
 

Інформація  

про якісний склад педагогічних працівників. 
 

Найменува-

ння 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

викладача 

Найменува

ння 

посади 

Найменування 

закладу, який 

закінчив 

(рікзакінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом 

про вищу 

освіту) 

Кваліфіка-

ційна 

категорія, 

педагогічне 

звання (рік 

встановле-

ння, 

підтвердже-

ння) 

Педагогічний 

стаж (повних 

років) 

Підвищення кваліфікації 

за фахом (найменування 

закладу або юридичної 

особи, що має право на 

підвищення кваліфікації, 

номер,дата видачі 

документа про 

підвищення кваліфікації) 

Примітка 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Українська 

мова та 

література 

Вакуленко 

Наталія 

Анатоліївна 

директор 

__школи,_ 

 

 

 

вчитель 

українсько

ї мови та 

літератури 

 

 

 

Дніпропетровськи

й державний 

університет, 1995, 

спеціальність: 

українська мова 

та література, 

кваліфікація: 

філолог, 

викладач 

української мови 

та літератури 

 

Відповідає 

займаній 

посаді 

     2017 р._ 

 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфіка-

ційній 

категорії 

«спеціаліс

т вищої 

категорії» 

та раніше 

присвоєно-

му педаго-

гічному 

24 

ДОІППО 

№ 9615-17  

2017 р., 

«Заступників директорів 

з навчально-виховної 

роботи загально –

освітніх навчальних 

закладів, учитель 

української мови та 

літератури 

 

 



званню 

«учитель-

методист» 

2014 р. 

Біологія, 

захист 

Вітчизни 

Грива 

Валентина 

Василівна 

заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

_роботи,_  

вчитель 

біології, 

предмету 

«Захист 

Вітчизни» 

Дніпропет-

ровський 

державний 

університет, 

1989, 

спеціальність: 

біологія, 

кваліфікація: 

біолог, 

викладач біології 

і хімії 

Відповідає 

займаній 

__посаді__ 

 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфіка-

ційній 

категорії 

«спеціа-

ліст вищої 

категорії» 

та раніше 

присвоєно-

му педаго-

гічному 

званню 

«учитель-

методист» 

2016 р. 

33 

ДОІППО 

№ 3432  

2013 р., 

«Підвищення кваліфікації 

вчителів основ медичних 

знань предмету «Захист 

Вітчизни» 

СПК № 3916 

2015 р. 

«Керівники установ і 

закладів освіти за 

програмою «Виперед-

жаюча освіта для сталого 

розвитку», вчителі 

біології 

СПК № ДН - 24983906/ 

2591-16, 

2016 р. 

«Фахівці-        

координатори  

з питань моніторингу 

якості освіти» 

 

Початкові 

класи 

Пишкіна 

Наталя 

Василівна 

заступник 

директора з 

виховної 

__роботи,__  

 

 

вчитель 

початкових 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

інститут, 

1994, 

спеціальність: 

педагогіка та 

методика 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфіка-

ційній 

категорії 

«спеціа-

ліст вищої 

31 

ДОІППО 

№ 3834 

2014 р. 

«Підвищення кваліфікації 

з питань методики 

викладання фізичної 

культури в початковій 

школі» 

Заплановано 

пройти курси 

 «Керівники 

установ  

і закладів 

 освіти»  

у 

 2019 р. 



класів початкового 

навчання, 

кваліфікація: 

вчитель 

початкових класів 

 

категорії» 

та раніше 

присвоєно-

му педаго-

гічному 

званню 

«старший 

учитель», 

2015 р. 

Біологія 

Кучер 

Інна 

Миколаївна 

заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи,  

 

 

 

вчитель 

біології 

Херсонський 

державний 

педагогічний 

інститут,  

2003, 

спеціальність: 

педагогіка та 

методика 

середньої освіти, 

біологія, 

кваліфікація: 

вчитель біології, 

валеології та 

основ екології 

Відповідає 

займаній 

посаді 
 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфіка-

ційній 

категорії 

«спеціа-

ліст вищої 

категорії»,  

присвоїти 

педагогіч-

не звання 

«учитель-

методист» 

2017 р. 

16 

ДОІППО 

СПК № ДН  24983906/ 

3162-16, 

2016 р. 

