
Інформація про якісний склад педагогічних працівників 

по Комунальному закладу освіти  

«Спеціалізована школа № 134 гуманістичного навчання та виховання» 

Дніпровської міської ради 

Найменуванн

я навчальної 

дисципліни 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

викладача 
Н

ай
м

ен
у

в
а
н

н
я
 п

о
са

д
и

 

Найменування 

закладу, який 

закінчив (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Кваліфікацій

на категорія, 

педагогічне 

звання (рік 
встановлення, 

підтвердження) 

П
ед

аг
о

гі
ч

н
и

й
 с

та
ж

 

 (
п

о
в
н

и
х

 р
о

к
ів

) 

Підвищення 

кваліфікації за 

фахом 

(найменування 

закладу або іншої 

юридичної особи, 

що має право на 

підвищення 

кваліфікації, 

номер, дата 

видачі документа 

про підвищення 

кваліфікації) 

Примітка 

Англійська 

та 

французька 

мова 

Бабчінська 

Тетяна 

В’ячеславівна 

учитель 

англійськ. та 

французьк. 

мови 

Дніпропетровський 

національний 

університет, 2005, 

французька мова 

та література, 

філолог, викладач 

французької мови 

та літератури 

диплом НР  

№ 27538437 

Спеціаліст  

11 т. р. 

 

8 Заплановано 

курси на 2019р. 

 

Запланована 

атестація на  

2020 р. 

Початкові 

класи 

Бережна 

Оксана 

Василівна 

учитель 

початкових 

класів 

Дніпропетровське 

педагогічне 

училище, 1994, 

викладання в 

початкових 

класах, вчитель 

початкових класів, 

вихователь ГПД 

диплом ІО  

№ 001958 

Спеціаліст 

10 т. р. 

 

11 Заплановано 

курси на 2019р. 

 

Запланована 

атестація на  

2020 р. 

Англійська 

мова 

Березан 

Тетяна 
Олександрівна 

учитель 

англійської 

мови 

ТОВ 

"Дніпропетровськ

ий університет ім. 

А.Нобеля", 2013, 

переклад, 

перекладач з 

англійської та 

іспанської мов, 

викладач ВНЗ 

диплом НР 

 № 45313281 

Спеціаліст 

11 т. р. 

 

1 Заплановано 

курси на 2019р. 

 

Запланована 

атестація на  

2020 р. 

Початкові 

класи 

Блінова  

Раїса 

Миколаївна 

учитель 

початкових 

класів 

Кременчуцьке 

педагогічне 

училище, 2014, 

початкова освіта, 

вчитель 

початкових класів, 

інформатики в 

початкових класах 

диплом ТА  

№ 47621310 

Спеціаліст 

10 т. р. 

 

2  Відпустка 

по догляду 

за дитиною 

до 3-х років 

Англійська 

мова 

Богомолова 

Юлія 

Леонідівна 

учитель 

англійської 

мови 

Дніпропетровський 

національний 

університет, 2002, 

історія, викладач 

історії та 

І категорія, 
встановлення 

2016 

8 ДОІППО,  

№ 13708, 

28.12.2012 

Вчителі 

 



суспільствознавст

ва, ДНУ, курси 

іноземних мов, 

2003, англійська 

мова 

диплом НР  

№ 21180096 

англійської мови 

(«спеціаліст І 

категорії», 

«спеціаліст вищої 

категорії») 

Інформатика Бондар  

Ольга 

Сергіївна 

учитель 

інформатики 

Бердянський 
державний 

педагогічний 

університет, 2017, 

початкова освіта, 
організатор початкової 

освіти, вчитель 

початкової школи, 

вчитель інформатики 
диплом С17 № 079694 

Спеціаліст 

11 т. р. 

 

4  Навчання 

на заочному 

відділені 

ВНЗ 

Початкові 

класи 

Вакуленко 

Лілія 

Дмитрівна 

учитель 

початкових 

класів 

Прикарпатський 

державний 

університет, 1995,  

початкове 

навчання, вчитель 

початкових класів 

диплом ЛБ ВЕ 

 № 001260 

Вища 

категорія, 
встановлення 

2009, 
підтвердження 

2015, 

старший 

учитель,  
присвоєння 

2015 

23 ДОІППО,  

№ 6677, 

06.06.2014 

Вчителі 

початкових 

класів 

(«спеціаліст І 

категорії», 

«спеціаліст вищої 

категорії») 

 

Початкові 

класи 

Волковинська 

Надія 

Артемівна 

учитель 

початкових 

класів 

Дніпропетровське 
педагогічне 

училище, 1993, 

викладання в 

початкових 

класах, вчитель 

початкових класів 

диплом НТ  

№ 869839 

Спеціаліст  

11 т. р., 
підтвердження 

2016, 

старший 

учитель,  
присвоєння 

2016 

26 ДОІППО,  

№ 4233, 

29.05.2015 

КВНЗ ДАНО 

ДОР, СТК № ДН 

41682253/623, 

21.06.2018 

Вчителі 

початкових 

класів 

(«спеціаліст», 

«спеціаліст ІІ 

категорії») 

 

Російська 

мова, 

зарубіжна 

література 

Волобуєва 

Алла 

Анатоліївна 

учитель 

зарубіжної 

літератури, 

російської 

мови 

Дніпропетровський 
державний 

університет, 1993,  

російська мова і 

література, 

філолог, викладач 

російської мови і 

літератури 

диплом ЦВ  

№ 677311 

Вища 

категорія, 

встановлення 

2012, 
підтвердження 

2015, 

старший 

учитель,  
присвоєння 

2015 

32 ДОІППО,  

№ 2593, 

07.03.2014 

Вчителі 

російської мови, 

літератури, 

зарубіжної 

літератури 

(«спеціаліст І 

категорії», 

«спеціаліст вищої 

категорії») 

 

 

Математика Воловельська 

Ірина 

Миколаївна 

учитель 

математики 
Дніпропетровськи

й державний 

університет, 1986, 

математика, 

викладач 

диплом ПВ  

№ 649075 

Вища 

категорія, 
встановлення

2008, 

підтвердження-

2013, 2018, 

учитель-

методист, 
присвоєння 

2013, 
підтвердженя  

2018 

23 КВНЗ ДАНО 

ДМР, СПК № ДН 

24983906/379-17, 

28.04.2017 

Вчителі 

математики  

(«спеціаліст І 

категорії», 

«спеціаліст вищої 

категорії») 

 

Музика Гаврилюк 

Вікторія 

учитель 

музики 

Дніпропетровське 
педагогічне 

Спеціаліст   

11 т. р., 

18 КЗ ДОІППО 

ДОР, СПК № 

 



