
Додаток 29  

до Ліцензійних умов 

ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої 

діяльності у сфері загальної середньої освіти 

1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної 

середньої освіти 

Педагогічні працівники Необхідно 

(осіб) 

Фактично 

(осіб) 

Відсоток потреби 

Педагогічні працівники, усього 78 77 1,3% 

у тому числі ті, що:    

мають відповідну освіту                         

                          

             74            73             1,3% 

працюють у закладі освіти за 

сумісництвом 

              4             4               0% 

 

 

Примітка: вакансія з англійської мови. Предмет викладається за рахунок довантаження 

інших працівників. 

2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

викладача 

Найменуван ня 
посади 

Найменування 

закладу, який 

закінчив  

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Кваліфікацій 
на категорія, 
педагогічне 
звання (рік 

встановлення, 
   підтверджен 

ня) 

Педаг

о 

гічни

й 

стаж 

(повн

их 
років) 

Підвищення 
кваліфікації за 

фахом 
(найменування 

закладу або іншої 
юридичної особи, 
що має право на 

підвищення 
кваліфікації, 

номер, дата видачі 

документа про 
підвищення 
кваліфікації) 

Примітки 

Українська 

мова та 

література 

Біліченко 
Світлана 
Петрівна 

вчитель 

української 

мови та 

літератури, 

педагог- 

організатор 

Дніпропетровський 

національний 

університет, 2011, 

«Українська мова 

та література», 

філолог, вчитель 

української мови 
та літератури  

 

встановлено 
вищу 

кваліфікаційн
у категорію, 

2018 р. 

12 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної 

освіти, 
СПК № ДН 

24983906/1671-16, 
10.05.2016 р.  

 

 



Українська 

мова та 

літератури 

Скиба 
Людмила 
Петрівна 

вчитель 

української 

мови та 

літератури 

Дніпропетровський 
державний 

університет,1982, 

«Українська мова 

та література», 

філолог, викладач 

української мови та 

літератури 

підтверджено 

вищу 

кваліфікаційн

у категорію 

та звання, 
«старший 

вчитель», 

          2014 р. 

36 

КЗВО «Академія 

неперервної 

освіти» ДОР, 

СПК №ДН 

41682253/1808, 

04.04.2018 р.  

 

Українська 

мова та 

література 

Стріжак 
Людмила 

   Миколаївна 

вчитель 

української 

мови та 

літератури 

Дніпропетровський 

державний 

університет,1996, 

«Українська мова та 

література», 

філолог, викладач 

української мови 
та літератури 

 

встановлено 
вищу 

кваліфікаційн
у категорію, 

2017 р. 

 

29 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної 

освіти, 
СПК № ДН 

24983906/1666-17, 
08.06.2017 р.  

 

 

Українська 

мова та 

література 

Здреник 
        Ірина 

Павлівна 

вчитель 

української 

мови та 

літератури 

Київський  

державний 

педагогічний 

інститут, 1975, 

«Українська мова та 

література», 

вчитель 

української мови 
та літератури 

підтверджено 

вищу 

кваліфікаційн

у категорію 

та звання, 
«старший 

вчитель» 

2015 р. 
 

39 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної 

освіти, 
СПК № 156, 
24.10.2014 р.  

 

 

Українська 

мова та 

література 

Скоробогатова 
Ольга 

   Анатоліївна 

вчитель 

української 

мови та 

літератури 

Бердянський 
педагогічний 
інститут,2000,  

«Українська мова і 
література та 

українознавство», 

вчитель української 
мови та 

українознавства 

встановлено 
вищу 

кваліфікаційн
у категорію, 

2013 р. 

 

18 КЗВО «Академія 

неперервної 

освіти» ДОР, 

СПК №ДН 

24983906/7987-17, 

27.12.2017 р. 

 (перебувала 

у декретній 

відпустці). 

Українська 

мова та 

література 

Горяна 
Лілія 

Сергіївна 

вчитель 

української 

мови та 

літератури 

Дніпропетровський 

національний 

університет, 2011, 

«Українська мова 

та література», 

філолог, вчитель 

української мови 
та літератури  

 

встановлено 
другу 

кваліфікаційн
у категорію, 

2016 р. 

 

4 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної 

освіти, 
СПК № ДН 

24983906/5984-16, 

13.10.2016 р. 

 



Англійська 
мова 

Хмеленко 
Людмила 

    Вікторівна 

в.о.директора 
школи, 

 

вчитель 
   англійської 

мови 

Дніпропетровський 

державний 

університет,1984, 

«Англійська мова і 

література», 

філолог, викладач 

англійської мови і 

літератури   

відповідає 

займаній 

посаді, 

встановлено 

звання 

Відмінник 
освіти 

України, 
2001, 

підтверджено 

вищу 

кваліфікаційн

у категорію та 

звання 

"учитель- 
методист», 

2014 р. 

34 КЗВО «Академія 

неперервної 

освіти» ДОР, 

СПК №ДН 

41682253/3153 , 

10.10.2018 р. 

