
 

 

ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення  

освітньої діяльності комунального закладу  

«Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад – 

дошкільний навчальний заклад» №13» Кам’янської міської ради 

 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 43 42 2% 

у тому числі ті, що:    

мають відповідну освіту 43 39 11% 

працюють у закладі освіти за 

сумісництвом 

 1 2% 

 

 

 

                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників комунального закладу  

«Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» №13» 

Кам’янської міської ради 
 

Найменування навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

викладача 

Найменування 

посади 

Найменування 

закладу, який 

закінчив 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Кваліфікаційна 

категорія, 

педагогічне звання 

(рік встановлення, 

підтвердження) 

Педагогі

чний 

стаж  

Підвищення кваліфікації 

за фахом (найменування 

закладу або іншої 

юридичної особи, що має 

право на підвищення 

кваліфікації, номер, дата 

видачі документа про 

підвищення кваліфікації) 

Примітки 

 
Особи, які працюють за основним місцем роботи 

1.  Директор  

 

Єфремова  

Людмила  

Сергіївна 

директор Дніпропетровськи

й державний 

університет, 

1976р., історія, 

історик, викладач 

історії, 

суспільствознавст

ва 

Відповідає 

займаній посаді, 
2015р. 

 

45р. ДОІППО, 

«Випереджаюча освіта 

для сталого розвитку», 

підвищення кваліфікації 

керівників,  

вчителів історії, 

 №4529, 9.10.2014р. 
 

 

Історія 

Етика 

вчитель 

історії та 

етики 

Відповідає 

раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

педагогічному 

званню «учитель- 

методист», 2015р. 

ДОІППО, 

підвищення кваліфікації 

керівників, вчителів 

історії, №4529, 

9.10.2014р. , 
вчителів етики та основ  

християнської етики,  

.№1128,21.04.2015р.  

2.  Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

Зайва  

Іраїда  

Петрівна 

заступник 

директора 

Дніпропетровськи

й державний 

університет, 

1984р., історія, 

Відповідає 

займаній посаді, 
2017р 

37р. ДОІППО, 

«Випереджаюча освіта 

для сталого розвитку», 

підвищення кваліфікації 

 



історик, викладач 

історії, права 

заступників директорів,  

№3196,22.10.2015р. 

Історія вчитель 

історії 
Відповідає 

раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «учитель- 

методист»,   
2017р 

ДОІППО, 

підвищення кваліфікації 

вчителів історії, 

№3196,22.10.2015р 

3.  Заступник 

директора з 

військово-

патріотичного 

виховання  

Ляшенко  

Ігор  

Леонідович 

заступник 

директора 

 

Тюменське вище 

військово-

інженерне 

командне 

училище,1982р., 

оперативно-

тактичне 

командне, 

інженер. 

Відповідає 

займаній посаді, 

2016р. 

21р. ДОІППО, підвищення 

кваліфікації заступників 

директорів виховної 

роботи загальноосвітніх 

навчальних закладів, 

вчителі фізичної 

культури),       №132 від 

20.01.2017р  

 

Захист Вітчизни  вчитель 

предмету  

«Захист 

Вітчизни» 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст», 

2016р. 

ДОІППО, підвищення 

кваліфікації 

вчителів предмета 

«Захист Вітчизни», 

ДН №24983906/1960,  

24.03. 2017р. 
4.  Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

Балаклеєць  

Майя 

Володимирівна 

заступник 

директора 
Дніпропетровськ

ий державний 

університет, 

1991р.,  хімія, 

хімік,викладач 

хімії 

Відповідає 

займаній посаді,  
2017р. 

25р. ДОІППО, 

«Випереджаюча освіта 

для сталого розвитку» 

підвищення кваліфікації 

заступників директорів,  

№ 3165-16 від  

30.11.2016р. 
 

 



Хімія вчитель хімії Відповідає 

раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «учитель- 

методист», 2017р. 

ДОІППО, 

підвищення кваліфікації 

учителів хімії, № 3165-

16 від 30 11.2016р. 
 

5.  Українська мова 

і література 

Чумаченко 

Валентина 

Володимирівна 

Учитель 

української 

мови і 

літератури 

Дніпропетровськ

ий державний 

університет, 

1980р., 

українська  мова 

і література, 

викладач 

української мови 

і літератури 

 

Відповідає 

раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «учитель- 

методист», 2015р 

37р. 