Вікторівна училище, 1988,  

музичне 

виховання, 

вчитель музики, 

музичного 

виховання 

диплом МТ 

 № 637084 

встановлення

2011,  

старший 

учитель, 

присвоєння 

2011 

Спеціаліст   

11 т. р., 
підтвердження 

старший 

учитель, 
підтвердження 

 2016 

5737, 25.09.2015 

Вчителі 

художньої 

культури та 

інтегрованого 

курсу 

«Мистецтво»  

((«спеціаліст І 

категорії», 

«спеціаліст вищої 

категорії»)) 

Українська 

мова 

Городкова 

Діана 

Василівна 

учитель 

української 

мови та 

української 

літератури 

Донбаський 

державний 

педагогічний 

університет, 2013, 

українська мова і 

література, 

вчитель укр. мови 

і літератури та 

зарубіжної 

літератури, 

вчитель 

українознавства 

диплом 

НК№45579611 

ІІ категорія, 
встановлення 

2017 

 

11 Заплановано 

курси на 2020 р. 

 

 

Образотворче 

мистецтво 
Губа Ірина 

Анатоліївна 

педагог-

організатор 

Дніпропетровське 

Петриківське  

училище, 1993,  

художник                      

петриківського  

розпису 

свідоцтво БД 

 № 058498 

 

Спеціаліст 

11 т. р., 
підтвердження 

2018 

28 КЗ ДОІППО 

ДОР, СТК № ДН 

24983906/209, 

17.02.2017 

 

Французька 

мова 

Гула Тетяна 
Володимирівна 

учитель 

французької 

мови 

Національний                                       
педагогічний 

університет, 2007,  
французька, англійська 

мова та література, 
вчитель французької і 

англійської мов, 

зарубіжної літератури 

диплом КВ  

№ 320317 

І категорія, 
встановлення

2016 

10 КЗ ДОІППО 

ДОР, СПК № 

5040, 29.09.2015 

 

Вчителі 

французькоїї 

мови («спеціаліст 

І категорії», 

«спеціаліст вищої 

категорії») 

 

Математика Дніпренко 

Валентина 

Іванівна 

учитель 

математики 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1977, 

прикладна 

математика, 

математик 

диплом Б-І 

 №  

750900 

Вища 

категорія, 
встановлення 

2001, 
підтвердження 

2015; 

учитель-

методист, 
присвоєння 
2005, 
підтвердження  

2015 

35 КЗВО ДАНО,  

СПК№ ДН 

41682253/3546, 

26.06.2018 

Вчителі 

математики  

(«спеціаліст І 

категорії», 

«спеціаліст вищої 

категорії») 

 

Початкові 

класи 

Дуброва 

Олена 

Миколаївна 

учитель 

початкових 

класів 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2006,  

початкове 

навчання, вчитель 

початкових класів 

диплом НР  

№ 28519813 

Вища 

категорія,  
встановлення 

2017 

15 ДОІППО,  

СТК № ДН 

24983906/13-17, 

20.01.2017 

Вчителі 

початкових 

класів 

(«спеціаліст І 

категорії», 

 



«спеціаліст вищої 

категорії») 

Початкові 

класи 

Животовська 

Ганна 

Вікторівна 

учитель 

початкових 

класів 

Дніпропетровське 

педагогічне                                                 

училище, 1984,  

викладання в 

початкових 

класах, вчитель 

початкових класів 

диплом ЕТ  

№ 917799 

Спеціаліст 

11 т.р., 

підтверджен

ня, 2016 

старший 

учитель,  
присвоєння 

2016 

31 КЗ ДОІППО 

ДОР, СПК № 925, 

13.02.2015 

Вчителі 

початкових 

класів 

(«спеціаліст », 

«спеціаліст ІІ 

категорії») 

 

Англійська 

мова, 

українська 

мова і 

література 

Затонова 

Вікторія 

Леонідівна 

учитель 

англійської 

мови,укр. 

літератури 

Дніпропетровський 

національний 

університет, 2001, 
українська мова та 

література, філолог, 

викладач 

української мови 

та літератури, 

ДНУ, курси 

іноземних мов, 

2000,  англійська 

мова 

диплом НР  

№ 16418754 

І категорія, 
встановлення 

2017 

14 КЗ ДОІППО 

ДОР, СПК № 

5472, 25.09.2015 

КВНЗ ДОІППО, 

СПК № ДН 

24983906/8245-

16, 02.12.2016  

Вчителі 

англійської мови 

(«спеціаліст І 

категорії», 

«спеціаліст вищої 

категорії») 

 

Початкові 

класи 

Зеленська 

Вікторія 

Сергіївна 

учитель 

початкових 

класів 

Бердянський 

державний 

педагогічний  

університет 2005, 
початкове навчання, 

вчитель початкових 
класів та фізичної 

культури, організатор 

початкового навчання 

диплом АР  

№ 27886946 

вища 

категорія, 
встановлення 

2018 

13 КЗ ДОІППО 

ДОР, СПК № 

8261, 11.12.2015 

Вчителі 

початкових 

класів 

(«спеціаліст І 

категорії», 

«спеціаліст вищої 

категорії») 

 

Інформатика Зеленцова 

Олена 

Геннадіївна 

учитель 

інформатики 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1986,  

прикладна 

математика, 

математик 

диплом ПВ  

№ 649046 

Вища 

категорія, 
встановлення 

2006,  
підтвердження  

2015 

учитель-

методист,  
присвоєння 

2015 

24 

 

ДОІППО,  

№ 1169, 

21.03.2013 

Вчителі 

іформатики, 

(«спеціаліст І 

категорії», 

«спеціаліст вищої 

категорії») 

 

Захист 

Вітчизни 

Золотарьов 

Анатолій 

Петрович 

Учитель 

Захисту 

Вітчизни 

Санкт-

Петербурзька 

військова 

артилерійська 

академія, 1985,  
командно-штабне 

оперативно-

тактичне, офіцер із 

вищою 

військовою 

освітою 

диплом НВ 

 № 054286 

Вища 

категорія, 
встановлення 

2002,  
підтвердження  

2014, 

учитель-

методист, 
присвоєння 

2004,  
підтвердження  

 2014 

51 ДОІППО,  

№ 12356, 

29.11.2013 

Вчителі Захисту 

Вітчизни, 

(«спеціаліст І 

категорії», 

«спеціаліст вищої 

категорії») 

 

Біологія Зубарева 

Ольга 

Дмитрівна 

учитель 

біології 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1981, 

біологія, біолог, 

викладач біології 

та хімії 

диплом ЖВ- І 

 № 097990 

Вища 

категорія, 
встановлення 

1996, 
підтвердження  

 2016, 

учитель-

методист, 
присвоєння 

36 КВНЗ ДОІППО, 

СПК № ДН 

24983906/8973-

16, 23.12.2016 

Вчителі біології, 

(«спеціаліст І 

категорії», 

«спеціаліст вищої 

категорії») 

 



2006,  
підтвердження  

2016 

Початкові 

класи 

Кандела 

Ганна 
Володимирівна 

учитель 

початкових 

класів 

Бердянський 

державний 

педагогічний                                

університет, 2016,  

початкова освіта, 

організатор 

початкової освіти, 

вчитель 

початкової школи 

диплом С16 

 № 049218 

ІІ категорія, 
встановлення 

2015 

 

9 Заплановано курси 

на 2020 
Запланована 

атестація на  

2021 р. 

