
ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення  

освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти 

КЗО НВК  «Олександропільська середня загальноосвітня школа 

 І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад 

Солонянської районної ради Дніпропетровської області» 

1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері 

загальної середньої освіти 

Педагогічні працівники 
Необхідно 

(осіб) 

Фактично 

(осіб) 

Відсоток 

потреби 

Педагогічні працівники, усього 20 20 

 

0 

у тому числі ті, що:    

мають відповідну освіту 20 18 10 

працюють у закладі освіти за 

сумісництвом 

0 0 0 

 

 

Із них 2 вчителів знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення 

нею трирічного віку, 1 – у відпустці по вагітності та пологах. 



Інформація про якісний склад педагогічних працівників  

КЗО НВК  «Олександропільська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад 

Солонянської районної ради Дніпропетровської області» 

 

№ 

п/п 

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) 

Педаго-

гічний 

стаж 

(повних 

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 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

1.  Управлінська 

діяльність 

Захарченко 

Володимир 

Іванович   

Директор 

 

Мелітопольський 

педагогічний інститут 

, 1983 р., 

спеціальність -

географія, кваліфікація 

- вчитель географії 

середньої школи 

Відповідність 

займаній посаді, 

2018 р. 

44 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти», курси 

підвищення кваліфікації 

керівників установ і закладів 

освіти, свідоцтво №1727-17 від 

07.01.2017 р. 

 

2.  Географія  

 

Захарченко 

Володимир 

Іванович   

Вчитель 

географії,  

Мелітопольський 

педагогічний інститут 

, 1983 р., 

спеціальність -

географія, кваліфікація 

- вчитель географії 

середньої школи 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

присвоєння 

педагогічного звання 

«учитель-методист», 

2018 р. 

 

44 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти», курси 

підвищення кваліфікації 

вчителів географії, свідоцтво 

№1727-17 від 07.1.2017 р. 

 

3.  «Захист 

Вітчизни» 

Захарченко 

Володимир 

Іванович   

Вчитель  

предмета  

«Захист  

Вітчизни»  

Мелітопольський 

педагогічний інститут 

, 1983 р., 

спеціальність -

географія, кваліфікація 

- вчитель географії 

середньої школи 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

присвоєння 

педагогічного звання 

«учитель-методист», 

2018 р. 

44 Комунальний вищий навчальний 

заклад «Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти» курси підвищення 

кваліфікації вчителів предмета 

«Захист Вітчизни» , свідоцтво 

№3476 від 15.05.2015 р. 

 



 

4.  Управлінська 

діяльність 

Кацевич  

Наталія 

Миколаївна  

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи 

Київський державний 

педагогічний інститут 

іноземних мов, 1987 

р., спеціальність -

іноземні мови, 

кваліфікація - вчитель 

іноземних мов 

(англійської та 

французької) 

Відповідає 

займаній посаді, 

2016 р. 

31 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти», курсова 

підготовка координаторів 

моніторингу НВП  , 

посвідчення №3453 від 

06.06.2012 р., «Основи 

управління інноваційною 

освітньою діяльністю», 

сертифікат №164 від 16.09.2015  

 

5.  Англійська 

мова  

Кацевич  

Наталія 

Миколаївна  

Вчитель  

англійської 

мови 

Київський державний 

педагогічний інститут 

іноземних мов, 1987 

р., спеціальність -

іноземні мови, 

кваліфікація - вчитель 

іноземних мов 

(англійської та 

французької) 

Відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

педагогічному 

званню «вчитель-

методист», 

2014 р. 

31 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти», курси 

підвищення кваліфікації 

вчителів англійської мови,  

свідоцтво №ДН24983906/ 1998-

16, 25.03.2016 р., навчання за 

програмою «Вчителі 

англійської мови – агенти змін» 

,сертифікат №ДН24983906/356 

від  30.12.2016 р., 

Комунальний заклад вищої 

освіти «Дніпровська академія 

неперервної освіти» курси 

підвищення кваліфікації 

вчителів англійської мови 

відповідно до концепції «Нова 

українська школа», сертифікат 

№ДН41682253/2925 від  

12.06.2018 р. 

