
ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення  

освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти 

Іверського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 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 19 19 0 

працюють у закладі освіти за 

сумісництвом 

0 0 0 

 

  

 

 

 



 

 

2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників 

 Іверського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  

Солонянської районної ради Дніпропетровської області 

 

Найменування 

навчальної дисципліни 

Прізвище, ім’я, по 

батькові викладача 

Найме-

нування 

посади 

Найменування 

закладу,який 

закінчив 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Кваліфікаційна 
категорія, 

педагогічне 
звання(рік 

встановлення, 
підтвердження) П

ед
аг

о
гі

ч
н

и
й

 с
та

ж
 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лахай Світлана 

Вікторівна 

 

Керівник 

закладу  

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2011,  

«Початкове 

навчання»,  вчитель 

початкових класів 

Відповідає 

займаній 

посаді , 

2016 рік 

14 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти»,   

курси підвищення 

кваліфікації за фахом 

«Керівники установ і 

закладів освіти за 

програмою 

«Випереджуюча освіта 

для сталого розвитку», 

вчителі образотворчого 

мистецтва»,   

СПК №8512-16 

 від 14.06.2016, 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управлінська 

діяльність 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голіченко 

Валентина 

Дмитрівна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник 

керівника 

закладу  з 

навчально – 

виховної 

роботи 

 

Криворізький 

педагогічний 

інститут, 1987, 

«Математика і 

фізика», вчитель 

математики та 

фізики 

 

 

 

 

 

 

Відповідає 

займаній 

посаді , 

2016 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти»   

 курси підвищення 

кваліфікації за фахом 

«Керівники установ і 

закладів освіти, вчителів 

фізики»,   

СПК № ДН 24983906 

 від 17.05.2017 

 

3 

Управлінська 

діяльність 

 

 

 

 

Кириченко Любов 

Олексіївна 

Заступник 

керівника 

закладу з 

виховної 

роботи 

Київський 
державний 

педагогічний 
університет, 1981, 
вчитель географії 

 

Відповідає 

займаній 

посаді,  

2018 рік  

36 Дніпровська академія 

неперервної освіти, 

курси підвищення 

кваліфікації за фахом 

«Заступники директорів з 

виховної роботи 

загальноосвітніх 

навчальних закладів»», 

82253 /3278 від 27.04.2018 

 

4 

 

Бігун Марина 

Володимирівна 

Педагог – 

організатор 
Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2005, 

«Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Біологія», 

вчитель біології, 

основ 

сільськогосподарсь -

кого виробництва, 

валеології та основ 

екології 

 

Наказ  
№ 02 –к/тр    

від 26.02.2018 
 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти»,   

№ 2420 від 29.04.2014, 

«заступників директорів з 

навчально – виховної 

роботи загальноосвітніх 

навчальних закладів та 

вчителів предмету 

«Основи здоров`я» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Початкові класи 

2 клас 

 

 

 

 

 

 

Некрасова 

Людмила 

Анатоліївна 

вчитель 

початкових 

класів 

Мелітопольський 

педагогічний 

університет, 2016, 

«Початкова освіта», 

«Організатор 

початкової освіти. 

Вчитель початкової 

школи» 

Спеціаліст, 

11розряд, 

наказ № 77 

 від 28.08.2017 

5 - Курси 

підвищення 

кваліфікації 

за планом 

з 16.10.2018 

по 26.10.2018 

6 2 клас 

Англійська мова 

Оскаленко Ірина 

Михайлівна 

Вчитель 

англійської 

мови 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 2000, 

«Українська мова та 

література», філолог, 

викладач української 

мови та літератури, 

Кримський 

республіканський 

інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

2012, учитель  

англійської мови і 

літератури 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

Вищої 

категорії» 

2018р. 