Історія Кас’яненко 

Тетяна 
Олександрівна 

учитель 

історії 

Дніпропетровський 

державний                                               

університет, 1978, 

історія, історик, 

викладач історії та 
суспільствознавства 

диплом А-ІІ 

 № 024351 

Вища 

категорія, 
встановлення 

1994,  
підтвердження  

 2018, 

учитель-

методист, 
присвоєння 

2008,  
підтвердження  

 2018 

 

40 КЗ ДОІППО 

СПК № ДН 

24983906/10209-17, 

22.12.2017 

Вчителі історії, 

правознавства, 

суспільствознавч

их дисциплін 

(«спеціаліст І 

категорії», 

«спеціаліст вищої 

категорії») 

 

Вихователь 

ГПД 

Каташинська 

Віра 

Вікторівна 

Вихователь 

ГПД 
Донецький 

індустріально-

педагогічний 

технікум, 1981, 

технологія 

зварювального 

виробництва, 

майстер 

виробничого 

навчання 

диплом ГТ-І  

№ 046029 

Спеціаліст  

10 т. р. 

18 

 

ДОІППО,  

№ 1352, 

06.11.2004 

Заплановано

курси на  

2019 р. 

Російська 

мова, 

зарубіжна 

література 

Коваленко 

Людмила 

Семенівна 

учитель 

зарубіжної 

літератури, 

російської 

мови 

Воронезький 

педагогічний                                                       

інститут, 1980,  

російська мова і 

література, 

вчитель російської 

мови та літератури 

диплом ЖВ 

 № 431252 

Вища 

категорія, 
встановлення 

1996,  
підтвердження  

 2016, 

старший 

учитель,  
присвоєння 

2011,  
підтвердження  

 2016 

45 КЗ ДОІППО ДОР 

СПК № 2713, 

28.05.2015 

Вчителі 

російської мови, 

літ., зарубіжної 

літератури 

(«спеціаліст І 

категорії», 

«спеціаліст вищої 

категорії») 

 

Фізика Ковальчук 

Олена 

Михайлівна 

Заступник 

директора з 

НВР 

Київський 

державний 

педагогічний 

інститут, 1984,  

фізика і 

астрономія, 

вчитель фізики і 

астрономії 

 

диплом ИВ –І 

 № 186806 

Вища 

категорія, 
встановлення 

2001,  
підтвердження  

2015, 

учитель-

методист, 
присвоєння 

2005,  
підтвердження  

 2015 

34 КВНЗ ДОІППО, 

СТК № ДН 

24983906/3057-

16, 23.12.2016 

Заступники 

директорів 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів. 

 

учитель фізики 

Вчителі фізики. 

(«спеціаліст І 

категорії», 

«спеціаліст вищої 

категорії») 

Фізична 

культура 

Ковтунова 

Анастасія 

учитель 

фізичної 

Полтавський 

національний 

Спеціаліст 

11 т. р. 

- Заплановано 

курси на 2023р. 

Запланована 

атестація на  



Сергіївна культури педагогічний 

університет, 2018, 

фізична культура і 

спорт, спеціаліст 

фізичної культури 

і спорту 

 диплом С18 № 

02710 

 2023 р. 

Хімія Кононенко 

Марія 

Миколаївна 

учитель 

хімії 

Ніжинський 

державний 

педагогічний 

інститут, 1977,  

хімія та біологія, 

вчитель біології та 

хімії 

диплом ІІ 

 № 056573 

Вища 

категорія, 
встановлення 

1994,  
підтвердження  

2018, 

учитель-

методист, 
присвоєння 

2008,  
підтвердження  

 2018 

 

40 КВНЗ ДОІППО, 

СПК № ДН 

24983906/5569-

16, 24.11.2016 

Вчителі хімії 

(«спеціаліст І 

категорії», 

«спеціаліст вищої 

категорії») 

 

Німецька 

мова 

Кривдик 

Олена 

Олексіївна 

учитель 

німецької 

мови 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1975,  

німецька мова та 

література, 

філолог, викладач 

німецької мови та 

літератури 

диплом А-І 

 №939100 

Вища 

категорія, 
встановлення 

2000,  
підтвердження  

2014, 

учитель-

методист,  
присвоєння 

2014 

31 

 
 

ДОІППО,  

№ 11216, 

09.11.2012 

 

Вчителі 

німецької мови 

(«спеціаліст І 

категорії», 

«спеціаліст вищої 

категорії») 

 

Початкові 

класи 

Кубицька 

Лілія 
Володимирівна 

учитель 

початкових 

класів 

Дніпропетровський 

державний 

інститут фізичної 

культури і спорту, 

2011, фізична 

реабілітація, 

спеціаліст з 

фізичної 

реабілітації, 

викладач 

фізичного 

виховання у ВНЗ 

диплом НР 

 № 39657571 

Спеціаліст 

11 т. р. 

5 КЗВО ДАНО 

ДОР, СПК № ДН 

41682253/3826, 

25.05.2018 

Вчителі 

початкових 

класів, які 

одночасно 

працюють в 

групах 

продовженого 

дня 

Навчання 

на заочному 

відділенні 

ВНЗ 

Українська 

мова 

Кульбач 

Лариса 

Михайлівна 

директор 

школи 
Криворізький 

державний 

педагогічний 

інститут, 1995,  

російська мова і 

література, 

вчитель російської 

мови і літератури 

диплом ЛП  

№ 009213 

Відповідає 

займаній 

посаді,2017 

29 КВНЗ ДОІППО, 

СПК № ДН 

24983906/8251-

16, 02.12.2016 

Керівники 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів. 