 

Англійська 
мова 

Іванова 
Світлана 

Анатоліївна 

заступник 
директора з 

НВР, 

 

вчитель 
англійської 

мови 

Дніпропетровський 

державний 

університет,1982, 

«Англійська мова і 

література», 

філолог, викладач 

англійської мови і 

літератури   

відповідає 

займаній 

посаді, 

підтверджено 

вищу 

кваліфікаційн

у категорію та 

звання 

"учитель- 
методист», 

2015 р. 

38 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної 

освіти, 
СПК № 3892, 

11.06.2015 р. 

 

Англійська 
мова 

Фурсова 
Антоніна 

Миколаївна 

вчитель 

англійської 

мови 

Дніпропетровський 

державний 

університет,1994, 

«Англійська мова і 

література», 

філолог, викладач 

англійської мови і 

літератури 

встановлено 
вищу 

кваліфікацій
ну категорію, 

присвоєно 
звання 

«учитель-
методист». 

2014 р. 

29 КЗВО «Академія 

неперервної 

освіти» ДОР, 

СПК №ДН 

41682253/6223, 

28.10.2018 р. 

 

Англійська 
мова 

Новицька 
Ірина 

  Миколаївна 

вчитель 

англійської 

мови 

 

Дніпропетровський 

державний 

університет,1996, 

«Англійська 

мова і 

література», 

філолог, 

викладач 

англійської мови 

і літератури 

встановлено 
першу 

кваліфікацій
ну категорію 

2016 р. 

19 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної 

освіти, 
СПК № 4576-16, 

24.06.2016 р. 

 



Англійська 
мова 

Леусенко 
Анастасія 
Олегівна 

вчитель 

англійської 

мови 

Дніпропетровський 

педагогічний 
коледж, 2015, 

«Початкова освіта з 
правом навчання 
іноземної мови», 

вчитель початкових 

класів з правом 
навчання іноземної 

мови 

10 

тарифний 

розряд 

3 Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет, VI 

курс «Філологія» 

 

Англійська 
мова 

Решта 
Інна 

Володимирівна 

вчитель 
англійської 

мови 

Дніпропетровськи й 

університет 

економіки та права, 

2007, «Переклад», 

перекладач з двох 

іноземних мов 

спеціаліст 

11 тарифний 
розряд 

 

2 КЗВО «Академія 

неперервної 

освіти» ДОР, 

СПК №ДН 

41682253/4586, 

22.06.2018 р. 

 

Англійська 
мова 

Лежень 
Яна 

Сергіївна 

вчитель 
англійської 

мови 

Дніпропетровський 

педагогічний 

коледж, 2015, 

«Початкова освіта з 

правом навчання 

іноземної мови», 

вчитель початкових 

класів з правом 

навчання іноземної 

мови 

 

10 тарифний 
розряд 

 

3 Бердянський 

державний 

педагогічний 

університет,VI 

курс «Початкова 

освіта» 
 

Німецька 
мова 

 Брижко 
Ірина 

Микитівна 

вчитель 
німецької 

мови 

Читинський 
педагогічний 

інститут,1983, 

«Німецька та 

англійська мови», 
вчитель німецької 

та англійської 

мови 

підтверджено 

вищу 

кваліфікаційн

у категорію та 

присвоєно 

звання 

"учитель- 
методист», 

2014 р. 

35 КЗВО «Академія 

неперервної 

освіти» ДОР, 

СПК №ДН 

41682253/5127, 
14.09.2018 

 

Зарубіжна 

література 
Касьяненко 

Наталія 
Василівна 

вчитель 

зарубіжної 

літератури 

Київський 
педагогічний 
інститут,1982,  

«Російська мова і 
література», 

вчитель російської 

мови і літератури 

підтверджено 

вищу 

кваліфікаційн

у категорію та 

звання 

«старший 
учитель», 

2015 р. 

36 КЗВО «Академія 

неперервної 

освіти» ДОР, 

СПК №ДН 

41682253/4928, 

23.10.2018 

 

Історія Іллічова 

Наталія 

Борисівна 

вчитель 
історії 

Дніпропетровський 

державний 

університет,1982, 

«Історія», 

 історик, викладач 

історії і 

суспільствознавства 

підтверджено 

вищу 

кваліфікаційн

у категорію та 

присвоєно 

звання 

"учитель- 
методист», 

2015 р. 

 

25 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної 

освіти, 
 № 8156, 

25.09.2014 р. 

Заплановано 

курси  

з30.09-04.10. 

2019 р. 



Історія Ніколаєва 
Катерина 
Сергіївна 

вчитель 

історії 
Дніпропетровський 

національний 

університет, 2007, 

«Історія», 

історик,вчитель 

історії та 
суспільствознавства 

. 

встановлено 
другу 

кваліфікацій
ну категорію 

2015 р. 

6 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної 

освіти, 
№ 3389, 

28.03.2014 р. 

