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Катерина Володимирівна Плівачук родом із 
красивого та затишного містечка Сквира, що на Київ-
щині. Народилася 2 вересня 1953 р. в сім’ї інженерів 
Поліни Гаврилівни та Володимира Антоновича Мов-
чанюків. Зростала в атмосфері пошани та любові до 
книги, мистецтва. Закінчивши середню школу, з 1970 
до 1976 р. працювала старшою піонервожатою. На цій 
роботі Катерина Володимирівна зарекомендувала 
себе хорошим організатором дитячого колективу, нео-
дноразово отримувала нагороди та подяки. В 1973 р. 
вона стала студенткою філологічного факультету 
Київського державного педагогічного інституту імені 
О. М. Горького. Викладачі інституту, видатні науковці 
Любов Іванівна Мацько, Петро Панасович Хропко, 
Юрій Свиридович Кобилецький, Василь Васильо-
вич Лобода, Алла Йосипівна Капська, майстерно роз-
кривали перед студентами багатство літератури, яка 
полонила красою рідного слова.

З 1978 р. К. В. Плівачук була вчителем української 
мови та літератури Сквирської середньої школи № 3, а з 
1979 р. — заступником директора з позакласної та поза-
шкільної виховної роботи. А можливість уповні роз-
крити свій педагогічний талант вона здобула як учитель 
української мови та літератури Сквирського ліцею, де 
розпочала працювати в 1992 р. Центром уваги Катерини 
Володимирівни стала робота з обдарованими дітьми. 
Енергійна, рішуча, невтомна у творчому пошуку та 
нездатна прожити без праці ані хвилини, вона постійно 
творить навколо себе атмосферу завзяття та захоплення. 
За роки педагогічної праці виробила власний стиль 
викладання на основі органічного поєднання традицій-
ного та нового, розвитку творчих здібностей учнів і фор-
мування їхнього світогляду на засадах етнопедагогіки.

У 1998 р. в Київському національному університеті 
імені Т. Г.Шевченка захистила кандидатську дисерта-
цію «Моральне виховання старшокласників засобами 
усної народної творчості в позаурочний час (на матеріа-
лах спеціалізованих закладів)» зі спеціальності «Теорія 
та історія педагогіки». З 1999 р. К. В. Плівачук — доцент 
кафедри педагогіки і психології Київського обласного 
інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів 
за сумісництвом, а з 2001 р. — завідувач кафедри соці-
альної роботи Білоцерківського інституту економіки і 
управління.

За плечима в Катерини Володимирівни — 45 років 
пошуків, відкриттів, знахідок і самовідданої праці на 
педагогічній ниві. Своє покликання вона вбачає в тому, 
щоб формувати творчо розвинену, національно свідому 
особистість, яка має глибокі громадянські почуття та 
щиру повагу до норм загальнолюдської моралі. Педа-
гог-новатор, не зупиняючись на досягнутому, впевнено 
крокує безмежним і манливим світом науки, творчості, 
педагогічного пошуку, спілкування з дітьми.

Як науковий керівник, К. В. Плівачук виплекала не 
одне покоління переможців і призерів конкурсів-захис-
тів науково-дослідних робіт МАН України різних рівнів, 
переможців численних обласних і всеукраїнських олім-
піад, різноманітних конкурсів. Учитель-творець та учи-
тель-дослідник, вона постійно перебуває в  науковому 

пошуку, співпрацює з багатьма видатними вченими 
України й, викладаючи у вищих навчальних закладах, 
продовжує навчати школярів у Сквирському ліцеї.

Катерина Володимирівна — автор понад 200 науко-
вих статей, 22 друкованих посібників і методичних роз-
робок, монографій, наукових праць. Вона неодноразово 
виступала з доповідями на всеукраїнських і міжнарод-
них конференціях, обласних конкурсах, методичних 
семінарах учителів, ділячись із колегами своїм педаго-
гічним досвідом.

Свідченням визнання самовідданої праці, педаго-
гічного таланту та вагомих здобутків Катерини Воло-
димирівни Плівачук у вихованні молодого покоління є 
її численні відзнаки. Вона — відмінник освіти, лауреат 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 97» та Київ-
ської обласної премії за заслуги в галузі освіти (2003), 
переможець конкурсу «Жінка року – 2007» у номінації 
«Представник галузі освіти і науки». У 2001 р. за вихо-
вання молодого покоління на християнських засадах її 
удостоєно Ордена святого Архістратига Михаїла. Наго-
роджена також нагрудним знаком «Василь Сухомлин-
ський», почесними грамотами Міністерства освіти і 
науки України, грамотами головного управління освіти 
і науки Київської облдержадміністрації та відділу 
освіти Сквирської райдержадміністрації, подяками 
департаменту освіти і науки Київської ОДА. У червні 
2006 р. Катерині Володимирівні Плівачук було при-
своєно почесне звання «Заслужений учитель України». 
Почесний громадянин міста Сквира.

Одружена. Разом із чоловіком виховала двох 
синів — Юрія та Віталія.
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