 

ДОІППО, підвищення 

кваліфікації вчителів 

української мови та 

літератури,  

№2593,03.06.2015р. 

 

6.  Українська мова 

і література  

Кайданна 

Альона  

Юріївна 

учитель 

української 

мови і 

літератури 

Дніпропетровськ

ий державний 

університет, 

2000р., 

українська мова 

та література,  

вчитель 

української мова 

і літератури 

 

Відповідає 

раніше 

присвоєним  

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

та педагогічному 

званню 

«старший 

учитель», 2017р 

23р. 

 

ДОІППО, 

підвищення кваліфікації 

вчителів української мови 

та літератури, 

№5404,07.09.2015р. 

 

7.  Українська мова 

і література 

Солдатова  

Людмила 

Анатоліївна 

учитель 

української 

мови і 

літератури 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

9р. ДОІППО, підвищення 

кваліфікації вчителів 

української мови та 

літератури, 

№ ДН24983906/6936,       

 



2008р., 

педагогіка і 

методика 

середньої освіти, 

українська мова 

та література, 

учитель 

української мови 

та літератури, 

зарубіжна 

література, 

практичний 

психолог в 

закладах освіти 

другої 

категорії», 2017р 

13.10.2017 

8.  Російська мова 

та зарубіжна 

література  

Пасюк  

Ірина 

Миколаївна 

учитель 

російської 

мови та 

зарубіжної 

літератури 

Дніпропетровськ

ий державний 

університет, 

1989р., 

російська мова і 

література, 

викладач 

російської мови 

та літератури  

 

Відповідає 

раніше 

присвоєним  

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

та педагогічному 

званню 

«старший 

учитель», 2017р. 

28р. 

 

ДОІППО, підвищення 

кваліфікації 

вчителів російської мови 

і світової літератури, 

№ ДН 24983906 / 6682-

16 від 28.10.2016р. 

 

9.  Російська мова 

та зарубіжна 

література 

Бондаренко 

Катерина 

Альбертівна 

учитель рос. 

мови та 

зарубіжної  

літератури 

Дніпропетровськ

ий національний  

університет, 

2007р., 

російська мова і 

література, 

викладач 

російської мови 

та літератури  

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст», 

2017р. (перерва в 

роботі до 2017р.) 

1р. Дніпропетровський 

національний  

університет, 2007р. 

 

 

10.  Зарубіжна 

література  

 

Головачова 

Юлія 

Миколаївна 

учитель 

зарубіжної 

літератури і 

Полтавський 

національний 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

3р. 

 
Полтавський 

національний 

 



Англійська мова  англійської 

мови 
педагогічний 

університет ім. 

В.Г. Короленка, 

2013р., мова і 

література 

(англійська, 

німецька),  

викладач 

«спеціаліст», 

2015р. 
педагогічний 

університет ім. В.Г. 

Короленка, 2013р. 

11.  Англійська мова Кізенко  

Любов 

Вікторівна 

учитель 

англійської 

мови 

Дніпропетровськ

ий державний 

університет, 

1983р., 

англійська мова, 

філолог, учитель 

англійської 

мови, 

перекладач 

Присвоєно  

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

першої 

категорії»,  
2014 р. 

33р. 

 

ДОІППО, підвищення 

кваліфікації 

вчителів англійської 

мови, 

№4676, 12.04.2013р.  
 

 

12.  Англійська мова Кравець 

Оксана 

Юріївна 

учитель 

англійської 

мови 

Дніпродзержинс

ький державний 

технічний 

університет, 

2012р.,англійськ

а мова, 

переклад, 

перекладач 

 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

другої 

категорії», 

2017р. 

5р. ДОІППО, підвищення 

кваліфікації вчителів 

англійської мови,  

№ 8845-16 від 

21.12.2016р. 

 

13.  Англійська мова Салій  

Ольга  

Олександрівна 

учитель 

англійської 

мови 

 

Дніпродзержинс

ький державний 

технічний 

університет, 

2014р., 

англійська мова, 

переклад, 

перекладач  

 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст», 

2014р. 

3р. Дніпродзержинський 

державний технічний 

університет, 2014р 

 

14.  Математика Татарко Галина 

Миколаївна 

учитель 

математики 
Дніпропетровськ Відповідає 30р. ДОІППО, підвищення 

кваліфікації вчителів 

 



ий державний 

університет, 

1987р.,  

математика, 

математик, 

викладач 

математики  

 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

присвоїти  

педагогічне 

звання «старший 

учитель», 2016р. 