Заплановано 

курси  

з18.02-22.02. 

2019 р. 

Художня 
культура 

Бур’ян 
Інеса 

Георгіївна 

вчитель 
    художньої 

  культури 

Дніпропетровський 
металургійний 

інститут,1984 
Дніпропетровський 

педагогічний 
технікум,2005, 
«Професійне 
навчання», 

майстер 

виробничого 

навчання, менеджер 

підтверджено 

вищу 

кваліфікаційн

у категорію та 

присвоєно 

звання 

"старший 

учитель», 
2015 р. 

 

24 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної 

освіти, 
СПК № ДН 

24983906/5378, 
23.09.2016 р. 

 

Музичне 

мистецтво 

Безсмольний 
Анатолій 

Васильович 

вчитель 
музики 

Дніпропетровське 

музичне училище, 

1988, «Хорове 

диригування»,  

диригент хору, 

вчитель музики 

11 
тарифний 

розряд, 

підтверджено 

педагогічне 

звання 
«старший 
учитель», 

2017 р. 

 

 

21 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної 

освіти, 
СПК № ДН 

24983906/2867-16, 

22.04.2016 р. 

 

Образотворче 
мистецтво 

Бур’ян 
Інеса 

Георгіївна 

вчитель  

образотворчого 

мистецтва 

Дніпропетровський 
металургійний 

інститут,1984 
Дніпропетровський 

педагогічний 
технікум,2005, 
«Професійне 
навчання», 

майстер 

виробничого 

навчання, менеджер 

підтверджено 

вищу 

кваліфікаційн

у категорію та 

присвоєно 

звання 

"старший 

учитель», 
2015 р. 

 

24 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної 

освіти, 
СПК № ДН 

24983906/5378, 
23.09.2016 р. 

 

Математика Радченко 
Світлана 
Петрівна 

вчитель 
математики 

Дніпропетровський 

державний 

університет,1977, 

«Математика», 

математик, 

викладач 

математики 

підтверджено 
вищу 

кваліфікаційн
у категорію, 

2014 р. 

41 КЗВО «Академія 

неперервної 

освіти» ДОР, 

СПК №ДН 

41682253/5121, 

25.10.2018 

 



Математика Ляш 

Світлана 

Іванівна 

вчитель 
математики 

Дніпропетровський 

державний 

університет,1991, 

«Математика», 

математик, 

викладач 

математики 

підтверджено 

вищу 

кваліфікаційн

у категорію та  

звання 

"старший 

учитель», 
2017 р. 

 

27 КЗВО «Академія 

неперервної 

освіти» ДОР, 

СПК №ДН 

24983906/1382, 
27.02.2017 

 

Математика Довгай 

Ангеліна 

Анатоліївна 

вчитель 
математики 

Дніпропетровський 

державний 

університет,1982, 

«Математика», 

математик, 

викладач 

математики 

підтверджено 

вищу 

кваліфікаційн

у категорію та  

звання 

" учитель- 
методист», 

2016 р. 

 

38 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної 

освіти, 
СПК № 438 

31.03.2015 р 

 

Математика Владова 
Людмила 

  Степанівна 

вчитель 
  математики 

Кіровоградський 

державний 

педагогічний 

інститут, 1976,  

«Математика», 

учитель математики 

підтверджено 

вищу 

кваліфікаційн

у категорію та  

звання 

"старший 

учитель», 
2016 р. 

 

46 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної 

освіти, 
СПК № ДН 

24983906/3099, 

30.06.2016 р. 

 

Математика Бодрова 
Вероніка 

Вікторівна 

вчитель 
математики 

Сумський 

державний 

педагогічний 

університет, 2011, 

«Математика», 

 вчитель математики 

встановлено 
другу 

кваліфікацій
ну категорію 

       2018 р. 

7 КЗВО «Академія 

неперервної 

освіти» ДОР, 

СПК №ДН 

41682253/1234, 
23.03.2018 

 

Математика Безсмольна 
Катерина 

Геннадіївна 

вчитель 
математики 

Могильовський 
державний 

університет, 
2015, 

«Математика. 

Фізика». 
викладач 

спеціаліст, 
11 тарифний 

розряд 
 

2 КЗВО «Академія 

неперервної 

освіти» ДОР, 

СПК №ДН 

41682253/1234, 

23.03.2018 

 

Біологія Петлюра 
Галина 
Василівна 

вчитель 
  біології 

Херсонський 

педагогічний 

інститут,1991, 

«Біологія», вчитель 

біології 

підтверджено 

вищу 

кваліфікаційн

у категорію та  

звання 

"учитель- 
методист», 

2018 р. 

 

28 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної 

освіти, 
СПК № ДН 

24983906/5439, 
14.07.2017 р. 

 



Біологія Лоянова 
Зоя 

Миколаївна 

вчитель 
  біології 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

інститут,1991,  

«Біологія з 

додатковою 

спеціальністю 

хімія»,вчитель 

біології і хімії 

підтверджено 

вищу 

кваліфікаційн

у категорію та  

звання 

"учитель- 
методист», 

2015 р. 