 

6.  Управлінська 

діяльність 

Дегтярьова  

Юлія 

Василівна 

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

Мелітопольський 

державний 

педагогічний 

університет , 2015 р., 

спеціальність -

біологія, кваліфікація - 

біолог, вчитель 

біології та екології 

Присвоєння  

кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст 

ІІ категорії», 

2018 р. 

12 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти»,курси 

підвищення кваліфікації 

педагогів-організаторів і 

старших вожатих , 

 



кваліфікаційне посвідчення 

№5881 від 09.12.2006 р. 

7.  Біологія  Дегтярьова  

Юлія 

Василівна  

Вчитель 

біології  

Мелітопольський 

державний 

педагогічний 

університет , 2015 р., 

спеціальність - 

біологія, кваліфікація - 

біолог, вчитель 

біології та екології 

Присвоєння  

кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст 

ІІ категорії», 

2018 р. 

12 Комунальний заклад вищої 

освіти «Дніпровська академія 

неперервної освіти» , курси 

підвищення кваліфікації 

вчителів біології, екології та 

природознавства, свідоцтво 

СПК №ДН 41682253/779 від 

23.02.2018 р. 

 

8.  Уроки для 

сталого 

розвитку 

Дегтярьова  

Юлія 

Василівна  

Викладач 

курсу «Уроки 

для сталого 

розвитку» 

Мелітопольський 

державний 

педагогічний 

університет , 2015 р., 

спеціальність - 

біологія, кваліфікація - 

біолог, вчитель 

біології та екології 

Присвоєння  

кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст 

ІІ категорії», 

2018 р. 

12 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти», навчання 

на семінарі «Методика 

викладання курсу за вибором 

«Уроки для сталого розвитку» , 

сертифікат від 06.09.2013 р. 

 

9.  Природознавс

тво  

Дегтярьова  

Юлія 

Василівна  

Вчитель 

природознавс

тва  

Мелітопольський 

державний 

педагогічний 

університет , 2015 р., 

спеціальність - 

біологія, кваліфікація - 

біолог, вчитель 

біології та екології 

Присвоєння  

кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст 

ІІ категорії», 

2018 р. 

12 Комунальний заклад вищої 

освіти «Дніпровська академія 

неперервної освіти» ,  курси 

підвищення кваліфікації 

вчителів біології, екології та 

природознавства, свідоцтво 

СПК №ДН 41682253/779 від 

23.02.2018 р 

 

10.  Українська 

мова і 

література  

Янишівська 

Антоніна 

Сергіївна  

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет , 2002 р., 

спеціальність -

українська мова і 

література  , 

кваліфікація - вчитель 

української мови і 

літератури 

Присвоєння  

кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст 

І категорії», 

2017 р. 

16 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти», курси 

підвищення кваліфікації 

вчителів української мови і 

літератури,  свідоцтво 

№ДН24983906/ 8715-16 від 

16.12.2016 р. 

 

11.  Зарубіжна 

література 

Гармаш  

Ануш 

Гургенівна  

Вчитель 

зарубіжної 

літератури  

Дніпропетровський 

державний 

університет,1993 р., 

російська мова і 

література, філолог, 

викладач російської 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

присвоєння 

34 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти курси 

підвищення кваліфікації 

 



мови і літератури педагогічного звання 

«старший вчитель», 

2014 р. 

вчителів зарубіжної літератури, 

свідоцтво №ДН24983906/ 2442-

16 від 14.06.2016 р. 

12.  Російська 

мова 

Гармаш  

Ануш 

Гургенівна  

Вчитель 

російської 

мови  

Дніпропетровський 

державний 

університет,1993 р., 

російська мова і 

література, філолог, 

викладач російської 

мови і літератури 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

присвоєння 

педагогічного звання 

«старший вчитель», 

2014 р. 

34 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти», курси 

підвищення кваліфікації 

вчителів російської мови, 

свідоцтво №ДН24983906/ 2442-

16 від 14.06.2016 р. 

 

13.  Літературне 

читання 

Гармаш  

Ануш 

Гургенівна  

Вчитель 

предмету 

літературне 

читання 

Дніпропетровський 

державний 

університет,1993 р., 

російська мова і 

література, філолог, 

викладач російської 

мови і літератури 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

присвоєння 

педагогічного звання 

«старший вчитель», 

2014 р. 