 

Вища 

категорія, 
встановлення 

2002,  
підтвердження  

2017, 

учитель-

методист, 
присвоєння 

2007,  
підтвердження  

 2017, 

Заслужений 

вчитель 

України, 

присвоєння 

2017, 

Указ 

учитель 

української 

мови та 

української 

літератури 

КВНЗ ДОІППО, 

СПК № ДН 

24983906/8251-

16, 02.12.2016 

Вчителі 

української мови 

і літератури 

(«спеціаліст І 

категорії», 

«спеціаліст вищої 

категорії») 



Президента 

України 

№152/2017 

від 31.05 

2017 р. 

Англійська 

мова 

Кучер Алла 

Аврамівна 

учитель 

англійської 

мови 

Дніпропетровський 

державний  

університет, 1999,  

англійська мова та 

література, 

філолог, викладач 

англійської мови 

та літератури 

диплом НР 

 № 11910267 

Вища 

категорія, 
встановлення 

2006,  
підтвердження  

 2016, 

учитель-

методист,  
присвоєння 

2016 

33 КЗ ДОІППО 

ДОР, СПК № 

5045, 29.09.2015 

Вчителі 

англійської мови 

(«спеціаліст І 

категорії», 

«спеціаліст вищої 

категорії») 

 

Вихователь 

ГПД 

Лебедєва 

Оксана 

Григорівна 

Вихователь 
ГПД 

Дніпропетровськи

й національний 

університет ім. 

О.Гончара, 2010, 

математика, 

вчитель 

математики 

диплом НР 39 № 

39201945 

Спеціаліст  

11 т. р. 

 

1 Заплановано 

курси на 2019р. 

 

Запланована 

атестація на  

2023 р. 

Фізика Левакіна 

Марія 

Микитівна 

учитель 

фізики 
Мордовський 

державний 

педагогічний 

інститут, 1969,  

фізика, учитель 

фізики 

Диплом Ш 

 № 157189 

Вища 

категорія, 
встановлення 

2006,  
підтвердження  

2016, 

старший 

учитель,  
присвоєння 

2006,  
підтвердження  

 2016 

44 КЗ ДОІППО 

ДОР, СПК № 

1098, 30.04.2015 

Вчителі фізики. 

(«спеціаліст І 

категорії», 

«спеціаліст вищої 

категорії») 

 

Українська 

мова і 

література 

Лобода 

Світлана 

Миколаївна 

учитель 

української 

мови та 

української 

літератури 

Криворізький              

державний 

педагогічний 

університет,                       

2003 р.,  

українська мова і 

література, 

вчитель 

української мови і 

літератури, 

зарубіжної  

літератури 

диплом НР 

 № 21856891 

ІІ категорія, 
встановлення 

2010 

16 ДОІППО, № 

6850, 15.10.2010 

Вчителі 

української мови 

і літератури 

(«спеціаліст» 

категорії», 

«спеціаліст ІІ 

категорії») 

Запланована 

атестація на 

2020 р. 

Історія Лубенець 

Людмила 

Анатоліївна 

учитель 

історії 
Харківський 

державний                                                           

університет, 1984, 

історія, історик, 

викладач історії та 

суспільства 

диплом Г-ІІ 

 № 198387 

Вища 

категорія, 
встановлення 

1995,  
підтвердження  

 2015, 

старший 

учитель,  
присвоєння 

2000,  
підтвердження  

 2015 

45 КЗВО ДАНО,  

СПК№ ДН 

41682253/4523, 

11.10.2018 

Вчителі історії, 

правознавства, 

суспільствознавч

их дисциплін 

(«спеціаліст І 

категорії», 

«спеціаліст вищої 

категорії») 

 

Трудове 

навчання 

Марченко 

Олена 

Іванівна 

учитель Бердянський 

державний 

педагогічний 

інститут, 1982, 

Вища 

категорія, 
встановлення 

2005,  
підтвердження  

36 ДОІППО,  

№ 5937, 

13.11.2014 

Вчителі 

 



загальнотехнічні 

дисципліни і 

праця, вчитель 

загальнотехнічних 

дисциплін, 

вчитель середньої 

школи 

липлом Г-ІІ 

 № 200031 

2015, 

учитель-

методист,  
присвоєння 

2010,  
підтвердження  

2015 

трудового 

навчання, 

технологій(«спеці

аліст І категорії», 

«спеціаліст вищої 

категорії») 

Основи 

здоров’я 

Маршенко 

Олена 

Миколаївна 

соціальний 

педагог 
Луганський 

державний 

педагогічний 

університет, 2003, 

географія, вчитель 

географії та основ 

економіки,  

дипломАН 

 № 22373451 

 2016,соціальна 

педагогіка, 

соціальний 

педагог 

диплом С-16 

 №011060 

Вища 

категорія,  
встановлення 

2016 

 

 

24 КЗ ДОІППО 

ДОР, СПК № 

3136, 25.06.2015 

Вчителі основ 

здоров'я, 

(«спеціаліст І 

категорії», 

«спеціаліст вищої 

категорії») 

 

Історія Медяник 

Вадим 

Юрійович 

учитель 

історії 

Дніпропетровський                                
національний 

університет,           

2010, історія, 

історик 

диплом НР 

 № 37459665 

Вища 

категорія, 
встановлення 

2017,  

кандидат 

історичних 

наук, 
присвоєння 

2017 

4 Захист наукового 

ступеню ДНУ ім. 

О.Гончара, 

28.02.2017 

 

Початкові 

класи 

Мелешко 

Марина 
Володимирівна 

учитель 

початкових 

класів 

Педагогічне 

училище ДНУ, 

2002, початкове 

навчання, вчитель 

початкових класів, 

диплом НР 

 № 21228317 
 Полтавський 

державний 

педагогічний 

університет, 2007, 
українська мова і 

література, вчитель 

української мови і 

літератури, 

зарубіжної  

літератури 

диплом ТА 

 № 32562108 

ІІ категорія, 
встановлення 

2010 

16 ДОІППО,  

№ 734,  

22.06.2012 

 

Вчителі 

початкових 

класів 

(«спеціаліст», 

«спеціаліст ІІ 

категорії») 

 

Українська 

мова і 

література 

Мельник 

Юлія Юріївна 

учитель 

української 

мови та 

української 

літератури 

Бердянський 

державний                                                               

педагогічний 

університет, 2011, 

філологія, 

філолог, вчитель  

української мови  і 

літератури, 

зарубіжної 

літератури 

диплом АР № 

41642300 

ІІ категорія, 
встановлення 

2015 

 

9  Відпустка 

по догляду 

за дитиною 

до 3-х років 

Початкові 

класи 

Моргун 

Анастасія 

Олексіївна 

учитель 

початкових 

класів, 

Педагогічне 

училище ДНУ, 

2009, початкове 

Спеціаліст  

10 т. р.,  

2016 

5 КЗВО ДАНО 

ДОР, СПК № ДН 

41682253/2951, 

Запланован

а атестація 

на 2019 р. 



