Біографічна довідка
ВИСОЦЬКА ТЕТЯНА ВІТАЛІЇВНА
Працює вчителем початкових класів Городнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 2 з 31.01.2017 року
Громадянство громадянка України
Число, місяць, рік народження

03 лютого 1975 року

Місце народження Україна, Чернігівська область, м. Городня
Освіта
1. Молодший спеціаліст – Прилуцьке педагогічне училище ім. І. Я. Франка, закінчила
1994 року, спеціальність: викладання в початкових класах з додатковою
кваліфікацією; кваліфікація: вчитель початкових класів, організатор роботи з
учнівськими об»єднаннями. Диплом з відзнакою.
2. Спеціаліст – Чернігівський державний педагогічний університет ім.. Т. Г. Шевченка,
закінчила 1999 року, спеціальність «Початкове навчання», кваліфікація: вчитель
початкових класів. Диплом з відзнакою.
3. Магістр – Чернігівський державний технологічний університет, закінчила 2009 року,
спеціальність «Державна служба», кваліфікація: магістр державної служби.
Науковий ступінь, вчене звання не має
Нагороди, почесні звання не має
Прийняття Присяги державного службовця
Ранг державного службовця
Загальний стаж роботи з 13.01.1994 року
Депутат ради ні
Стягнення ні
Трудова діяльність
З січня 1994 по квітень 2001 року Городнянська середня школа № 1, вчитель початкових
класів
З травня 2001 року по липень 2011 року Городнянський районний центр соціальних служб
для сім»ї, дітей та молоді, директор
З липня 2011 року березень 2013 Городнянська районна державна адміністрація, начальник
управління праці та соціального захисту населення
З березня по листопад 2013 року Городнянський районний центр соціальних служб для сім»ї,
дітей та молоді, головний спеціаліст-юристконсульт.
З листопада 2013 року по січень 2017 року Городнянська районна державна адміністрація,
головний спеціаліст відділу освіти.

З січня 2017 року Городнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2, вчитель
початкових класів.
Сімейний стан громадянський шлюб, 3 дітей
Контактні телефони: робочий:
домашній:
мобільний:

2-19-90
2-41-63
0969119182

ІНФОРМАЦІЯ
про діяльність Городнянської районної благодійної організації
«Світло Аратти»
Городнянська районна благодійна організація «Світло Аратти» (ГРБО «Світло
Аратти») створена у 2001 році, але державна реєстрація відбулася у 2005 році. За
роки діяльності організація ставила на меті надання послуг соціальнонезахищеним категоріям населення. ГРБО «Світло Аратти» брала участь у
спільних екологічних проектах ЧОБО «Аратта», правозахисних акціях ЧМГО
«Доброчин», благодійних акціях Британської гуманітарної допомоги. У 2010-2013
роках тісно співпрацювали з МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» в
напрямку надання соціальних послуг групі ризику. 2 останні роки діяльність
спрямовувалася на захист прав малозахищених верств населення та організація
оздоровлення дітей в Іспанії.
Назва проекту
та період
реалізації

Мета проекту

Консолідований Цільова група Кількість
бюджет проекту проекту
охоплених
в гривнях
проектом
та джерело
клієнтів
фінансування
Молодь віком 50
Чернігівський
Створення
1. Молодь за
від 14 до 25
молодіжного активу освітній центр
майбутнє м.
«Ініціатива»-200 років
у м. Городня та
Городня
забезпечення його $
роботи
СІН, ОСБ
115
2.«Профілактик Профілактика ВІЛ- МБФ
інфікування серед «міжнародний
а ВІЛАльянс ВІЛ/СНІД
групп ризику
інфікування
в Україні» серед груп
149370,35
ризику
Городнянщини
на 2012-2013
рік»
75
Члени
Чернігівська
Активізація
3. Школа
громадських
обласна
діяльності
розвитку
організацій,
державна
громадських
локальних
адміністрація – діти з сімей
організацій
ресурсів
СЖО,
5949 грн.
Городнянщини
громадських
обдаровані
організацій
діти
Городнянького
району
4.Мирні
Фундація захисту Люди з
Реалізація прав
75
зібрання людей людей з
прав людини – особливими
з обмеженими особливими
потребами
8500 грн.
можливостями в потребами в Україні
постреволюційн
ій Україні

Наша організація намагається виконувати поставлені мету та задачі, про що
неодноразово писалося у ЗМІ, у 2008 ГРБО «Світло Аратти» нагороджена подякою
Чернігівської обласної держаної адміністрації за участь у конкурсі «Благодійник року».
Голова правління

Г. М. Висоцька