 

26 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної  
педагогічної 

освіти, 
СПК № 829 
13.02.2015 р. 

 

Географія Куліда 
Ольга 
Петрівна 

вчитель 
  географії 

Київський 
державний 

університет, 
1981, 

«Географія», 
вчитель географії 

підтверджено 

вищу 

кваліфікаційн

у категорію та  

присвоєно 

звання 

"старший 

учитель», 
2015 р. 

 

30 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної  
педагогічної 

освіти, 
 № 2718 

07.03.2014 р. 

Заплановано 

курси  

з27.05-31.05. 

2019 р. 

Географія Мирошник 
Юлія 

Анатоліївна 

вчитель 
географії 

Дніпропетровський 

національний 

університет, 2009, 
«Географія», 

географ, вчитель 

географії 

встановлено 
першу 

кваліфікацій
ну категорію 

   2015 р. 

9 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної 

освіти, 
 № 9411, 

10.10.2014 р. 

Заплановано 

курси  

з18.02-22.02. 

2019 р. 

Фізика Данюшина 
Людмила 

Миколаївна 

заступник 

директора з 

НВР, 

 вчитель 

фізики 

Ростовський 

педагогічний 

інститут,1979,  

«Фізика», 

вчитель фізики 

відповідає 

займаній 

посаді, 

підтверджено 

вищу 

кваліфікаційн

у категорію та  

звання 

"учитель- 
методист», 

2017 р. 

40 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної 

освіти, 
СПК № ДН 

24983906/4463-17, 
31.01.2017 р. 

 

Фізика Тереб 
Лариса 
Василівна 

вчитель 
  фізики 

Дніпропетровський 

державний 

університет,1985, 

«Фізика», 

вчитель фізики 

 

підтверджено 

вищу 

кваліфікаційн

у категорію та  

присвоєно 

звання 

"учитель- 
методист», 

2018 р. 

24 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної 

освіти, 
СПК № ДН 

24983906/4668, 

07.11.2017 р. 

 

Фізика Романюк 
Віктор 

Трохимович 

вчитель 
   фізики 

Дніпропетровський 

державний 

університет,1972, 

«Математика», 

вчитель 

математики 

 

підтверджено 

вищу 

кваліфікаційн

у категорію та  

звання 

"учитель- 
методист», 

2016 р. 

37 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної 

освіти, 

 № 8554 

19.09.2014 р. 

Заплановано 

курси  

з14.01-01.02. 

2019 р. 



Хімія Савенко 
Ірина 

Володимирівна 

вчитель 
хімії 

Дніпропетровський 

національний 

університет,2005, 

«Зоологія», 

викладач біології 

та хімії 

встановлено 
вищу 

кваліфікацій
ну категорію, 

присвоєно 
звання 

«старший 
учитель», 

2018 р. 

13 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної 

освіти, 

 СПК№ 2005 

27.03.2015 р. 

 

Трудове 
навчання 

Кравчук 
Михайло 

Антонович 

вчитель 
трудового 

навчання 

Дніпропетровський 
державний 
університет, 1981, 
«Хімія»,вчитель 
хімії, 
Сімферопольське 
військово- 
політичне училище, 
1982, 
політпрацівник 

підтверджено 

вищу 

кваліфікаційн

у категорію та  

присвоєно 

звання 

"учитель- 
методист», 

2014 р 

44 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної 

освіти, 
 СПК№ 4478-16 

24.06.2016 р. 

 

Трудове 
навчання 

Романюк 
Віктор 

Трохимович 

вчитель 
трудового 
навчання 

 
 

Дніпропетровський 

державний 

університет,1972, 

«Математика», 

вчитель 

математики 

 

підтверджено 

вищу 

кваліфікаційн

у категорію та  

звання 

"учитель- 
методист», 

2016 р. 

37 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної 

освіти, 

 № 8554 

19.09.2014 р. 

Заплановано 

курси  

з14.01-01.02. 

2019 р. 

Трудове 

навчання 

Шинкаренко 
Світлана 
Іванівна 

вчитель 
трудового 
навчання 

Дніпропетровський 

індустріально- 

педагогічний 

технікум, 2005, 

«Професійне 

навчання»,  

майстер 

виробничого 

навчання, менеджер; 

Міжнародний 

науково-технічний 

університет,2017, 

«Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» 

 

спеціаліст, 

11 тарифний 

розряд 

6  Запланована 

атестація у 

2019 р. 

Трудове 

навчання 

Бур’ян 
Інеса 

Георгіївна 

вчитель  

трудового 

навчання 

Дніпропетровський 
металургійний 

інститут,1984 
Дніпропетровський 

педагогічний 
технікум,2005, 
«Професійне 
навчання», 

майстер 

виробничого 

навчання, менеджер 

підтверджено 

вищу 

кваліфікаційн

у категорію та 

присвоєно 

звання 

"старший 

учитель», 
2015 р. 