інформатики навчання, вчитель 

початкової освіти 

диплом НР 

№37287377 

 27.04.2018 

Вчителі 

початкових 

класів 

(«спеціаліст », 

«спеціаліст 

ІІкатегорії») 

Російська 

мова, 

зарубіжна 

література 

Моргун Ольга 

Григорівна 

Заступник 

директора з 

НВР 

 

учитель 

зарубіжної 

літератури, 

російської 

мови 

Полтавський 

державний 

педагогічний 

інститут, 1995,  

російська мова і  

література, 

учитель російської 

мови та літератури 

диплом 

ЛЗ№001261 

Вища 

категорія, 
встановлення 

2010,  
підтвердження 

2015, 

старший 

учитель, 
присвоєння 

2015 

20 КЗ ДОІППО 

ДОР, СПК № 

1662, 14.05.2015 

Заступники 

директорів 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів. 

Вчителі 

російської мови, 

літератури, 

зарубіжної 

літератури 

(«спеціаліст І 

категорії», 

«спеціаліст вищої 

категорії») 

 

 

Географія Музиченко 

Ангеліна 

Станіславівна 

Учитель 

географії 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 2000, 

географія, 

географ, викладач 

диплом НР  

№13845289 

Спеціаліст  

11 т. р.,  

2013 

9 КЗВО ДАНО,  

СТК№ ДН 

41682253/771, 

10.08.2018 

Вчителі географії 

та основ економіки 

(«спеціаліст»,«спец

іаліст ІІ категорії») 

Запланована 

атестація на 

2019 р. 

Англійська 

мова 

Мущинка 

Олена 

Михайлівна 

учитель 

англійської 

мови 

Дніпропетровськи

й національний 

університет, 2011,  

англійська мова та 

література, 

філолог, вчитель 

англійської мови 

та літератури 

диплом НР  

№41794290 

І категорія, 
встановлення 

2017 

7 КВНЗ ДОІППО, 

СПК № ДН 

24983906/5334-

16, 23.09.2016 

Вчителі 

англійської мови 

(«спеціаліст І 

категорії», 

«спеціаліст вищої 

категорії») 

 

Початкові 

класи 

Нічухіна Алла 

Сергіївна 

учитель 

початкових 

класів 

Бердянський 

державний 

педагогічний  

університет, 2005, 

початкове 

навчання, вчитель 

початкових класів 

та фізичної 

культури, 

організатор 

початкового 

навчання 

диплом АР  

№27886934 

І категорія, 
встановлення 

2010, 
підтвердження 

 2016 

16 КЗ ДОІППО 

ДОР, СПК № 548, 

07.11.2014 

Вчителі 

початкових 

класів 

(«спеціаліст І 

категорії», 

«спеціаліст вищої 

категорії») 

 

Англійська 

мова 

Олешко 

Владислава 

Євгенівна 

учитель 

англійської 

мови  

Дніпропетровськи

й педагогічний 

коледж ДНУ, 

2018, початкова 

освіта, вчитель 

початкових класів 

з правом навчання 

іноземної мови 

диплом 

Спеціаліст  

10 т. р. 

 

- Запланована 

атестація на  

2022 р. 

Запланована 

атестація на  

2023 р. 



Е18№084947 

Математика Переверзєва 

Олена 
Володимирівна 

учитель 

математики 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1987,  

математика, 

математик, 

викладач 

диплом РВ 

№725924 

Вища 

категорія, 
встановлення 

2002, 
підтвердження 

2014, 

учитель-

методист, 
присвоєння 

2009, 
підтвердження 

 2014 

31 КВНЗ ДОІППО, 

СПК № ДН 

24983906/1384-

17, 08.06.2017 

Вчителі 

математики  

(«спеціаліст І 

категорії», 

«спеціаліст вищої 

категорії») 

 

Математика Перепелиця 

Вікторія 

Іванівна 

учитель 

математики 
Харківський 

державний 

університет, 1992,  

математика, 

вчитель 

математики, 

інформатики та 

обчислювальної 

техніки 

диплом ФВ 

№720663 

Вища 

категорія, 
встановлення 

2005,  
підтвердження 

2015, 

учитель-

методист, 
присвоєння 

2010,  
підтвердження 

2015 

25 КЗ ДОІППО 

ДОР, СПК № 

7465, 20.11.2015 

Вчителі 

математики  

(«спеціаліст І 

категорії», 

«спеціаліст вищої 

категорії») 

 

Географія Перцова 

Наталія 

Віталіївна 

учитель 

географії 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1989, 

ботаніка і 

зоологія, біолог, 

ботанік-геоботанік 

диплом 

ТВ№872076 

Вища 

категорія,  
встановлення 

2014 

18 КВНЗ ДОІППО, 

СПК № ДН 

24983906/5531/10

, 23.11.2016 
Вчителі географії 

та основ економіки 

(«спеціаліст І 

кат.»,«спеціаліст 

вищої категорії») 

 

Вихователь 

ГПД 

Писаренко 

Раїса 

Михайлівна 

Вихователь 

ГПД 
Дніпропетровський 

державний 

університет, 1980, 

фізика, фізик, 

викладач 

диплом Г-

Н№172705 

Спеціаліст  

11 т. р. 

 

5 Заплановано 

курси на 2019р. 

 

Запланована 

атестація на  

2020 р. 

Початкові 

класи 

Площенко 

Оксана 

Леонідівна 

учитель 

початкових 

класів 

Дніпропетровське 
педагогічне                                                    

училище, 1988, 

викладання в 

початкових 

класах, вчитель 

початкових класів,                                                      
Сімферопольський 

державний                                                       

університет, 1994, 

російська мова і 

література, 

викладач 

російської мови і 

літератури 

диплом 

 КН№002586 

Вища 

категорія, 
встановлення 

2009,  
підтвердження 

2017 

старший 

учитель,  
присвоєння 

2017 

28 КВНЗ ДОІППО, 

СПК № ДН 

24983906/7486, 

27.10.2017 

 

Вчителі 

початкових 

класів 

(«спеціаліст І 

категорії», 

«спеціаліст вищої 

категорії») 

 

Фізична 

культура 

Поддубцева 

Марина 

Валентинівна 

учитель 

фізичної 

культури 

Дніпропетровський 

державний 

інститут фізичної 

культури, 1990,  

фізкультура та 

спорт, викладач 

фізичної культури 

диплом  

ТВ№892492 

Вища 

категорія, 
встановлення 

2005, 
підтвердження 

2014, 

учитель-

методист,  
присвоєння 

2014 

33 КЗ ДОІППО 

ДОР, СПК № 

1593, 26.12.2014 

 