«Керівники установ і 

закладів освіти, вчителів 

біології і екології» 

 

Українська 

мова та 

література, 

зарубіжна 

література 

Тарануха 

Марина 

Анатоліївна 

вчитель 

української 

мови та 

літератури, 

 зарубіжної 

літератури 

Дніпропетровськи

й державний 

університет, 1997, 

спеціальність: 

українська мова 

та література, 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфіка-

ційній 

категорії 

20 

ДОІППО 

СПК №725 

2014 р. 

«Вчитель української 

мови і літератури та 

російської мови і світової  

 



кваліфікація: 

філолог, вчитель 

української мови 

та літератури 

 

«спеціа-

ліст вищої 

категорії» 

та раніше 

присвоєно-

му педаго-

гічному 

званню 

«учитель-

методист» 

2015 р. 

літератури» 

 

 

Українська 

мова та 

література, 

зарубіжна 

література 

Губаренко 

Інна 

Анатоліївна 

вчитель 

української 

мови та 

літератури, 

 зарубіжної 

літератури 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

інститут, 2001, 

спеціальність: 

українська мова і 

література, 

кваліфікація: 

вчитель 

української мови 

та літератури 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфіка-

ційній 

категорії 

«спеціа-

ліст вищої 

категорії», 

присвоїти 

педа-

гогічне 

звання 

«старший 

учитель» 

2017 р. 

22 

ДОІППО 

СПК № ДН  24983906/ 

2971/16, 

2016 р. 

«Вчитель української 

мови, літератури, 

російської мови, 

зарубіжної літератури» 

 

 

Відпустка по 

догляду за 

дитиною 

Українська 

мова та 

література, 

зарубіжна 

література, 

російська 

мова 

Оката Інна 

Анатоліївна 

вчитель 

української 

мови та 

літератури, 

 зарубіжної 

літератури, 

російської 

Дніпровський 

державний 

університет, 

спеціальність: 

українська 

 мова 

та література, 

Присвоїти 

тарифний 

розряд 

№ 10, 

2018 р. 

1 міс.  
Навчається 

в ВУЗі 



мови  

 

кваліфікація: 

філологія,  

українська мова 

та література 

(бакалавр) 

Українська 

мова та 

література, 

зарубіжна 

література 

Гаркуша 

Наталя 

Федорівна 

вчитель 

української 

мови та 

літератури 

 

Дніпропетровсь-

кий державний 

університет, 

1998, спеціальність: 

українська 

 мова 

та література, 

кваліфікація: 

філолог,  

викладач 

української мови 

та літератури 

 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфіка-

ційній 

категорії 

«спеціа-

ліст вищої 

категорії»,  

присвоїти 

педаго-

гічне 

звання 

«учитель-

методист» 

2017 р. 

20 

ДОІППО  

СПК № ДН  24983906/ 

8238-16, 

2016 р. 

«Вчитель української 

мови і літератури» 

 

 

 

 

Англійська 

мова 

Корольова 

Світлана 

Сергіївна 

вчитель 

англійської 

мови 

 

Дніпропет-

ровський 

національний 

університет 

спеціальність: 

філологія, 

германська моваі 

література 

(англійська мова і 

література) 

Присвоїти 

тарифний 

розряд 

№ 11, 

2017 

 

2  

Навчається  

в ВУЗі 

Англійська 

мова 

Крохмаль 

Любов 

Іванівна 

вчитель 

англійської 

мови 

Дніпропет-

ровський 

національний 

Присвоїти 

кваліфіка-

ційну 

8 

ДОІППО 

№ 10485 

2013 р. 

 

 

 



 університет, 

2010, 

спеціальність: 

мова та 

література 

(англійська), 

кваліфікація: 

філолог, вчитель 

англійської мови 

та літератури 

категорію 

«спеціаліст 

першої 

категорії», 

2016 

 

«Підвищення кваліфікації 

вчителів англійської 

мови» 

 

 

 

 

 

 

 

Англійська 

мова 

Гладирь 

Тетяна 

Станіславівна 

вчитель 

англійської 

мови 

 

Дніпропетровсь-

кий національний 

університет,2004, 

спеціальність: 

мова та 

література 

(англійська), 

кваліфікація: 

філолог, викладач 

англійської мови 

та літератури 

Присвоїти 

тарифний 

розряд 

№ 11, 

2012 

14  

Заплановано  

пройти курси 

у  2019 р. 