математики, 
№4933,28.09.2015р. 

15.  Математика Голубнича  

Аліна 

Олександрівна 

учитель 

математики 
Дніпродзержин 

ський 

державний 

технічний 

університет, 

2017р., фізика 

твердого тіла, 

магістр з фізики 

 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст», 

2017р. 

- Дніпродзержинський 

державний технічний 

університет, 2017р 

 

16.  Інформатика Мороз 

Тетяна  

Олександрівна 

учитель 

інформатики 
Дніпродзержинс

ький державний 

технічний 

університет, 

2014р., 

прикладна 

математика, 

науковий 

співробітник 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст», 

2014р. 

3р ДОІППО, підвищення 

кваліфікації вчителів 

інформатики, №7220 від 

27.10.2016р. 

 

17.  Історія 

Правознавство 

Величко 

 Тетяна 

 Іванівна 

учитель 

історії 
Ворошиловградс

ький державний 

педагогічний 

інститут ім. Т.Г. 

Шевченко, 

1989р.,історія,  

вчитель історії 

та 

суспільствознавс

Відповідає 

раніше 

присвоєним  

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

та педагогічному 

званню 

23р. ЛОІППО, підвищення 

кваліфікації 

вчителів історії і 

правознавства, №902, 

28.03.2014р. 

 



тва «старший 

учитель», 2015р. 

18.  Фізика 

Математика  

Хохлова  

Лариса  

Вікторівна 

учитель 

фізики 
Таганрозький 

державний 

педагогічний 

інститут, 1992р., 

фізика та 

математика, 

вчитель фізики і 

математики 

Відповідає 

раніше 

присвоєним  

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

та педагогічному 

званню 

«старший 

учитель», 2012р. 

24р. ДОІППО, підвищення 

кваліфікації заступників 

директорів, учителів 

фізики, математики 

№263 від 22.01 2016р. 

Атестується 

у 2018р., 

зміна місця 

роботи. 

19.  Біологія 

Екологія  

Ковальова  

Наталія  

Олександрівна 

учитель 

біології 
Московський 

педагогічний 

інститут, 1976р., 

біологія і 

хімія,вчитель 

хімії, біології 

Відповідає 

раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

педагогічному 

званню «учитель- 

методист»,2015р 

43р. ДОІППО, підвищення 

кваліфікації 

вчителів біології, екології 

та природознавства, 

№5169,18.06.2013р. 

 

20.  Соціальний 

педагог 

Крістова  

Лариса 

Миколаївна 

Соціальний 

педагог 

учитель  

«Захист 

Вітчизни» 

Ташкентський 

педагогічний 

інститут, 1976р., 

біологія,вчитель 

біології  

Відповідає 

займаній посаді, 

присвоєно  

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст», 
2017р. 

32р. ДОІППО, підвищення 

кваліфікації 

соціальних педагогів, 

№ДН 24983906/8645, 

18.12.2016р. 
 

 

Захист Вітчизни Відповідає 

раніше 

присвоєній  

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

ДОІППО, підвищення 

кваліфікації 

вчителів «Захист 

Вітчизни» 

№ДН 24983906/8645, 

18.12.2016р. 



першої 

категорії», 2017р. 

21.  Географія 

 

Левченко Тетяна 

Миколаївна 

учитель 

географії 
Дніпропетровськ

ий національний 

університет, 

2003р., 

географія,  

географ, 

викладач 

географії 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

другої 

категорії», 

2017р. 

9р. ДОІППО, підвищення 

кваліфікації вчителів 

географії, 

природознавства, 

№24983906/9124, 

06.12.2017р. 

 

природознавство  

Основи здоров’я  

 

ДОІППО, підвищення 

кваліфікації вчителів 

основ здоров’я, 

№ДН24983906/792, 

03.11.2017р. 

22.  Фізична 

культура 

Тупіцин  

Артем 

Миколайович 

учитель фіз. 

виховання 
Бердянський 

державний 

педагогічний 

університет, 

фізична 

культура, 

викладач-

організатор 

фізичної 

культури 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

«молодший 

спеціаліст», 

2014р. 

15р. ДОІППО, підвищення 

кваліфікації 
вчителів фізичного 

виховання 

№ 2946,29.03.2013р. 