34 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти», курси 

підвищення кваліфікації 

вчителів зарубіжної літератури, 

літератури, свідоцтво 

№ДН24983906/ 2442-16 від 

14.06.2016 р. 

 

14.  Математика  Соловей 

Олександр 

Вікторович 

Вчитель  

математики 

Криворізький 

державний 

педагогічний інститут, 

1992 р., спеціальність -

математика, 

кваліфікація - вчитель 

математики, 

інформатики та 

обчислювальної 

техніки 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

присвоєння 

педагогічного звання  

«вчитель-

методист»,2017р 

26 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти», курси 

підвищення кваліфікації 

вчителів математики, які 

додатково викладають 

інформатику, свідоцтво 

№ДН24983906/ 7216-17  від 

27.10.2017 р. 

 

15.  Інформатика  

 

Соловей 

Олександр 

Вікторович 

Вчитель 

інформатики  

Криворізький 

державний 

педагогічний інститут, 

1992 р., спеціальність -

математика, 

кваліфікація - вчитель 

математики, 

інформатики та 

обчислювальної 

техніки 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

присвоєння 

педагогічного звання  

«вчитель-методист», 

2017 р. 

26 Комунальний заклад вищої 

освіти «Дніпровська академія 

неперервної освіти», курси 

підвищення кваліфікації 

вчителів інформатики за темою 

«Підготовка учнів до участі в 

олімпіадах з інформатики» 

сертифікат СТК 

№ДН41682253/126  від 

10.05.2018 р. 

 



16.  Фінансова 

грамотність 

Соловей 

Олександр 

Вікторович 

Викладач 

курсу 

«Фінансова 

грамотність» 

Криворізький 

державний 

педагогічний інститут, 

1992 р., спеціальність -

математика, 

кваліфікація - вчитель 

математики, 

інформатики та 

обчислювальної 

техніки 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

присвоєння 

педагогічного звання  

«вчитель-методист», 

2017 р. 

26 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти»,курси 

підвищення кваліфікації за 

темою «Фінансова 

грамотність»», сертифікат СТК 

№ ДН 24983906/1668/16 від 

10.06.2016 р. 

 

17.  Математика  Ковальчук  

Ольга Іванівна 

Вчитель  

математики 

Дніпропетровський 

національний 

університет, 

2004 р.. спеціальність -

математика, 

кваліфікація - 

викладач математики 

Присвоєння  

кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст 

ІІ категорії», 

2018 р. 

8 Комунальний заклад вищої 

освіти «Дніпровська академія 

неперервної освіти» курси 

підвищення кваліфікації 

вчителів математики,  свідоцтво 

СПК №ДН 41682253/1238 від 

23.03.2018 р. 

 

18.  Історія  Захарченко 

Таміла 

Миколаївна  

Вчитель 

історії 

Полтавський 

педагогічний інститут, 

1992 р., спеціальність -

історія, кваліфікація - 

вчитель історії і 

суспільствознавства 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

присвоєння 

педагогічного звання  

«старший учитель», 

2014 р. 

27 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти курси 

підвищення кваліфікації 

вчителів історії, правознавства 

та суспільних дисциплін» , 

свідоцтво СПК 

№ДН24983906/8453-16 від 

28.12.2016 р. 

 

19.  Основи 

здоров’я  

Захарченко 

Таміла 

Миколаївна  

Вчитель 

основ 

здоров’я  

Полтавський 

педагогічний інститут, 

1992 р., спеціальність -

історія, кваліфікація - 

вчитель історії і 

суспільствознавства 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

присвоєння 

педагогічного звання  

«старший учитель», 

2014 р. 

27 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти»,курси 

підвищення кваліфікації 

вчителів основ здоров’я 5-9 кл., 

свідоцтво СПК 

№ДН34983906/5142 від 

23.06.2017 р. 

 

20.  Медико-

санітарна 

підготовка  

Захарченко 

Таміла 

Миколаївна  

Вчитель 

медико-

санітарної 

підготовки 

Полтавський 

педагогічний інститут, 

1992 р., спеціальність - 

історія, кваліфікація - 

вчитель історії і 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

27 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти», курси 

 



суспільствознавства присвоєння 

педагогічного звання  

«старший учитель», 

2014 р. 