Англійська 

мова 

Кугно 

Надія 

Володимирів-

на 

вчитель  

англійської 

мови 

 

Дніпропет-

роський коледж 

Дніпропет-

ровського 

університету ім. 

О. Гончара, 

2014, 

спеціальність: 

початкова освіта 

кваліфікація: 

вчитель почат-

кових класів з 

правом навчання 

Присвоїти 

тарифний 

розряд 

№ 10, 

2014 

4   



іноземної мови 

Харківська 

гуманітарно-

педагогічна 

академія, 2017, 

спеціальність: 

початкова освіта 

кваліфікація: 

вчитель почат-

кової школи з 

правом навчання 

іноземної мови 

(бакалавр) 

Математика 

Василевська 

Світлана 

Василівна 

вчитель 

математики 

 

Дніпропет-

ровський 

державний 

університет, 1984, 

спеціальність: 

математика, 

кваліфікація: 

математика, 

викладач 

 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфіка-

ційній 

категорії 

«спеціа-

ліст вищої 

категорії»,  

присвоїти 

педаго-

гічне 

звання 

«учитель-

методист» 

2018 р. 

30 

ДОІППО 

СПК № ДН  24983906/ 

6530-17, 

2017 р. 

«Вчителі математики» 

 

 

 

Математика 

Гонтар 

Тетяна 

Юріївна 

 

вчитель  

математики 

Дніпропет-

ровський 

державний 

університет, 1990, 

спеціальність: 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфіка-

ційній 

28 

ДОІППО 

№ 435 

2015 р., 

«Учитель математики 

першої та вищої 

 



математика, 

кваліфікація: 

математика, 

викладач 

категорії 

«спеціаліс

т вищої 

категорії»,  

присвоїти 

педаго-

гічне 

звання 

«старший 

учитель» 

2016 р. 

категорії» 

ДОІППО 

СПК № 7476 

2015 р. 

«Учитель математики, які 

викладають інформатику» 

 

Математика 

Медяна  

Ніна  

Володими-

рівна 

вчитель  

математики 

Дніпропет-

ровський 

державний 

університет, 

1977, 

спеціальність: 

математика, 

кваліфікація: 

математика, 

викладач 

математики 

Присвоїти 

кваліфіка-

ційну 

категорію 

«спеціаліст 

вищої  

категорії», 

2018 

36 

 

ДОІППО 

№ 782 

2014 р. 

«Вихователі груп 

продовженого дня» 

 

Історія, право-

знавство, 

суспільство-

знавство 

 

Утєшева 

Галина 

Вячеславівна 

вчитель 

історії, 

правознавс

тва, 

людини і 

світ 

 

Дніпропет-

ровський 

державний 

університет, 1998, 

спеціальність: 

історія, 

кваліфікація:  

історик, викладач 

історії та 

суспільство-

знавство 

Присвоїти 

кваліфіка-

ційну 

категорію 

«спеціаліст 

першої 

категорії», 

2018 

11 

ДОІППО 

№ 7047 

2015 р. 

«Вчитель історії, 

правознавства та 

суспільних дисциплін» 

 



Географія, 

історія 

Репан 

Галина 

Дмитрівна 

вчитель 

географії, 

історії 

Мелітопольський 

педагогічний  

інститут,1989, 

спеціальність: 

географія, 

кваліфікація:  

вчитель 

географії 

середньої школи 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфіка-

ційній 

категорії 

«спеціа-

ліст вищої 

категорії» 

та раніше 

присвоєно-

му педаго-

гічному 

званню 

«учитель-

методист» 

2016 р. 

36 

ДОІППО 

СПК № 6373 

2015 р. 

«Учитель географії, 

економіки та 

природознавства» 

СПК № ДН  24983906/ 

7485-16, 

2016 р. 

«Вчителі історії, 

правознавства та 

суспільних дисциплін» 

 

Фізика, 

інформатика 

Жукова 

Ольга 

Олексан- 

дрівна 

вчитель 

фізики, 

інфор-

матики 

Дніпропет-

ровський 

державний 

університет, 1988, 

спеціальність: 

фізика, 

кваліфікація: 

фізика, 

викладач 

 

 

 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфіка-

ційній 

категорії 

«спеціа-

ліст вищої 

категорії» 

та раніше 

присвоєно-

му педаго-

гічному 

званню 

«учитель-

методист» 

2014 р. 