 

24 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної 

освіти, 
 СПК№ ДН 

24983906/5018 

16.06.2017 р 

 



Інформатика Остроуменко 
Алла 

Олексіївна 

заступник 

директора з 

НВР,  

вчитель 

інформатики 

Луганський 
державний 

педагогічний 
університет, 

2001, 

«Початкове 

навчання», 
вчитель 

початкових класів 

відповідає 

займаній 

посаді, 

підтверджено 

вищу 

кваліфікаційн

у категорію та  

звання 

"учитель- 
методист», 

2017 р. 

27 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної 

освіти, 
 СПК№ ДН 

24983906/2097-17 

16.11.2017 р 

 

Інформатика Зінченко 

Володимир 

Володимирович 

вчитель 

інформатики 
Дніпропетровська 

державна фінансова 

академія,2014,  

«Фінанси і кредит», 

Дніпропетровський 

державний інститут 

фізичної культури і 

спорту, 2004, 

«Фізичне 

виховання», 

викладач фізичного 

виховання і спорту 

встановлено 
другу 

кваліфікацій
ну категорію 

   2016 р. 

10 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної 

освіти, 
 СПК№ 2380 

03.04.2015 р 

 

Інформатика Полішко 
Олена 

 Миколаївна 

вчитель 
інформатики 

Дніпропетровський 

державний 

університет,1972, 

«Математика», 

математик, 

викладач 

математики 

 

підтверджено 

вищу 

кваліфікаційн

у категорію та  

звання 

"учитель- 
методист», 

2017 р. 

27 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної 

освіти, 
 № 6450 

14.06.2014 р 

Заплановано 

курси  

з09.09-13.09. 

2019 р. 

Інформатика Бугир 
Людмила 

Михайлівна 

педагог- 
організатор, 

вчитель 
інформатики 

Полтавський 
державний 

педагогічний 
університет, 

2000, 

«Початкове 

навчання»,вчитель 

початкових класів 

встановлено 
вищу 

кваліфікацій
ну категорію, 

присвоєно 
звання 

«старший 
учитель», 

2018 р 

21 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної 

освіти, 
 СПК№ ДН 

24983906/6389-05 
28.10.2016 р 

 

Основи 

здоров’я 
Галіцька 
Світлана 
Петрівна 

вчитель 

основ 
  здоров’я 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2011, 

«Початкове 

навчання», 

 вчитель 
початкових класів 

підтверджено 

вищу 

кваліфікаційн

у категорію та  

присвоєне 

звання 

"учитель- 
методист», 

2015 р. 

31 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної 

освіти, 
СПК № 1704 
24.06.2015 р 

 



Основи 

здоров’я 

Лоянова 
Зоя 

Миколаївна 

вчитель 

основ 
      здоров’я 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

інститут,1991,  

«Біологія з 

додатковою 

спеціальністю 

хімія»,вчитель 

біології і хімії 

підтверджено 

вищу 

кваліфікаційн

у категорію та  

звання 

"учитель- 
методист», 

2015 р. 

 

26 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної  
педагогічної 

освіти, 
СПК № ДН 

24983906/1594 
04.03.2016 р. 

 

Основи 

здоров’я 
Мирошник 

Юлія 
Анатоліївна 

вчитель 
    основ        
здоров’я  

Дніпропетровський 

національний 

університет, 2009, 
«Географія», 

географ, вчитель 

географії 

встановлено 
першу 

кваліфікацій
ну категорію 

   2015 р. 

9 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної 

освіти, 
СПК № ДН 

24983906/6319, 
22.09.2017 р. 

 

Фізична 
культура 

Михайлова 
Вікторія 

Дмитрівна 

вчитель 
фізичної 
культури 

Дніпропетровський 

державний інститут 

фізичної культури, 

1988,  

«Фізична культура і 

спорт», 

викладач-тренер по 

виду спорту 

підтверджено 

вищу 

кваліфікаційн

у категорію та  

звання 

"учитель- 
методист», 

2018 р. 

 

30 КЗВО «Академія 

неперервної 

освіти» ДОР, 

СПК №ДН 

41682253/877, 

23.02.2018 

 

Фізична 
культура 

Агалакова 
Світлана 

Михайлівна 

вчитель 

фізичної 

культури 

Київський 

державний інститут 

фізичної культури, 

1979, 

«Фізична культура і 

спорт», викладач 

фізичного 

виховання, тренер 

встановлено 

першу  

кваліфікаційн

у категорію та 

підтверджено 

звання 

"старший 

учитель», 
2015 р. 

 

39 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної 

освіти, 
СПК№ 3108 
24.04.2015 р. 

 

Фізична 
культура 

Агалакова 
Світлана 

Михайлівна 

інструктор з 

плавання 

Київський 

державний інститут 

фізичної культури, 

1979, 

«Фізична культура і 

спорт», викладач 

фізичного 

виховання, тренер 

підтверджено 

вищу 

кваліфікаційн

у категорію, 

2017 р. 