підвищення кваліфікації 

викладачів навчальної 

дисципліни «Основи медичних 

знань» сертифікат СПК №281 

від 27.02.2015 р. 

21.  Захисти себе 

від ВІЛ 

Захарченко 

Таміла 

Миколаївна  

Вчитель 

курсу 

«Захисти себе 

від ВІЛ» 

Полтавський 

педагогічний інститут, 

1992 р., спеціальність - 

історія, кваліфікація - 

вчитель історії і 

суспільствознавства 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

присвоєння 

педагогічного звання  

«старший учитель», 

2014 р. 

27 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти», навчання 

за програмою «Захисти себе від 

ВІЛ», сертифікат від 06.06.2014 

р. 

 

22.  Рівний 

рівному 

Захарченко 

Таміла 

Миколаївна  

Вчитель 

курсу «Рівний 

рівному» 

Полтавський 

педагогічний інститут, 

1992 р., спеціальність - 

історія, кваліфікація - 

вчитель історії і 

суспільствознавства 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

присвоєння 

педагогічного звання  

«старший учитель», 

2014 р. 

27 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти», підготовка 

обласних педагогів-тренерів 

програми «Сприяння 

просвітницькій роботі «рівний-

рівному» серед молоді України 

щодо здорового способу 

життя», свідоцтво  від 

04.04.2008 р. 

 

23.  Людина і світ Захарченко 

Таміла 

Миколаївна  

Вчитель 

курсу 

«Людина і 

світ» 

Полтавський 

педагогічний інститут, 

1992 р., спеціальність - 

історія, кваліфікація - 

вчитель історії і 

суспільствознавства 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

присвоєння 

педагогічного звання  

«старший учитель», 

2014 р. 

26 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти курси 

підвищення кваліфікації 

вчителів історії, правознавства 

та суспільних дисциплін» , 

свідоцтво СПК 

№ДН24983906/8453-16 від 

28.12.2016 р. 

 

 

24.  Історія Кадрова  

Аліна 

Сергіївна  

Вчитель 

історії  

Дніпропетровський 

національний 

університет , 2016 р., 

історія, магістр з 

історії, історик, 

Спеціаліст , 

11 розряд 

7   



викладач вищого 

навчального закладу 

25.  Правознавство Кадрова  

Аліна 

Сергіївна  

Вчитель 

правознавства 

Дніпропетровський 

національний 

університет , 2016 р., 

історія, магістр з 

історії, історик, 

викладач вищого 

навчального закладу 

Спеціаліст , 

11 розряд 

7   

26.  Художня 

культура 

Кадрова  

Аліна 

Сергіївна  

Вчитель 

художньої 

культури 

Дніпропетровський 

національний 

університет , 2016 р., 

історія, магістр з 

історії, історик, 

викладач вищого 

навчального закладу 

Присвоєння  

кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст 

ІІ категорії», 2017 р. 

7 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» курси 

підвищення кваліфікації 

вчителів художньої культури , 

свідоцтво 

СПК№ДН24983906/7158 від 

26.12.2017 р. 

 

27.  Мистецтво Кадрова  

Аліна 

Сергіївна  

Вчитель  

курсу 

«Мистецтво» 

Дніпропетровський 

національний 

університет , 2016 р., 

історія, магістр з 

історії, історик, 

викладач вищого 

навчального закладу 

Присвоєння  

кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст 

ІІ категорії», 2017 р. 

7 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти», курси 

підвищення кваліфікації 

вчителів інтегрованого курсу 

«Мистецтво» , свідоцтво 

СПК№ДН24983906/7158 від 

26.12.2017 р. 

 

28.  Європейський 

вибір України 

Кадрова  

Аліна 

Сергіївна  

Вчитель 

курсу 

«Європей-

ський вибір 

України» 

Дніпропетровський 

національний 

університет , 2016 р., 

історія, магістр з 

історії, історик, 

викладач вищого 

навчального закладу 

Присвоєння  

кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст 

ІІ категорії», 2017 р. 

7 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» , навчання 

вчителів за програмою 

«Європейський вибір України»,  

сертифікат №ДН24983906/415 

від 03.03.2017 р. 