Бердянський 

ДПУ, 

управління 

навчальним

и закладами, 

5 курс 

 

23.  Фізична 

культура 

Телятник  

Олег  

Миколайович 

Вчитель фіз. 

виховання 
Бердянський 

державний 

педагогічний 

університет,  

2016р., фізичне 

виховання, 

вчитель 

фізичного 

виховання  

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

другої 

категорії», 

2017р. 

5р. ДОІППО підвищення 

кваліфікації 

вчителів фізичної 

культури, 

№336,30.01.2015р. 

 

24.  ОТМ Кутішенко  

Лілія 

Володимирівна 

учитель  

образотворчо

го мистецтва 

Херсонський 

державний 

університет,  

2012р., ОТМ, 

художня 

культура 

Присвоєно  

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

встановлено  

29р. ДОІППО, підвищення 

кваліфікації вчителів 

художньої культури, 

образотворчого 

мистецтва та 

інтегрованого курсу 

«Мистецтво»,  

 

Художня 

культура 

Мистецтво 

 



педагогічне 

звання «старший 

учитель»,  2013р. 

№ДН 24983906/4970, 

16.06.2017р. 

25.  Трудове 

навчання 

 

Граждан  

Єгор Сергійович 

учитель 

технічної 

праці, 

фізичного 

виховання 

Дніпродзержинс

ький коледж 

фізичної 

культури, 2000р. 

фізичне 

виховання 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

«молодший 

спеціаліст», 

2015р. 

3р 

 

ДОІППО, підвищення 

кваліфікації 

вчителів трудового 

навчання та технологій, 

№7433, від 20.11.15р. 

 

Фізична 

культура 

ДОІППО підвищення 

кваліфікації 

вчителів фізичної 

культури, 

№6834,06.06.2014р. 
26.  Трудове 

навчання  

Технології 

Куриненко 

Світлана 

Вікторівна 

учитель 

обслуговуюч

ої праці  

 

 

педагог-

організатор 

Криворізький 

педагогічний 

інститут,  

1990р., загально 

технічні 

дисципліни і 

праця, вчитель 

обслуговуючої 

праці 

Відповідає 

раніше 

присвоєним  

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

та педагогічному 

званню 

«старший 

учитель» 2014р. 

35р. 

 

 

ДОІППО, підвищення 

кваліфікації 

вчителів трудового 

навчання, технологій,  
№ ДН 24983906/7145, 

13.10.2017р. 

 

Педагог-

організатор 
Відповідає 

займаній посаді, 

присвоєно 

педагогічне 

звання «педагог – 

організатор-

методист» 2014р. 

ДОІППО, підвищення 

кваліфікації 

педагогів-організаторів, 

.№2166, 07.02.2014 р. 

27.  Початкові класи Литвин  

Антоніна  

Іванівна 

учитель 

початкових 

класів 

Криворізький 

педагогічний 

інститут, 1982р., 

педагогіка та 

методика 

початкового 

навчання, 

Відповідає 

раніше 

присвоєним  

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

35р 

 

ДОІППО, підвищення 

кваліфікації вчителів 

початкових класів, 

№ ДН 24983906/132 

від20.01.2017р. 

 



вчитель 

початкових 

класів 

та педагогічному 

званню 

«старший 

учитель», 2013р 

28.  Початкові класи 

 

Біла  

Ірина  

Іванівна 

Вчитель 

початкових 

класів, 

вихователь 

ГПД 

Бердянський 

педагогічний 

інститут, 1996р., 

педагогіка та 

методика 

початкового 

навчання, 

вчитель 

початкових 

класів 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії  

«спеціаліст 

вищої категорії», 

присвоєно 

педагогічне 

звання «учитель 

– методист», 
2016р 

29р 

 

ДОІППО, підвищення 

кваліфікації вчителів 

початкових класів та 

вихователів ГПД,         

№ ДН 24983906/374  

від 04.03. 2016р 

 

ГПД Відповідає 

займаній посаді, 
2016р 

ДОІППО, підвищення 

кваліфікації вчителів 

початкових класів та 

вихователів ГПД,         

№ ДН 24983906/374  

від 04.03. 2016р 

29.  Початкові класи Василенко 

Наталія 

 Іванівна 

учитель 

початкових 

класів 

Бердянський 

педагогічний 

інститут, 1994 

р., педагогіка та 

методика 

початкового 

навчання, 

вчитель 

початкових 

класів  

Відповідає 

раніше 

присвоєній  

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

та педагогічному 

званню 

«старший 

учитель», 2013р 

40р. 