13 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти»,   

курси підвищення 

кваліфікації за фахом 

«вчителі англійської 

мови – агенти змін»,    

СТ № ДН 24983906/354 

від 30.12.2016, 

сертифікат 

Кембриджзького 

університету                   

№ 0057733294   від 

04.07.2017 «Контроль 

знань учителя», 

Дніпровська академія 

неперервної освіти, 

курси підвищення 

кваліфікації за фахом 

«Вчителі англійської 

мови» СПК № ДН 

41682253/3618 від 

25.05.2018 

 



 

7 Початкові класи 

3 клас 

 

 

Макарчук Тетяна 

Миколаївна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2013,  

«Початкова освіта», 

організатор 

початкової освіти, 

вчитель початкової 

школи 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

ІІ категорії» 

2018р. 

12 Дніпровська академія 

неперервної освіти, 

курси підвищення 

кваліфікації за фахом 

«Вчителі англійської 

мови» СПК № ДН 

41682253/2987 від 

27.04.2018 

 

 

 

8 3 клас 

Англійська мова 

Оскаленко Ірина 

Михайлівна 

Вчитель 

англійської 

мови 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 2000, 

«Українська мова та 

література», філолог, 

викладач української 

мови та літератури, 

Кримський 

республіканський 

інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

2012, учитель  

англійської мови і 

літератури 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

Вищої 

категорії» 

2018р. 

13 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти»,   

курси підвищення 

кваліфікації за фахом 

«вчителі англійської 

мови – агенти змін»,    

СТ № ДН 24983906/354 

від 30.12.2016, 

сертифікат 

Кембриджзького 

університету                   

№ 0057733294   від 

04.07.2017 «Контроль 

знань учителя», 

Дніпровська академія 

неперервної освіти, 

курси підвищення 

кваліфікації за фахом 

«Вчителі англійської 

мови» СПК № ДН 

41682253/3618 від 

25.05.2018 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Початкові класи 

4 клас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личман Інна 

Володимирівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Криворізький 

педагогічний 

інститут, 1992, 

«Педагогіка та 

методика 

початкового 

навчання», вчитель 

початкових класів 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

2014 р. 

25 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти»,   

курси підвищення 

кваліфікації за  фахом 

«підвищення 

кваліфікації директорів, 

заступників директора 

загальноосвітніх 

навчальних закладів І 

ступеня та І-ІІ ступенів 

вчителів початкових 

класів», 

№ 9433 

від 10.10.2014 

 

10 4 клас 

Англійська мова 

Оскаленко Ірина 

Михайлівна 

Вчитель 

англійської 

мови 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 2000, 

«Українська мова та 

література», філолог, 

викладач української 

мови та літератури, 

Кримський 

республіканський 

інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

2012, учитель  

англійської мови і 

літератури 

 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

Вищої 

категорії» 

2018р. 

13 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти»,   

курси підвищення 

кваліфікації за фахом 

«вчителі англійської 

мови – агенти змін»,    

СТ № ДН 24983906/354 

від 30.12.2016, 

сертифікат 

Кембриджзького 

університету                   

№ 0057733294   від 

04.07.2017 «Контроль 

знань учителя», 

Дніпровська академія 

 



неперервної освіти, 

курси підвищення 

кваліфікації за фахом 

«Вчителі англійської 

мови» СПК № ДН 

41682253/3618 від 

25.05.2018 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Початкові класи 

1клас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некрасова Світлана 

Миколаївна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Дніпропетровське 

педагогічне 

училище, 1983, 

викладання в 

початкових класах 

загальноосвітньої 

школи, 

вчитель початкових 

класів 

  Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст», 

 11 розряд, 

присвоєному 

педагогічному 

званню 

«Старший 

учитель», 

2015 

34 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти»,   

курси підвищення 

кваліфікації за фахом 

«вчителів початкових 

класів загальноосвітніх 

навчальних закладів» 

№ 3658 

від 15.05.2015, 

Дніпровська академія 

неперервної освіти, 

курси підвищення 

кваліфікації 

педагогічнихз 

працівників відповідно 

до концепції «Нова 

українська школа» 

вчителів перших класів 

сертифікат № ДН 

41682253/ 771 від 

14.06.2018 

 

12 1 клас 

Англійська мова 

Оскаленко Ірина 

Михайлівна 

Вчитель 

англійської 

мови 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 2000, 

«Українська мова та 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

13 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

 



література», філолог, 

викладач української 

мови та літератури, 

Кримський 

республіканський 

інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

2012, учитель  

англійської мови і 

літератури 

 

Вищої 

категорії» 

2018р. 