 

29.  Хімія Росинчук 

Наталія 

Олегівна  

Вчитель хімії Дніпропетровський 

національний 

університет, 2014 р. 

спеціальність -

біохімія, кваліфікація - 

Присвоєння  

кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст 

ІІ категорії», 

2018 р. 

4 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти», курси 

 



спеціаліст з біохімії, 

біохімік 

підвищення кваліфікації 

вчителів хімії,  свідоцтво СПК 

№ДН 24983906/5764 

від 22.09.2017 р. 

30.  Фізика  Росинчук 

Наталія 

Олегівна  

Вчитель 

фізики 

Дніпропетровський 

національний 

університет, 2014 р. 

спеціальність -

біохімія, кваліфікація - 

спеціаліст з біохімії, 

біохімік 

 

Спеціаліст , 

11 розряд 

4  Запорізький 

націон. 

університет, 

фізика  

(2 курс, 

магістр, 

заочна 

форма 

навчання) 

31.  Екологія Росинчук 

Наталія 

Олегівна  

Вчитель 

екології 

Дніпропетровський 

національний 

університет, 

2014 р. 

спеціальність -

біохімія, кваліфікація - 

спеціаліст з біохімії, 

біохімік 

Присвоєння  

кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст 

ІІ категорії», 

2018 р. 

4 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти», курси 

підвищення кваліфікації  

вчителів екології, свідоцтво 

СПК № ДН 24983906/5764 від 

22.09.2017 р. 

 

32.  Фізична 

культура 

Дегтярьов  

Сергій 

Олегович 

Вчитель 

фізичної 

культури  

Дніпропетровський 

інститут фізкультури і 

спорту, 2004 р. 

спеціальність – 

фізичне виховання, 

кваліфікація викладач 

фізичного виховання і 

спорту 

Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст 

І категорії», 

2015 р. 

14 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти», курси 

підвищення кваліфікації  

вчителів фізичної культури , 

посвідчення №1709 від 

21.02.2014 р. 

 

33.  Трудове 

навчання 

Дегтярьов  

Сергій 

Олегович 

Вчитель 

трудового 

навчання 

Дніпропетровський 

інститут фізкультури і 

спорту, 2004 р. 

спеціальність – 

фізичне виховання, 

кваліфікація викладач 

фізичного виховання і 

спорту 

Спеціаліст , 

11 розряд 

14   

34.  Педагог-

організатор 

Дегтярьова  

Лілія 

Анатоліївна  

Педагог-

організатор  

Бердянський 

університет 

менеджменту і бізнесу 

, 2013 р. спеціальність 

Відповідає раніше 

встановленому 

11 тарифному 

розряду, 

13 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

Запорізький 

націон. 

університет,  

фізичний 



- «Економіка 

підприємства», 

кваліфікація - 

спеціаліст з економіки 

підприємства 

2016 р.. педагогічної освіти», курси 

підвищення кваліфікації 

педагогів-організаторів , 

свідоцтво №1216,  від 

06.03.2015 р. 

факультет 

(2 курс, 

магістр, 

заочна 

форма 

навчання) 35.  Образотворче 

мистецтво 

Дегтярьова  

Лілія 

Анатоліївна 

Вчитель 

образотворчог

о мистецтва  

Бердянський 

університет 

менеджменту і бізнесу 

, 2013 р. спеціальність 

- «Економіка 

підприємства», 

кваліфікація - 

спеціаліст з економіки 

підприємства 

Відповідає раніше 

встановленому 

11 тарифному 

розряду, 

2016 р. 

13  

36.  Трудове 

навчання  

Дегтярьова  

Лілія 

Анатоліївна 

Вчитель 

трудового 

навчання  

Бердянський 

університет 

менеджменту і бізнесу 

, 2013 р. спеціальність 

- «Економіка 

підприємства», 

кваліфікація - 

спеціаліст з економіки 

підприємства 

Відповідає раніше 

встановленому 

11 тарифному 

розряду, 

2016 р. 

13 -  

37.  Музичне 

мистецтво 

Дегтярьова  

Лілія 

Анатоліївна 

Вчитель 

музики  

Бердянський 

університет 

менеджменту і бізнесу 

, 2013 р. спеціальність 

- «Економіка 

підприємства», 

кваліфікація - 

спеціаліст з економіки 

підприємства 

Відповідає раніше 

встановленому 

11 тарифному 

розряду, 

2016 р. 