27 

ДОІППО 

СПК № 7841 

2015 р. 

«Учитель фізики, 

астрономії,  

природознавства» 

СПК № ДН  24983906/ 

5357, 

2017 р 

«Учитель інформатики» 

 



Хімія, 

інформатика 

Комиза 

Оксана 

Віталіївна 

вчитель 

хімії, 

інформа- 

тики 

Дніпропет-

ровський 

державний 

університет, 1999, 

спеціальність: 

хімія, 

кваліфікація: 

хімік, викладач 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфіка-

ційній 

категорії 

«спеціа-

ліст вищої 

категорії»,  

присвоїти 

педаго-

гічне 

звання 

«учитель-

методист» 

2015 р. 

18 

ДОІППО 

№ 12470, 

2014 р. 

«Вчителів хімії» 

СПК № ДН  24983906/ 

5356, 

2017 р. 

«Учитель інформатики» 

 

 

Фізичне 

виховання, 

захист 

Вітчизни 

Тягло Сергій 

Леонідович 

вчитель  

фізичної 

культури, 

предмету 

«Захист 

Вітчизни» 

Дніпропетровськи

й державний 

інститут фізичної 

культури, 1996, 

спеціальність: 

фізична 

культура, 

кваліфікація: 

викладач фізичної 

культури та 

тренер 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфіка-

ційній 

категорії 

«спеціаліс

т вищої 

категорії» 

та раніше 

присвоєно-

му педаго-

гічному 

званню 

 «старший 

учитель», 

2015 р. 

29 

ДОІППО 

СПК № 1594 

2014 р. 

«Вчителів фізичної 

культури» 

ДОІППО 

СПК № ДН  24983906/ 

5706-17, 

2017 р. 

«Вчитель предмета 

«Захист Вітчизни» 

 

 



Фізичне 

виховання 

Довженко 

Альбіна 

Григорівна 

вчитель 

фізичної 

культури 

Харківська 

державна академія 

фізична 

культури,1998, 

спеціальність: 

фізичне 

виховання, 

кваліфікація: 

вчитель фізичного 

виховання 

Присвоїти 

кваліфіка-

ційну 

категорію 

«спеціаліст 

вищої  

категорії», 

2015 

26 

ДОІППО 

№ 1185, 

2014 р. 

«Вчитель фізичної 

культури» 

 

Початкові  

класи 

Желіба 

Олена 

Вікторівна 

вчитель 

початкових 

класів 

Бердянський 

державний 

педагогічний 

університет, 2010, 

спеціальність: 

початкове 

навчання, 

кваліфікація: 

вчитель 

початкових 

класів, 

інформатика в 

початкових 

класах, 

організатор 

початкового 

навчання 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфіка-

ційній 

категорії 

«спеціа-

ліст вищої  

категорії»,  

присвоїти 

педагог-

гічне 

звання 

«учитель-

методист» 

2016 р. 

27 

ДОІППО 

№ 2706 

2015 р. 

«Вчителів російської мови, 

літератури, світової 

літератури» 

СПК № ДН  24983906/ 

4842, 

2017 р. 

«Вчителі початкових 

класів з викладанням ІКТ», 

СПК № ДН  24983906/ 

1503 

«Методика викладання 

фізичної культури в 

початковій школі» 

 

Початкові  

класи 

Звірко Тетяна 

Олексіївна 

вчитель 

початкових 

класів 

Кременчуцьке 

педагогічне 

училище, 

1979, 

спеціальність: 

викладання в 

початкових класах 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфіка-

ційній 

категорії 

«спеціаліс

29 

ДОІППО 

СПК № ДН  24983906/ 

2362, 

2017 р. 

«Методика викладання 

фізичної культури в 

початковій школі» 

 



загальноосвітньої 

школи, 

кваліфікація: 

вчитель 

початкових класів 

Сімферопольськи

й державний 

університет 

1990, 

спеціальність: 

географія, 

кваліфікація: 

географ, 

викладач 

т вищої  

категорії»,  

присвоїти 

педаго-

гічне 

звання 

«учитель-

методист» 

2018 р. 

ДОІППО 

СПК № ДН  24983906/ 

7526, 

2017 р. 