39 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної 

освіти, 
СПК№ 3108 
24.04.2015 р. 

 

Фізична 
культура 

Кутовий 
Ігор 

Вікторович 

вчитель 
фізичної 
культури 

Дніпропетровський 

державний інститут 

фізичної культури , 

1989, «Фізична 

культура і 

спорт»,викладач    

фізичної культури 

підтверджено 

вищу 

кваліфікаційн

у категорію та  

звання 

"учитель- 
методист», 

2015 р. 

 

33 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної 

освіти, 
№ 1700 

21.02.2014 р. 

Заплановано 

курси  

з04.11-22.11. 

2019 р. 



Фізична 
культура 

Михайлов 
Сергій 

Віталійович 

вчитель 
фізичної 
культури 

Дніпропетровський 

державний інститут 

фізичної культури , 

1988, «Фізична 

культура і спорт», 

викладач-тренер по 

виду спорту 

встановлено 
вищу 

кваліфікаційн
у категорію, 

2017 р. 

12 КЗВО «Академія 

неперервної 

освіти» ДОР, 

СПК №ДН 

41682253/6260, 
19.10.2018 

 

Хореографія Гукова 
Леся 

Василівна 

вчитель 
хореографії 

Дніпропетровський 
державний 

університет, 
1994, 

Дніпропетровський 

театральний 
коледж, 2000, 

«Хореографія», 
викладач 

хореографії 

встановлено 
вищу 

кваліфікаційн
у категорію, 

2014 р. 

17 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної 

освіти, 
№ 11381 

08.11.2014 р. 

Заплановано 

курси  

з11.01-01.02. 

2019 р. 

Захист 

Вітчизни 
Кравчук 

Михайло 

Антонович 

вчитель 
захисту 

 Вітчизни 

Дніпропетровський 
державний 
університет, 1981, 
«Хімія»,вчитель 
хімії, 
Сімферопольське 
військово- 
політичне училище, 
1982, 
політпрацівник 

підтверджено 

вищу 

кваліфікаційн

у категорію та  

присвоєно 

звання 

"учитель- 
методист», 

2014 р 

44 КЗВО «Академія 

неперервної 

освіти» ДОР, 

СПК №ДН 

41682253/4124, 
15.06.2018 

 

Екологія Тереб 
Лариса 

Василівна 

вчитель 
екології 

Дніпропетровський 

державний 

університет,1985, 

«Фізика», 

вчитель фізики 

 

підтверджено 

вищу 

кваліфікаційн

у категорію та  

присвоєно 

звання 

"учитель- 
методист», 

2018 р. 

   24 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної 

освіти, 
СПК№  ДН 

24983906/2165-16 
23.09.2016 р. 

 

Екологія Петлюра 
Галина 

Василівна 

вчитель 
екології 

Херсонський 

педагогічний 

інститут,1991, 

«Біологія», вчитель 

біології 

підтверджено 

вищу 

кваліфікаційн

у категорію та  

звання 

"учитель- 
методист», 

2018 р. 

 

28 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної 

освіти, 
СПК № ДН 

24983906/5439, 
14.07.2017 р. 

 



Економіка Куліда 
Ольга 
Петрівна 

вчитель 
економіки 

Київський 
державний 

університет, 
1981, 

«Географія», 
вчитель географії 

підтверджено 

вищу 

кваліфікаційн

у категорію та  

присвоєно 

звання 

"старший 

учитель», 
2015 р. 

 

29 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної  
педагогічної 

освіти, 
 № 2718 

07.03.2014 р. 

Заплановано 

курси  

з27.05-31.05. 

2019 р. 

Початкове 
навчання 

Нецька 
    Людмила 
Володимирівна 

вчитель 

    початкових 

         класів 

Київський 

педагогічний 

інститут, 1981,  

«Педагогіка і 

методика 

початкового 

навчання», 

вчитель 
початкових класів 

підтверджено 

вищу 

кваліфікаційн

у категорію та  

звання 

"учитель- 
методист», 

2017 р. 

 

37 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної 

освіти, 
СПК№  ДН 

24983906/2603 
14.04.2017 р. 

 

Початкове 
навчання 

Мізіна 
Ліна 

Олександрівна 

вчитель 

  початкових 

       класів 

Львівський 

державний 

університет,1983, 

«Початкове 

навчання», вчитель 
початкових класів 

підтверджено 

вищу 

кваліфікаційн

у категорію та  

присвоєно 

звання 

"учитель- 
методист», 

2018 р 

41 КЗВО «Академія 

неперервної 

освіти» ДОР,  

СПК №ДН 

41682253/68 

26.01.2018 р. 