13  

38.  Практичний 

психолог 

Кислична  

Анна Сергіївна  

Практичний 

психолог  

Дніпропетровський 

гуманітарний 

університет , 

2016 р. 

спеціальність -

психологія, 

кваліфікація - 

психолог 

Спеціаліст, 

2016 р. 

2 Комунальний заклад вищої 

освіти «Дніпровська академія 

неперервної освіти» курси 

підвищення кваліфікації 

психологів  за програмою 

«Психологічні аспекти 

соціалізації особистості: 

 1,2 етапи,  сертифікат СТ № 

ДН 24983906/284/17 від 

28.02.2017 р 

 3 етап,  сертифікат СТ № ДН 

 



24983906/349/17 від 15.03.2017 

р. 

 4 етап,  сертифікат жовтень, 

2017 р. 

 5 етап,  сертифікат СТ № ДН 

24983906/1205/17 від 

09.11.2017 р. 

- Онлайн-курси Prometheus 

«Психологія стресу та способи 

боротьби з нею» , сертифікат 

від 16.02.2018 р. 

39.  Початкова 

освіта 

Кислична  

Анна Сергіївна  

Вчитель 

початкових 

класів  

Дніпропетровський 

гуманітарний 

університет , 

2016 р. 

спеціальність -

психологія, 

кваліфікація - 

психолог 

Спеціаліст, 

2016  
3 Комунальний заклад вищої 

освіти «Дніпровська академія 

неперервної освіти» , курси 

підвищення кваліфікації 

педпрацівників відповідно до 

концепції «Нова українська 

школа», сертифікат № ДН 

41682253/5052 від 31.08.2018 р., 

громадська спілка «Освіторія» , 

студія онлайн-освіти EdEra 

«Онлайн-курс для вчителів 

початкової школи», сертифікат 

від 05.08.2018 р. 

 

Бердянський 

педагогічний 

університет,  

початкова 

освіта  

(2 курс, 

магістр, 

заочна 

форма 

навчання) 

40.  Початкова 

освіта 

Шевченко 

Валентина 

Олександрівна  

Вчитель 

початкових 

класів 

Криворізький 

державний 

педагогічний інститут, 

1990 р., спеціальність - 

«Педагогіка та 

методика початкового 

навчання», 

кваліфікація - вчитель 

початкових класів 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

І категорії», 

2014 р. 

33 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти», курси 

підвищення кваліфікації 

вчителів початкових класів з 

викладанням ІКТ технологій , 

посвідчення №11492 від 

15.11.2013 р., вчителів,які 

викладають фізичну культуру в  

початковій школі , посвідчення 

№11618 від 15.11.2013 р., 

викладачів предмета «Основи 

здоров’я» у початковій школі, 

сертифікат СТК 

№ДН24983906/2488-16 від 

28.10.2016 р. 

 



41.  Початкова 

освіта 

Борисова  

Тетяна 

Володимирівна  

Вчитель 

початкових 

класів  

Кіровоградський 

соціально-

педагогічний інститут 

«Педагогічна 

академія», 2000 р., 

спеціальність -

початкове навчання та 

практична психологія; 

кваліфікація - вчитель 

початкових класів, 

практичний психолог 

Відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

педагогічному 

званню 

«старший вчитель» 

2015 р. 

28 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» курси 

підвищення кваліфікації 

вчителів,які викладають 

фізичну культуру в  початковій 

школі, сертифікат від 

27.03.2015 р., курсова 

підготовка вчителів  

початкових класів з 

викладанням ІКТ технологій»,  

свідоцтво №4697 від 19.06.2015 

р. 

 

42.  Початкова 

освіта  

Ямчук   

Наталія 

Олексіївна  

Вчитель 

початкових 

класів  

Криворізький 

державний 

педагогічний інститут, 

1994 р., спеціальність - 

«Педагогіка та 

методика початкового 

навчання», 

кваліфікація - вчитель 

початкових класів 

Присвоєння  

кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії», 

2018 р. 