 

ДОІППО, підвищення 

кваліфікації 

вчителі початкових 

класів, 

№2996,17.04.2015р. 

 

30.  Початкові класи Капінус  

Інна 

Олександрівна 

учитель 

початкових 

класів, 

вихователь 

Криворізький 

педагогічний 

інститут,  

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

31р. ДОІППО, підвищення 

кваліфікації вчителів 

початкових класів, які  

одночасно працюють в 

 



ГПД ГПД 1993р., 

початкова 

освіта,вчитель 

початкових 

класів 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 
2017р. 

ГПД,  
№ ДН 24983906/3806-

16 від 20.05.2016р. 

31.  Початкові класи Побива  

Галина  

Юріївна 

учитель 

початкових 

класів 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 

2011р., 

початкова 

освіта, вчитель 

початкових 

класів  

Встановлено 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст другої 

категорії», 

 2012р. 

9р. Криворізький 

державний 

педагогічний  

університет, 2011р. 

перерва в 

роботі 

(відпустка 

по догляду 

за дитиною 

до 3-х 

років,  

2014р.-

2017р.) 
32.  Початкові класи Чуприна  

Галина 

Тихонівна 

учитель 

початкових 

класів 

Дніпропетровськ

е педагогічне 

училище, 1971р., 

викладання в 

початкових 

класах 

загальноосвітньо

ї школи, вчитель 

початкових 

класів 

Відповідає 

раніше 

присвоєному  

педагогічному 

званню 

«старший 

учитель», 2014р 

45р. 

 

ДОІППО, підвищення 

кваліфікації 

вчителів початкових 

класів №3004 від 

21.03.2014 

 

33.  Початкові класи Белкасем 

Людмила 

Миколаївна 

учитель 

початкових 

класів 

Полтавський 

державний 

університет, 

2001р., 

початкове 

навчання, 

вчитель 

початкових 

класів 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

присвоєно  

присвоєння 

педагогічне 

звання «старший 

учитель», 2014р 

22р 

 

ДОІППО, підвищення 

кваліфікації 

вчителів початкових 

класів, 

№002,24.10.2014р. 

 

34.  Початкові класи Лебедєва  

Яна 

учитель 

початкових 
Полтавський Встановлено 

кваліфікаційну 

3р 

 
Полтавський  



 Вікторівна класів педагогічний 

університет, 

2017р., 

початкова 

освіта, вчитель 

початкових 

класів  

категорію 

«спеціаліст», 

2017р. 

педагогічний 

університет 

Полтавський 

педагогічний 

університет, 2017р. 

35.  Початкові класи Компанієць 

Альбіна 

Геннадіївна 

учитель 

початкових 

класів 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет,  

2017р., 

початкова 

освіта, вчитель 

початкових 

класів 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст», 

2017р. 

3р 

 
Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2017р. 

 

36.  Початкові класи Шамардіна 

Оксана 

Миколаївна 

учитель 

початкових 

класів 

Дніпродзержинс

ький державний 

технічний 

університет, 

2001р., екологія 

та охорона 

навколишнього 

середовища, 

Бердянський 

державний 

педагогічний 

університет, 

2017р.,  

початкова 

освіта, бакалавр 

 

 

Відповідає 

займаній посаді, 

встановлено 11 

тарифний розряд, 

2017р.  

5р 

 
Бердянський державний 

педагогічний 

університет, 2017р. 

Бердянський 

держаний 

педагогічни

й 

університет, 

початкова 

освіта, 

 5 курс 

 

37.  ГПД Вікторовська 

Ірина 

Володимирівна 

вихователь 

ГПД 
Дніпропетровськ

е педагогічне 

училище, 1991р., 

викладання в 

Відповідає 

займаній посаді, 

встановлено 9 

тарифний розряд, 

17р. 

 

ДОІППО, підвищення 

кваліфікації вихователів 

ГПД №ДН 25983906 від 

20.05.2016р. 

 



початкових 

класах 

загальноосвітньо

ї школи, вчитель 

початкових 

класів 

2016р. 

38.  Фізична 

культура 

Залогіна  

Тетяна 

Володимирівна 

педагог-

організатор 

вчитель фіз. 

