

 

«1 вересня — це особисте 12 квітня для 
кожного першокласника, старт в 

космічний простір знань» 
 І. Красновський 

 



 

Дунас Ірина Василівна 

 

Завідувач бібліотекою. 

Бакалавр.  

 

 

«Щоб виховати людину високого 
інтелекту, красиву й багату емоційно, 

вчитель не може обійтися без книги, без 
цілого світу художніх образів»  

 
Олесь Гончар 

 

 

Ющук Тетяна Йосипівна 

 

Вчитель початкових класів. 

Спеціаліст другої категорії. 

 

 

«Книга й школа — що є глибше?» 
Павло  Тичина 

 

 

 

Костік Марія Олегівна 

 

Керівник гуртка. 

Бакалавр. 

 

«Природа так про все подбала, що всюди ти 
знаходиш, чому вчитися»  

Леонардо да Вінчі 

 

 

 

 

 

 

 

 