29 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» курси 

підвищення кваліфікації 

вчителів початкових класів з 

викладанням  ІКТ , свідоцтво 

СПК № ДН24983906/6712 від 

06.10.2017 р., «Методика 

викладання фізичної культури у 

початковій школі», сертифікат 

СТК №ДН24983906/2178 від 

06.10.2017 р. 

 

 

43.  Вихователь 

групи 

продовженого 

дня 

Михайлова 

Наталія 

Анатоліївна   

Вихователь 

групи 

продовженого 

дня 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2007 р., 

спеціальність -

початкове навчання, 

кваліфікація - вчитель 

початкових класів 

Спеціаліст, 

2007 р. 

8 КВНЗ «Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти» , курси підвищення 

кваліфікації  «Керівники діючих 

шкільних євроклубів», 

кваліфікаційне посвідчення 

№7734 від 21.06.2013 р. 

 

44.  Бібліотека  Власенко 

Ольга 

Федорівна  

бібліотекар Дніпропетровський 

державний 

університет,2016 р., 

спеціальність -

географія, кваліфікація 

Спеціаліст, 

2016 р. 

2 Комунальний заклад вищої 

освіти «Дніпровська академія 

неперервної освіти», курси 

підвищення кваліфікації 

бібліотечних працівників ЗНЗ, 

 



– спеціаліст з 

географії, географ 

свідоцтво СПК 

№ДН41682253/1926, 

13.04.2018 р. 

 

45.  Початкова 

освіта 

Борисова   

Ірина 

Анатоліївна  

Вчитель 

початкових 

класів  

Бердянський 

педагогічний 

університет, 2012 р., 

спеціальність -

початкова освіта, 

організатор початкової 

освіти, кваліфікація - 

вчитель початкових 

класів, практичний 

психолог 

Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст 

ІІ категорії», 2016 р. 

12 Комунальний заклад вищої 

освіти «Дніпровська академія 

неперервної освіти» , курси 

підвищення кваліфікації 

вчителів  1 класів за темою  

«Інноваційні технології у 

фізичному вихованні молодших 

школярів у рамках курсу Нової 

української школи, 

сертифікат№300 від 23.05.2018 

р.,  . 

відпустка по 

вагітності 

та пологах 

46.  Українська 

мова  

Дихтярьова 

Наталія 

Юріївна 

Вчитель  

української 

мови та 

літератури 

Криворізький 

педагогічний 

університет, 2005 р. 

спеціальність -

Початкове навчання та 

українська мова і 

література, 

кваліфікація - вчитель 

початкових класів, 

української мови та 

літератури 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія «спеціаліст 

І категорії», 

2016 р. 

12  відпустка по 

догляду за 

дитиною до 

3-х р. 

47.  Англійська 

мова 

 

Дихтярьова 

Наталія 

Юріївна  

Вчитель  

англійської 

мови 

Запорізький 

національний 

університет , 2014 р., 

спеціальність -

філолог, кваліфікація - 

викладач англійської 

мови і літератури 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія «спеціаліст 

І категорії», 

2016 р. 

12 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» курси 

підвищення кваліфікації  

вчителів англійської мови, 

посвідчення №11515, 

05.12.2012 р., навчання за 

програмою «Вчителі 

англійської мови – агенти 

змін», сертифікат 

№ДН24983906/357 від 

30.12.2016 р. 

відпустка по 

догляду за 

дитиною до 

3-х р. 

48.  Початкова 

освіта 

Хрипко Ольга 

Григорівна  

Вчитель 

початкових 

класів 

Криворізький 

педагогічний 

університет, 2002 р.; 

Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст 

14 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський обласний 

відпустка по 

догляду за 

дитиною до 



спеціальність - 

«Початкове навчання», 

кваліфікація - вчитель 

початкових класів 

І категорії», 

2015 р. 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти», курси 

підвищення кваліфікації  

вчителів початкових класів з 

викладанням ІКТ технологій,  

посвідчення  №2993 від  

21.03.2014 р., вчителів, які 

викладають фізичну культуру в  

початковій школі , сертифікат 

№ДН24983906/515-16, 

25.03.2016 р. 

3-х р. 

 Особи, які працюють за сумісництвом 

         

 

 

 

 

 

Директор         В.І.Захарченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