Вчителі фізичної 

культури 

(«спеціаліст І 

категорії», 

«спеціаліст вищої 

категорії») 

 



Українська 

мова і 

література 

Подлєсна Віра 

Федорівна 

учитель 

української 

мови та 

української 

літератури 

Дніпропетровський 

національний 

університет, 2003, 

українська мова і 

література та 

психологія, 

філолог, викладач 

української мови і 

літератури 

Диплом 

 НР№23511110 

ІІ категорія, 
встановлення 

2018 

13 КВНЗ ДОІППО, 

СПК № ДН 

24983906/8009 -

17,  

27.12.2017 

Вчителі 

української мови 

і літератури 

(«спеціаліст», 

«спеціаліст ІІ 

категорії») 

 

Біологія Подюменко 

Генрієтта 

Анатоліївна 

учитель 

біології 
Дніпропетровськи

й державний 

університет, 1978, 

біологія, біолог, 

викладач біології 

та хімії 

Г-ІІ 

№124054 

Вища 

категорія, 
встановлення 

1998, 
підтвердження 

2017, 

старший 

учитель,  
присвоєння 

2002, 
підтвердження 

2017 

36 КЗ ДОІППО 

ДОР, СПК № 424, 

31.03.2016 

Вчителі біології, 

(«спеціаліст І 

категорії», 

«спеціаліст вищої 

категорії») 

 

Початкові 

класи 

Попова  

Інна  

Юріївна 

учитель 

початкових 

класів 

Дніпровський 

педагогічний 

коледж ДНУ, 

2018, початкова 

освіта, вчитель з 

початкової освіти 

диплом 

Е18№080542 

Спеціаліст 

10 т. р. 

 

- Заплановано 

курси на 2022р. 

Запланована 

атестація на  

2023 р. 

Початкові 

класи 

Продан 

Тетяна 
Олександрівна 

учитель 

початкових 

класів 

Дніпропетровський 

педагогічний 

коледж ДНУ 2015,  
початкова освіта, 

вчитель з початкової 

освіти та основ 

інформатики в 

початкових класах, 

Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет, 2017, 

початкова освіта, 

вчитель 

початкової школи 

диплом 

Е15№025504 

Спеціаліст 

10 т. р. 

 

3 Заплановано 

курси на 2022р.. 

Запланована 

атестація на  

2023 р. 

Англійська 

мова 

Рублевська 

Юлія 

Василівна 

учитель 

англійської 

мови 

Дніпропетровський 

національний 

університет, 2002,  

психологія, 

англійська мова та 

література, 

психолог, учитель 

англійської мови 

диплом 

НР№21185102 

І категорія, 
встановлення 

2018 

9 КЗВО ДАНО, 

СПК№ ДН 

41682253/3243 

26.05.2018 

Вчителі 

англійської мови 

(«спеціаліст І 

категорії», 

«спеціаліст вищої 

категорії») 

 

Географія Руденко Ірина 

Миколаївна 

учитель 

географії 

Дніпропетровський 

національний 

університет, 2011, 

географія, 

географ, викладач 

ВНЗ з географії 

диплом НР 

№41226292  

ІІ категорія, 
встановлення 

2015 

 

6  Відпустка 

по догляду 

за дитиною 

до 3-х років 

Початкові Руденко учитель Дніпропетровське Спеціаліст, 31 КЗВО ДАНО,  



класи Світлана 

Валентинівна 

початкових 

класів 
педагогічне                                    

училище, 1986,  

викладання в 

початкових 

класах, вчитель 

початкових класів 

диплом ІТ 

№937972 

старший 

учитель,  
присвоєння 

2009,  
підтвердження 

2014 

СПК№ ДН 

41682253/6739, 

26.10.2018 

Вчителі 

початкових 

класів 

(«спеціаліст », 

«спеціаліст ІІ 

категорії») 

Фізика Садовський 

Олег Іванович 

учитель 

фізики 
Дніпропетровськи

й державний 

університет, 1990, 

фізика 

диплом ТВ 

№873351 

Спеціаліст  

11 т.р. 

 

3 Заплановано 

курси на 2019р. 

 

Запланована 

атестація на  

2023 р. 

Англійська 

мова 

Свистунова 

Вікторія 

Михайлівна 

учитель 

англійської 

мови 

Донбаський 

державний 

педагогічний 

університет,2015, 

мова і література, 

вчитель 

англійської мови, 

вчитель німецької 

мови та 

зарубіжної 

літератури 

диплом 

С15№060555 

Спеціаліст  

11 т.р. 

 

2 Заплановано 

курси на 2019р. 

Запланована 

атестація на  

2020 р. 

Інформатика Сипягіна 

Нелля 

Петрівна 

учитель 

інформатики 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1988,  

математика, 

математик, 

викладач 

 

диплом РВ 

№726621 

Вища 

категорія, 
встановлення 

2007, 
підтвердження 

2017 

старший 

учитель, 
присвоєння 

2017 

19 КВНЗ ДОІППО, 

СПК № ДН 

24983906/8338/16

, 16.12.2016 

Вчителі 

інформатики, які 

додатково 

викладають 

математику(«спе

ціаліст І 

категорії», 

«спеціаліст вищої 

категорії») 

 

Початкові 

класи 

Сміховська 

Марина 

Олексіївна 

учитель 

початкових 

класів 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

інститут, 1991,  

педагогіка та 

методика 

початкового 

навчання, вчитель 

початкових класів 

і образотворчого 

мистецтва 

диплом 

УВ№801878 

Вища 

категорія, 
встановлення 

2012,  
підтвердження 

2017 

25 КЗ ДОІППО 

ДОР, СПК № 

7646, 20.11.2015 

 

Вчителі 

початкових 

класів 

(«спеціаліст І 

категорії», 

«спеціаліст вищої 

категорії») 

 

ОТМ Старенко 

Кюльханда 

Межитівна 

учитель 

ОТМ 

Дніпропетровський 
будівельний  

інститут, 1980, 

будівельні та 

дорожні машини, 

інженер-механік,  
Дніпропетровський 

державний 

університет, курси 
педагогіки і 

психології, 1990, 

початкове навчання 

Вища 

категорія, 
встановлення 

1999,  
підтвердження 

2018, 

старший 

учитель,  
присвоєння 

2013,  
підтвердження 

2018 

28 КВНЗ ДОІППО, 

СПК № ДН 

24983906/5080, 

16.06.2017 

СПК № ДН 

24983906/7211, 

16.06.2017 

СПК № ДН 

24983906/3668-

16, 

16.06.2017 

Вчителі 

 