«Вчителі початкових 

класів з використанням 

ІКТ» 

 

 

Початкові  

класи 

Віцентій 

Вікторія 

Миколаївна 

вчитель 

початкових 

класів 

 

Дніпропет-

ровське 

педагогічне 

училище,1990, 

спеціальність: 

викладання в 

початкових класах 

загальноосвіт-ньої 

школи, 

кваліфікація: 

вчитель 

початкових 

класів,старша 

піонервожата 

Відповідає 

раніше 

присвоєно-

му 

тарифному 

розряду  

№ 9  та 

раніше 

присвоєно-

му педаго-

гічному 

званню 

«старший 

учитель» 

2014 

28 

ДОІППО 

КП № 12398, 

КП № 280 

КП № 12064 

2013 р. 

«Підвищення кваліфікації 

з питань методики 

викладання фізичної 

культури в початковій 

школі» 

СПК № ДН 41682253/616, 

2018 р. 

«Вчителі початкових 

класів з викладанням ІКТ» 

 

Початкові  

класи 

Тимофієва 

Ольга 

Володимирів-

на 

вчитель 

початкових 

класів 

Бердянський 

державний 

педагогічний 

університет 

Присвоїти 

тарифний 

розряд 

№ 10, 

3 

ДОІППО 

№ 1591 

2015 р. 

«Методика викладання 

Відпустка по 

догляду за 

дитиною 



інститут, 

бакалавр,2017,  

спеціальність: 

вчитель 

початкових 

класів 

2015 інформатики в початковій 

школі» 

 

Початкові  

класи 

Круглова 

Світлана 

Вікторівна 

вчитель 

початкових 

класів 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

інститут,1997, 

спеціальність: 

педагогіка та 

методика 

початкового 

навчання, 

кваліфікація: 

вчитель 

початкових 

класів 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфіка-

ційній 

категорії 

«спеціа-

ліст вищої 

категорії»,  

присвоїти 

педагогічн

е звання 

«учитель-

методист» 

2016 р. 

28 

ДОІППО 

СПК № 214 

2015 р. 

«Вчителі початкових 

класів з викладанням ІКТ 

технологій» 

 

Початкові  

класи 

Антоненко 

Інна 

Вікторівна 

вчитель 

початкових 

класів 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

інститут,1997, 

спеціальність: 

педагогіка та 

методика 

початкового 

навчання, 

кваліфікація: 

вчитель 

початкових кл. 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфіка-

ційній 

категорії 

«спеціаліс

т вищої 

категорії»,  

присвоїти 

педагогі-

чне звання 

«учитель-

30 

ДОІППО 

СПК № 5588, 

2015 р. 

«Вчителі початкових 

класів з викладанням ІКТ 

технологій» 

 



методист» 

2016 р. 

Початкові  

класи, 

інформатика 

Шмирега 

Олена 

Іванівна 

вчитель 

початкових 

класів 

Бердянський 

педагогічний 

університет, 

2008, 

спеціальність: 

початкове 

навчання 

кваліфікація: 

вчитель 

початкових класів, 

організатор 

початкового 

навчання 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфіка-

ційній 

категорії 

«спеціаліс

т вищої 

категорії»,  

присвоїти 

педагогі-

чне звання 

«старший 

учитель» 

2017 р. 

19 

ДОІППО 

ДН / 24983906/ 

7675-16, 

2016 р. 

«Вчителі початкових 

класів з викладанням ІКТ» 

 

 

 

 

Початкові  

класи 

Сухаренко 

Ольга 

Миколаївна 

вчитель 

початкових 

класів 

 

Бердянський 

державний 

педагогічний 

університет, 

2012, 

спеціальність: 

практичний 

психолог 

кваліфікація: 

практичний 

психолог, 

організатор 

освіти, вчитель 

початкової школи 

Присвоїти 

тарифний 

розряд 

№ 11, 

2016 

2 

ДОІППО 

СПК № ДН  24983906/ 

8542, 

2017 р. 

«Вчителі початкових 

класів з викладанням ІКТ» 

СПК № ДН  24983906/ 

10149, 

2017 р. 

«Шкільні бібліотекарі» 

 

Початкові  

класи, 

інформатика 

Чернікова 

Людмила 

Сергіївна 

вчитель 

початкових 

класів 

Дніпропет-

ровське 

педагогічне 

Присвоїти 

тарифний 

розряд 

29 

ДОІППО 

ДН  24983906/ 

5299/16 
 



училище, 

1989, 

спеціальність: 

викладання в 

початкових 

класах 

загальноосвітньої 

школи, 

кваліфікація: 

вчитель 

початкових 

класів, старша 

піонервожата 

№ 11, 

2017 

2016 р. 