 

  Початкове 
навчання 

Коваль 
    Людмила 

Іванівна 

вчитель 

початкових 

      класів 

Київський 

педагогічний 

інститут, 1986,  

«Педагогіка та 

методика 

початкового 

навчання»,вчитель 
початкових класів 

підтверджено 

вищу 

кваліфікаційн

у категорію та  

звання 

"старший 

учитель», 
2016 р 

43 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної 

освіти, 
СПК№ 227 

23.01.2015 р. 

 

Початкове 
навчання 

Ващенко 
Світлана 
Петрівна 

вчитель 

початкових 

класів 

Дніпропетровське 
педагогічне 
училище,1995, 

«Викладання в 

початкових 

класах», 
вчитель 

початкових класів, 

Бердянський 

державний 

педагогічний 

інститут,2013,  

«Українська мова  

література», вчитель 
української мови та 

літератури 

підтверджено 

вищу 

кваліфікаційн

у категорію та  

присвоєно 

звання 

"учитель- 
методист», 

2018 р 

   23 КЗВО «Академія 

неперервної 

освіти» ДОР,  

СПК №ДН 

41682253/6345 
12.10.2018 р. 

 



Початкове 
навчання 

Полішко 
Людмила 
Іванівна 

вчитель 

початкових 

класів 

Дніпропетровський 
хіміко- 

технологічний 

інститут, 1985, 

Дніпропетровське 

педагогічне 

училище, 2004,  

«Початкове 

навчання»,вчитель 
початкових класів 

підтверджено 

вищу 

кваліфікаційн

у категорію та  

присвоєно 

звання 

"учитель- 
методист», 

2018 р 

   26 КЗВО «Академія 

неперервної 

освіти» ДОР,  

СПК №ДН 

41682253/26 

26.01.2018 р. 

 

Початкове 
навчання 

Бондаревська 
Інна 

Миколаївна 

вчитель 

початкових 

класів 

Криворізький 
педагогічний 
інститут,2002, 

«Початкове 

навчання», 
вчитель 

початкових класів 

підтверджено 

вищу 

кваліфікаційн

у категорію та  

присвоєно 

звання 

"старший 

учитель», 
2015 р. 

   24 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної 

освіти, 
СПК№ 768 

12.02.2016 р. 

 

Початкове 
навчання 

Шило 
Неля 

Петрівна 

вчитель 

початкових 

класів 

Криворізький 

національний 

університет, 2013, 

«Початкова освіта», 

вчитель 
початкових класів 

підтверджено 

вищу 

кваліфікаційн

у категорію та  

присвоєно 

звання 

"учитель- 
методист», 

2018 р 

   27 КЗВО «Академія 

неперервної 

освіти» ДОР, 

СПК №ДН 

41682253/69 

26.01.2018 р. 

 

Початкове 
навчання 

Алексєєва 
Світлана 

Михайлівна 

вчитель 

початкових 

класів 

Криворізький 
державний 
педагогічний 

.інститут,1986, 

«Педагогіка та 

методика 

початкового 

навчання», 
вчитель 

початкових класів 

підтверджено 

вищу 

кваліфікаційн

у категорію та  

звання 

"старший 

учитель», 
2016 р 

37 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної 

освіти, 
СПК№ 2281 
27.03.2015 р. 

 

Початкове 
навчання 

Власова 
Тетяна 
Юріївна 

вчитель 

початкових 

класів 

Бердянський 

державний 

педагогічний 

університет, 2014, 

«Початкова освіта», 

вчитель 
початкових класів 

встановлено 
вищу 

кваліфікаційн
у категорію, 

2018 р. 

   21 КЗВО «Академія 

неперервної 

освіти» ДОР, 

СПК №ДН 

41682253/2184 
13.04.2018 р. 

 



Початкове 
навчання 

Грущак 

Наталія 

Миколаївна 

вчитель 

початкових 

класів 

Дніпропетровське 

педагогічне 

училище, 1992,  

«Викладання в 

початкових класах», 

вчитель 
початкових класів 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1998, 

«Географія», 

вчитель географії 

встановлено 
вищу 

кваліфікаційн
у категорію, 

 2018 р. 

15 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної 

освіти, 
№1469 

14.02.2014 

Заплановано 

курси  

з05.11-16.11. 

2018 р. 

Початкове 
навчання 

Поліщук 
 Альона 

Валентинівна 

вчитель 

початкових 

класів 

Дніпропетровський 

педагогічний 

коледж, 2016,  

«Початкова освіта», 

вчитель з початкової 

освіти 

10 
тарифний 

розряд 

1  
Запланован
а атестація 
у 2019 році 

Початкове 
навчання 

Смаглюк 
Наталя 
Василівна 

вчитель 

початкових 

класів 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2004, 

«Початкове 

навчання та 

українська мова і 

література», вчитель 
початкових класів, 

української мови та 

літератури 

встановлено 
першу 

кваліфікаційн
у категорію, 

 2015 р. 