виховання 

Дніпропетровськ

ий інститут 

фізичної 

культури, 

1980р., фізична 

культура, 

вчитель 

фізкультури 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії  

«спеціаліст 

вищої категорії» 

та педагогічному 

званню 

«старший 

учитель» 

29р. 

 

ДОІППО, підвищення 

кваліфікації 

вчителів фізичного 

виховання, 

№4931, 07.04.14-

25.04.14 р. 

 

Педагог-

організатор  
Відповідає 

займаній посаді, 

присвоєно 

педагогічне 

звання «педагог-

організатор-

методист»,  
2016р. 

ДОІППО, підвищення 

кваліфікації 

педагогів-організаторів, 

№9214,29.09.14р. 

39.  Практичний 

психолог  

Строга 

Світлана 

Вікторівна 

практичний 

психолог 
Східноєвропейсь

кий університет 

економіки і 

менеджменту, 

2007р., 

менеджмент 

організацій 

Відповідає 

займаній посаді та 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії  

«спеціаліст 

першої 

категорії», 2013р. 

17р. 

 

ДОІППО, підвищення 

кваліфікації практичних 

психологів, № 9815 від 

18.18.2013р. 

 

40.  Бібліотекар  Камишанська 

Олена 

 Василівна 

бібліотекар Дніпродзержинс

ький 

індустріальний 

інститут, 

Відповідає 

займаній посаді та 

раніше 

присвоєній 

52р. 

 

ДОІППО, підвищення 

кваліфікації ,методика 

бібліотечних фондів та 

шкільні бібліотекарі,  

 



,1975р., 

Дніпропетровськ

е училище 

культури, 

1998р., 

бібліотекар  

кваліфікаційній 

категорії  

«спеціаліст 

першої 

категорії», 2015р. 

№ ДН 24903906/2297-

16, 25.03.2016р 

41.  Інформатика  Пасічник 

Валентина  

Вадимівна 

 

учитель 

інформатики 
Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет ім. 

П.Г. Короленка, 

2015р., 

інформатика, 

вчитель 

інформатики 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст», 

2015р. 

2р Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет ім. П.Г. 

Короленка, 2015р. 

відпустка по 

догляду за 

дитиною до 

3-х років 

(2016р.-

2019р.) 

42.  Фізика Бузоверя  

Дарина 

Станіславівна 

 

учитель 

фізики 
Дніпродзержинс

ький державний 

технічний 

університет, 

2011р., фізика 

твердого тіла, 

магістр з фізики,  

науковий  

співробітник 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

другої 

категорії», 2014 

6р 

 
 Дніпродзержинський 

державний технічний 

університет,  2011р. 

відпустка 

по догляду 

за дитиною 

до 3-х років 

(2015р.-

2018р.) 

43.  Історія Шуракова  

Юлія 

Станіславівна 

 

учитель 

історії 
Дніпропетровськ

ий національний 

університет, 

2008р.,  історія, 

викладач історії 

суспільствознавс

тва 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

другої 

категорії», 2015р. 

8р 

 

ДОІППО, підвищення 

кваліфікації 

вчителів історії та 

правознавства та 

суспільствознавчих 

дисциплін, 

№3371,28.03.2014р. 

відпустка 

по догляду 

за дитиною 

до 3-х років 

(2015р.-

2018р.) 

44.  Музичне 

мистецтво 

Кучук  

Вікторія Юріївна 

 

Вчитель 

музики 
Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 

2003р, 

педагогіка та 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

другої 

категорії», 2015р. 

10р 

 

ДОІППО, підвищення 

кваліфікації 

вчителів музичного 

мистецтва, які додатково 

викладають художню 

культуру та ОТМ, 

№1197, 28.11.2014р. 

відпустка 

по догляду 

за дитиною 

до 3-х років 

(2016р.-

2019р.) 



методика. 

Музика. 

Викладач 
 

Особи, які працюють за сумісництвом 

         

45. Музичне 

мистецтво 

Панченко  

Ірина  

Борисівна 

учитель 

музики 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 

2008р., педагогіка 

і методика 

середньої освіти. 

Музика. Викладач  

Відповідає 

раніше 

присвоєним  

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

та педагогічному 

званню 

«старший 

учитель», 2014р. 

 

26р. ДОІППО, підвищення 

кваліфікації вчителів 

музичного мистецтва та 

художньої культури, 

№24983906/13739, 

28.12.2012 

Курсова 

перепідгото

вка 

(ДАНО)– 

2018р. 

 

 

                                                                                    