«Вчителі початкових 

класів з викладанням ІКТ» 

ДН  24983906/ 

2139-16, 

2016 р. 

«Методика викладання 

фізичної культури в 

початковій школі» 

Початкові  

класи 

Кучер Оксана 

Василівна 

вчитель  

початкових 

класів 

 

Бердянський 

педагогічний 

університет, 

1996, 

спеціальність: 

початкове 

навчання 

кваліфікація: 

вчитель 

початкових класів 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфіка-

ційній 

категорії 

«спеціа-

ліст вищої 

категорії» 

та раніше 

присвоєно-

му педаго-

гічному 

званню 

 «старший 

учитель», 

2016 р. 

23 

ДОІППО 

№ 503 

2015 р. 

№ 6025 

2015 р. 

«Вчителі початкових 

класів з викладанням ІКТ 

технологій» 

СТК № ДН 41682253/51 

2018 р. 

«Комп’ютерна графіка, 

презентація і web- 

дизайн» 

 

Трудове 

навчання, 

художня 

культура 

Антонюк 

Олена 

Сергіївна 

вчитель  

трудового 

навчання, 

художньої 

Уманський 

державний 

педагогічний 

університет ім. 

Присвоїти 

кваліфіка-

ційну 

категорію 

19 

ДОІППО 

№ 11015 

2013 р., 

«Підвищення кваліфікації 

 



культури П.Тичини, 

1999, 

спеціальність: 

педагогіка і 

методика 

середньої освіти, 

трудове 

навчання 

(обслуговуюча 

праця), 

кваліфікація: 

вчительтрудовог

о навчання та 

основ 

підприємництва 

«спеціаліст 

перша 

категорії», 

2015 

вчителів трудового 

навчання, технологій» 

ДОІППО 

ДН / 24983906/ 

7188, 

2016 р. 

«Вчителів художньої 

культури» 

 

 

Трудове 

навчання, 

основи 

здоров’я 

Макеров 

Валерій 

Федорович 

вчитель 

трудового 

навчання, 

основи 

здоров’я 

Курський 

державний 

педагогічний 

інститут,1985, 

спеціальність: 

малювання, 

креслення, 

кваліфікація: 

вчитель 

малювання, 

креслення 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфіка-

ційній 

категорії 

«спеціаліс

т вищої 

категорії» 

та раніше 

присвоєно-

му педаго-

гічному 

званню 

«учитель-

методист» 

2018 р. 

24 

 

ДОІППО 

СПК № ДН  24983906/ 

9833, 

2017 р. 

«Вчитель трудового 

навчання» 

ДОІППО 

СПК № ДН  24983906/ 

2317 р., 

«Вчителі основ здоров’я» 

 

 

Музичне 

мистецтво 

Костенко 

Вікторія 

вчитель  

музичного 

Дніпропетровсь- 

ке педагогічне 

Присвоїти 

кваліфіка-
10 

ДОІППО 

№ 4390 

Відпустка по 

догляду за 



Вікторівна мистецтва училище 

Дніпропетровсько

го національного 

університету, 

2008, 

спеціальність: 

педагогіка 

іметодика 

середньої освіти, 

кваліфікація: 

вчитель музики, 

музичний 

керівник 

Бердянський 

державний 

педагогічний 

університет, 

2011, 

спеціальність: 

соціальнапедагогік

акваліфікація: 

соціальний 

педагог 

ційну 

категорію 

«спеціаліст 

другої 

категорії», 

2013 

2013 р. 

«Підвищення кваліфікації 

вчителів музичного 

мистецтва» 

дитиною 

Вихователь 

ГПД 

Сеніна 

Людмила 

Кирилівна 

вихователь  

ГПД 

Миколаївський 

державний 

педагогічний 

інститут, 1981, 

спеціальність: 

фізичне 

виховання, 

кваліфікація: 

вчитель 

фізичного 

виховання 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфіка-

ційній 

категорії 

«спеціаліс

т вищої 

категорії» 

та раніше 

присвоєно-

57 

ДОІППО  

№ 1213, 

2014 р. 