диплом Г- ІІ 

№208994 

художньої 

культури та 

інтегрованого 

курсу 

«Мистецтво»  

((«спеціаліст І 

категорії», 

«спеціаліст вищої 

категорії»)) 

Початкові 

класи 

Степанова 

Тетяна 

Миколаївна 

заступник 

директора з 

ВР 

Глухівський 

державний 

педагогічний 

інститут, 1981,  

педагогіка і 

методика 

початкового 

навчання, вчитель 

початкових класі 

диплом ЖВ – І 

№071406 

Вища 

категорія, 
встановлення 

2003,  
підтвердження 

2018,  

старший 

учитель,  
присвоєння, 

2018 

33 КВНЗ ДОІППО, 

СПК № ДН 

24983906/9463, 

08.12.2017 

Вчителі 

початкових 

класів 

(«спеціаліст І 

категорії», 

«спеціаліст вищої 

категорії») 

 

 

учитель 

початкових 

класів 

Початкові 

класи 

Сухіна  

Лідія 

Василівна 

учитель 

початкових 

класів 

Дніпропетровське 

педагогічне                                    

училище, 1981,  

викладання в 

початкових 

класах, вчитель 

початкових класів 

диплом 

АТ№579948 

Спеціаліст  

11 т.р., 
підтвердження, 
присвоєння 

старший 

учитель,  

1999, 
підтвердження 

2014 

39 КВНЗ ДОІППО, 

СПК № ДН 

41682253/628, 

16.02.2018 

 

Вчителі 

початкових 

класів 

(«спеціаліст », 

«спеціаліст ІІ 

категорії») 

 

Українська 

мова і 

література 

Тарасенко 

Світлана 

Ігорівна 

учитель Дніпропетровський 

національний 

університет, 2006, 

російська мова та 

література, магістр 

російської мови та 

літератури 

диплом НР 

№30584252 

І категорія, 
встановлення 

2017 

7 КВНЗ ДОІППО, 

СПК № ДН 

24983906/8725-

16, 16.12.2016 

Вчителі 

української мови 

і літератури 

(«спеціаліст І 

категорії», 

«спеціаліст вищої 

категорії») 

 

Англійська 

мова 

Триленко 

Аліса Юріївна 

учитель 

англійської, 

німецької 

мови 

Дніпропетровськи

й національний 

університет 

залізничного 

транспорту ім. 

академіка В. 

Лазаряна, 2013, 

переклад, 

перекладач 

науково-технічної 

літератури 

(англійська та 

німецька мова) 

диплом НР 

№45315164 

Спеціаліст  

11 т.р. 

 

- Заплановано 

курси на 2019р. 

Запланована 

атестація на  

2023 р. 

Психологія  Троценко 

Наталія 

Леонідівна 

Практичний 

психолог 
Криворізький  

державний 

педагогічний 

інститут, 1993, 
російська мова і 

література, філолог, 
викладач російської 

мови і літератури, 

Вища 

категорія,  
встановлення 

2013, 
підтвердження, 

2018, 

практичний 

психолог-

25 КВНЗ ДОІППО, 

СПК № ДН 

24983906/10249, 

22.12.2017  

Практичні 

психологи 

загальноосвітніх  

навчальних 

 



диплом 

ТВ№797486 
Дніпропетровський 

державний 

університет, 1997,  

психолог практик, 

викладач 

диплом ДСК ВР 

№014360 

методист, 
присвоєння 

2018 

закладів (стаж 

роботи більше 5 

років) 

Українська 

мова і 

література 

Федющенко 

Людмила 

Федорівна 

учитель 

української 

мови та 

української 

літератури 

Дніпропетровський 

державний                                                        

університет, 1974,  

російська мова і 

література, 

філолог, викладач 

російської мови і 

літератури 

диплом Я 

№784684 

Вища 

категорія, 
встановлення,

2016 
старший 

учитель,  
присвоєння 

2016 

43 КВНЗ ДОІППО, 

СПК № ДН 

24983906/1702-

16, 10.05.2016 

Вчителі 

української мови 

і літератури 

(«спеціаліст І 

категорії», 

«спеціаліст вищої 

категорії») 

 

Фізична 

культура 

Харьков 

Сергій 

Михайлович 

учитель 

фізичної 

культури 

Глухівський 
національний 

педагогічний 

університет, 2013, 
фізичне виховання, 

викладач фізичного 

виховання, Сумський 

державний 
педагогічний 

університет, 2008, 
педагогіка і 

методика середньої 

освіти, фізична 

культура, вчитель 

фізичної культури і 

валеології 

диплом СМ 

№45122497 

ІІ категорія, 
встановлення 

2013 

підтвердження,, 

2016 

9 КВНЗ ДОІППО, 

СПК № ДН 

41682253/7843, 

23.11.2018 

Вчителі фізичної 

культури 

(«спеціаліст І 

категорії», 

«спеціаліст вищої 

категорії») 

 

Початкові 

класи 

Целуйко 

Олена 
Володимирівна 

учитель 

початкових 

класів 

Кам'янець-

Подільський 

національний 

університет, 2008, 

українська мова і 

література, 

вчитель 

української мови і 

літератури, 

зарубіжної 

літератури 

диплом ХМ 

34802098 

Спеціаліст  

11 т. р. 

 

9 Заплановано 

курси на 2018р. 

Запланована 

атестація на  

2020 р. 

Вихователь 

ГПД 

Чернікова 

Тетяна 

Василівна 

Вихователь 

ГПД 
Слов’янський 

державний                                         

педагогічний 

інститут, 1979,  

педагогіка та 

методика 

початкового 

навчання, вчитель 

початкових класів 

диплом Г-ІІ 

№217719 

Вища 

категорія, 
встановлення 

1995, 
підтвердження, 

2017, 

старший 

учитель,  
присвоєння 

2002, 
підтвердження, 

2017 

46 КВНЗ ДОІППО, 

СПК № ДН 

24983906/17, 

20.01.2017 

Вчителі 

початкових 

класів 

(«спеціаліст І 

категорії», 

«спеціаліст вищої 

категорії») 

 

Вихователь 

ГПД 

Черненко Ірина 

Володимирівна 
Вихователь 

ГПД 
Державний вищий 

навчальний заклад 

«Криворізький 

державний 

педагогічний 

Спеціаліст 

10 т. р. 

 

- Заплановано 

курси на 2022р.. 

Запланована 

атестація на  

2023 р. 