14 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної 

освіти, 
СПК №3513 
15.05.2015 

 

Початкове 
навчання 

Ушакова 
Дар’я 

       Сергіївна 

вчитель 

початкових 

 класів 

Дніпропетровський 

педагогічний 

коледж, 2012,  

«Початкова освіта», 

вчитель 
початкових класів, 

Дніпропетровський 

національний 

університет,2016, 

«Українська мова і 

література»,  

вчитель 
української мови та 

літератури 

 2  
Запланован
а атестація 
у 2019 році 



Початкове 
навчання 

Саранчук 
Тамара 

Вікторівна 

вчитель 

початкових 

класів 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2000, 

«Початкове 

навчання», вчитель 
початкових класів 

підтверджено 

вищу 

кваліфікаційн

у категорію та  

звання 

"учитель- 
методист», 

2016 р. 

 

26 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної 

освіти, 
СПК №125 
22.01.2016 

 

Початкове 
навчання 

Петруненко 
Світлана 

  Василівна 

вчитель 

початкових 

класів 

Дніпропетровський 

державний 

університет,1993,  

«Фізика», вчитель 

фізики,  

Бердянський 

державний 

педагогічний 

інститут, 2015, 

«Початкова освіта», 

вчитель 
початкових класів 

встановлено 
першу 

кваліфікаційн
у категорію, 

 2016 р. 

8 КЗВО «Академія 

неперервної 

освіти» ДОР, 

СПК №ДН 

41682253/5682 

28.09.2018 р. 

 

Початкове 
навчання 

Мирошниченко 
Олена 
Сергіївна 

вчитель 

початкових 

класів 

Криворізький 

національний 

університет, 2016, 

«Початкова освіта», 

вчитель 
початкових класів 

спеціаліст, 
11 тарифний 

розряд 
 

2  
Запланован
а атестація 
у 2019 році 

Початкове 
навчання 

Поліщук 
Ірина 

Михайлівна 

вчитель 

початкових 

класів 

Нікопольське 

педагогічне 

училище, 1980,  

«Викладання у 

початкових класах», 

вчитель 
початкових класів 

11 

тарифний 

розряд, 

2018 р. 

20 КВНЗ «Академія 

неперервної 

освіти» ДОР,  

СПК № ДН 

41682253/625 

14.02.2018 

 

Початкове 
навчання 

Воропай 

Наталія 

Вікторівна 

вчитель 

початкових 

класів 

Бердянський 

державний 

педагогічний 

університет, 2008,  

«Педагогічна 

освіта», вчитель 

початкових класів 

встановлено 
другу 

кваліфікаційн
у категорію, 

 2015 р. 

13 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної 

освіти, 
СПК №4242 

29.05.2015 

Декретна 

відпустка 



ГПД Лобанова 
Віра 

Михайлівна 

вихователь 
ГПД 

Дніпропетровський 

державний 

університет,1985, 

«Математика», 
вчитель 

математики 

спеціаліст, 11 
тарифний 

розряд, 
2017 р. 

4 КЗВО «Академія 

неперервної 

освіти» ДОР, 

СПК №ДН 

41682253/4645 
13.07.2018 р. 

 

ГПД Сідей 
Валентина 

Григорівна 

вихователь 
ГПД 

Львівський 

державний 

університет, 1972, 

«Біохімія», викладач 

біології і хімії 

встановлено 
вищу 

кваліфікаційн
у категорію, 

 2016 р. 

31 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної 

освіти, 
СПК №6763 
30.10.2015 

 

ГПД Рожченко 
Діана 
Юріївна 

вихователь 

ГПД 

Кіровоградський 

державний 

педагогічний 

університет, 2016, 

«Початкова освіта», 

вчитель початкової 

школи 

спеціаліст 1  
Декретна 
відпустка 

Психолог Раєвська  

Ірина Юріївна 

психолог Дніпропетровський 

національний 

університет,2006, 

«Психологія», 

практичний 

психолог 

Встановлено 
першу 

кваліфікаційн
у категорію, 

 2016 р. 

8 Національна 
академія 

педагогічних 
наук України 

ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 

освіти», 
№075332, 

08.05.2014 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       



Особи, які працюють за сумісництвом: 4 

              
  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

посада 
Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація згідно з документом про 

вищу освіту) 

Примітка 

1 Скоробогатов 

Андрій 

Вікторович 

вчитель 
географії 

Дніпропетровський державний університет,1998, 

«Географія», географ, викладач 

 

2 Швець 
Сергій 

Михайлович 

керівник 
гуртка 

Дніпропетровський автотранспортний технікум, 1986, 

«Експлуатація автомобільного транспорту»,  

технік-експлуатаційник 

 

3 Швець 
Олександр 
Сергійович 

керівник 
гуртка 

Дніпропетровський державний інститут фізичної 

культури , 1998, 

«Фізичне виховання та спорт», вчитель фізичної 

культури 

 

4 Лєгостаєва 
Тетяна 

Вікторівна 

керівник 
гуртка 

Дніпропетровський національний університет,1997, 

 «Біологія», викладач біології 

 

 