«Підвищення кваліфікації 

учителів початкових 

класів, які одночасно 

працюють в групах 

продовженого дня» 

 



му педаго-

гічному 

званню 

 «старший 

учитель», 

2014 

Вихователь 

ГПД,  

російська 

мова 

Болдирєва 

Тетяна 

Федорівна 

вихователь  

ГПД, 

вчитель  

російської 

мови 

Дніпропет-

ровський 

державний 

університет, 

1984, 

спеціальність: 

російська мова та 

література, 

кваліфікація: 

філолог, 

викладач 

російської мови 

та літератури 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфіка-

ційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

2018 

 

28 

ДОІППО 

СПК № ДН  24983906/ 

8603, 

2017 р. 

«Учителі російської мови, 

літератури, зарубіжної 

літератури» 

СПК № ДН  24983906/ 

9885, 

2017 р. 

«Вихователі груп 

продовженого дня» 

 

Педагог-

організатор 

Ткачук 

Юлія 

Леонідівна 

педагог-

організатор 

Мелітопольський 

державний 

педагогічний 

університет 

2017, 

спеціальність: 

історія, 

кваліфікація: 

історик,викладач 

історії 

Присвоїти 

тарифний 

розряд 

№ 11, 

2016 

2 

 

Відпустка по 

догляду за 

дитиною 

 

 

 

 

 



Особи, які працюють за сумісництвом 

 

Образо-

творче 

мистецтво 

Недошита 

Інна 

Володими- 

рівна 

вчитель   

образотвор-

чого 

мистецтва 

Дніпропетровськ

ий обласний 

театрально-

художній коледж, 

2004, 

спеціальність: 

образотворче і 

декоративно-

прикладне 

мистецтво, 

кваліфікація: 

художник-

виконавець 

художнього 

розпису, викладач 

образотворчого 

мистецтва 

Відокремлений 

підрозділ «Дніп-

ропетровський 

факультет 

Київського 

національного 

університету 

культури і 

мистецтва»,2012, 

спеціальність: 

дизайн, 

кваліфікація: 

дизайнер 

середовища 

Присвоїти 

кваліфіка-

ційну 

категорію 

«спеціаліст 

другої 

категорії», 

2014 

10 

 

Дніпропетровський 

національний університет 

ім. О. Гончара 

12 СПК 824803 

2011 р. 

«Образотворче мистецтво» 

 



Технології 

(спеціаль-

ність:  

швачка ) 

Пінчук 

Людмила 

Юхимівна 

вчитель 

технології 

 

Дніпропетровсь-

кий політехнікум 

Мінлегпрому 

СРСР, 1981, 

спеціальність: 

швейне 

виробництво 

кваліфікація: 

технік технолог 

Відповідає 

раніше 

присвоє- 

ному 

педагогіч-

ному 

званню 

«майстер 

виробни-

чого 

навчання 

 І категорії» 

2017 

23 

Білоцерківський інститут 

післядипломної освіти 

інженерно-педагогічних 

працівників 

СПК № 35946459-000257-

16, 

2016 р. 

«За програмою 

педагогічних працівників 

ПТО» 

 

Технології 

(спеціаль-

ність: слюсар 

з ремонту 

автомобі- 

лей ) 

Сахно 

Віталій 

Михайлович 

вчитель 

технології 

 

Дніпропетровсь-

кий інженерно-

будівельний 

інститут,  

1978, 

 будівельні та 

дорожні машини і 

устаткування 

Присвоїти 

кваліфіка-

ційну 

категорію 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

2013 

40 

ГУМВС України 

Дніпропетровської 

області 

секретаріат Управління 

Державто-інспекції , 

№ 0010621, 2012 р. 

«Викладач ПДР,ОБР та 

будови 

автотранспортних  

засобів» 

 

Основи 

здоров’я 

Дірявка 

Оксана 

Петрівна 

вчитель 

основи 

здоров’я 

 

 

 

 

 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 

2004, 

спеціальність: 

початкове 

навчання, 

кваліфікація: 

вчитель 

початкових 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфіка-

ційній 

категорії 

«спеціа-

ліст вищої 

категорії» 

та раніше 

присвоє-

31 

ДОІППО 

№ 2852 

2013 р. 

«Основ здоров’я, ОБЖ за 

тренінговою методикою 

ООЖН» 

 

 



класів 

 

ному 

педаго-

гічному 

званню 

«старший 

учитель», 

2015 р 
 

 

 

 