університет», 

2018, 

Початкова освіта 

диплом В18 

№213461 

Англійська 

мова 

Чорна  

Яна 

Вікторівна 

учитель 

англійської 

мови 

Дніпропетровськи

й національний 

університет, 2003, 

українська мова та 

література, 

англійська мова та 

література, 

філолог, викладач 

укр. мови і 

літератури, 
англійської мови літ. 

 диплом НР 

№23511259 

Спеціаліст  

11 т. р.  

3 КЗВО ДАНО 

ДМР, СПК № ДН 

41682253/4577, 

22.06.2018 

Вчителі 

англійської мови 

(«спеціаліст», 

«спеціаліст ІІ 

категорії») 

Запланован

а атестація 

на 2020 р. 

Початкові 

класи 

Чуднівець 

Ольга 

Юріївна 

учитель 

початкових 

класів 

Бердянський 

державний 

педагогічний 

університет, 2017, 
початкова освіта, 

організатор початкової 
освіти, вчитель 

початкової школи, 

практичний психолог 

диплом С17 

№079715 

Спеціаліст  

11 т. р. 

 

11 Заплановано 

курси на 2019р. 

Запланована 

атестація на  

2022 р. 

Українська 

мова і 

література 

Чумакова 

Тетяна 
Олександрівна 

учитель 

української 

мови та 

української 

літератури 

Кіровоградський 
державний                                                             

педагогічний 

університет, 2012,  

українська мова і 

література, 

вчитель 

української мови і 

літератури, 

зарубіжної 

літератури 

диплом КС 

№43254508 

І категорія, 
встановлення 

2018 

6 КВНЗ ДОІППО, 

СПК № ДН 

24983906/8011-

17, 27.12.2017 

 

Вчителі 

української мови 

і літератури 

(«спеціаліст І 

категорії», 

«спеціаліст вищої 

категорії») 

Відпустка 

по догляду 

за дитиною 

до 3-х років 

Фізична 

культура 

Чумаченко 

Ольга 

Іванівна 

учитель 

фізичної 

культури 

Слов'янський 

державний 

педагогічний 

університет, 2010, 

педагогіна освіта, 

вчитель фізичної 

культури та 

валеології 

диплом 

НК№39757844 

Спеціаліст  

10 т. р. 

6 КЗ ДОІППО 

ДОР, СПК № 

2548, 03.04.2015 

Вчителі фізичної 

культури 

(«спеціаліст», 

«спеціаліст ІІ 

категорії») 

Запланован

а атестація 

на 2020 р. 

Математика Шаркунова 

Тамара 

Михайлівна 

учитель 

математики 
Гур’ївський 

державний 

педагогічний 

інститут, 1965,  

математика, 

фізика, вчитель 

математики та 

фізики 

диплом У 

№023084 

Вища 

категорія,  

 Присвоєння 

2005, 
підтвердження, 

2010, 

старший 

вчитель , 

присвоєння, 

2005 

підтверджен

ня ,2010 

Спеціаліст  

11 т. р. 

 

46 

 

ДОІППО,  

№ 3057, 

10.07.2004 

 

Вчителі 

математики  

(«спеціаліст», 

«спеціаліст ІІ 

категорії») 

Запланована 

атестація на 

2020 р. 



Початкові 

класи 

Шейко 

Людмила 

Василівна 

учитель 

початкових 

класів 

Слов’янський 

державний                                                         

педагогічний 

інститут, 1981,  

педагогіка та 

методика 

початкової освіти, 

вчитель початкових 
класів 

диплом НВ-І 

№014468 

Вища 

категорія, 
встановлення 

2007, 
підтвердження, 

2015 

старший 

учитель,  
присвоєння 

2010, 
підтвердження, 

2015 

 

 

37 КЗ ДОІППО 

ДОР, СПК № 036, 

24.10.2014 

Вчителі 

початкових 

класів 

(«спеціаліст І 

категорії», 

«спеціаліст вищої 

категорії») 

 

Українська 

мова і 

література 

Шкляр 

Антоніна 

Миколаївна 

учитель 

української 

мови та 

української 

літератури 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 2000, 

українська мова та 

література, 

викладач 

української мови 

та літератури 

диплом НР 

№13845550 

Вища 

категорія, 
встановлення 

2005, 
підтвердження, 

2010 

учитель-

методист,  
присвоєння 

2010 

30 ДОІППО,  

№ 5661, 

16.05.2014 

 

Вчителі 

української мови 

і літератури 

(«спеціаліст І 

категорії», 

«спеціаліст вищої 

категорії») 

 

Початкові 

класи 

Шугайленко 

Катерина 
Володимирівна 

учитель 

початкових 

класів 

Педагогічне 

училище ДНУ, 

2008,  початкове 

навчання, вчитель 

початкової освіти 

з правом навчання 

іноземної мови 

диплом НР 

№35226852 

Спеціаліст  

11 т. р.,  
встановлення 

2017 

9 КВНЗ ДОІППО, 

СПК № ДН 

24983906/3916-

16, 03.06.2016 

Вчителі 

початкових 

класів 

(«спеціаліст », 

«спеціалістІІ 

категорії») 

 

Початкові 

класи 

Яворська 

Людмила 

Миколаївна 

учитель 

початкових 

класів 

Немирівське 

педагогічне                                               

училище, 1979,  

викладання в 

початкових 

класах, учитель 

початкових класів 

диплом АТ 

№691197 

Спеціаліст 

11 т. р., 

старший 

учитель,  
присвоєння 

1998, 
підтвердження, 

2018 

37 КЗ ДОІППО  

СПК № ДН  

24983906/8592, 

17.11.2017 

Вчителі 

початкових 

класів 

(«спеціаліст», 

«спеціалістІІ 

категорії») 

 

 

 

Трудове 

навчання 

Яремчук 

Василь 

Васильович 

учитель 

трудового 

навчання 

Дніпропетровськи

й монтажний 

технікум, 1985, 

монтаж металевих 

та залізобетонних 

конструкцій,  

технік-будівник 

диплом ЗТ-

І№792758 

 

 

 

Спеціаліст  

10 т. р. 

 

9 Заплановано 

курси на 2019р. 

Запланована 

атестація на  

2023 р. 

 

Особи, які працюють за суміснцтвом 
 

Вчитель 

фізичного 

виховання 

Григоренко 

Валентина 

Іванівна 

Вчитель 

фізичного 

виховання, 

сумісник 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1987, 

хімія, хімік, 

Спеціаліст, 

керівник 

гуртка-

методист, 

32 ДОІППО,  

№ 10559, 

12.12.2014 

 



викладач присвоєння 
2007, 

підтвердження, 

2017 

 

 