післядипломної 

педагогічної освіти»,   

курси підвищення 

кваліфікації за фахом 

«вчителі англійської 

мови – агенти змін»,    

СТ № ДН 24983906/354 

від 30.12.2016, 

сертифікат 

Кембриджзького 

університету                   

№ 0057733294   від 

04.07.2017 «Контроль 

знань учителя», 

Дніпровська академія 

неперервної освіти, 

курси підвищення 

кваліфікації за фахом 

«Вчителі англійської 

мови» СПК № ДН 

41682253/3618 від 

25.05.2018, 

Дніпровська академія 

неперервної освіти, 

курси підвищення 

кваліфікації 

педагогічнихз 

працівників відповідно 

до концепції «Нова 

українська школа» 

вчителі англійської мови 

сертифікат № ДН 

41682253/ 2922  від 

14.06.2018 

 

 

 



13 Українська 

мова 

Бичковська Наталія 

Петрівна 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

Криворізький 

педагогічний 

інститут,1996, 

«Українська мова і 

література», учитель 

української мови і 

літератури 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

присвоєне 

педагогічне 

звання 

«старший 

учитель» 

2015 р. 

23 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти»,   

курси підвищення 

кваліфікації за фахом 

«Підвищення 

кваліфікації вчителів 

української мови і 

літератури» 

№2326 

 від 17.03.2014  

 

14 Українська мова Крючкова Наталя 

Миколаївна 

Вчитель 

зарубіжної 

літератури, 

української 

мови та 

літератури, 

російської 

мови 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2009, 

«Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Українська 

мова та література», 

вчитель української 

мови і літератури та 

зарубіжної 

літератури 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

І категорії» 

2015 р. 

21 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти»,   

курси підвищення 

кваліфікації за фахом 

«вчителів російської 

мови, літератури, 

світової літератури», 

№4035, від 29.05.2015 

 

15 Українська 

література 

Бичковська Наталія 

Петрівна 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

Криворізький 

педагогічний 

інститут,1996, 

«Українська мова і 

література», учитель 

української мови і 

літератури 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

присвоєне 

педагогічне 

звання 

«старший 

23 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти»,   

курси підвищення 

кваліфікації за фахом 

«Підвищення 

кваліфікації вчителів 

української мови і 

 



учитель» 

2015 р. 

літератури» 

№2326 

 від 17.03.2014  

16 Українська 

література 

Крючкова Наталя 

Миколаївна 

Вчитель 

зарубіжної 

літератури, 

української 

мови та 

літератури, 

російської 

мови 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2009, 

«Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Українська 

мова та література», 

вчитель української 

мови і літератури та 

зарубіжної 

літератури 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

І категорії» 

2015 р. 

21 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти»,   

курси підвищення 

кваліфікації за фахом 

«вчителів російської 

мови, літератури, 

світової літератури», 

№4035 

 від 29.05.2015 

 

17 Англійська мова Оскаленко Ірина 

Михайлівна 

Вчитель 

англійської 

мови 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 2000, 

«Українська мова та 

література», філолог, 

викладач української 

мови та літератури, 

Кримський 

республіканський 

інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

2012, учитель  

англійської мови і 

літератури 

 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

Вищої 

категорії» 

2018р. 

13 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти»,   

курси підвищення 

кваліфікації за фахом 

«вчителі англійської 

мови – агенти змін»,    

СТ № ДН 24983906/354 

від 30.12.2016, 

сертифікат 

Кембриджзького 

університету                   

№ 0057733294   від 

04.07.2017 «Контроль 

знань учителя», 

Дніпровська академія 

неперервної освіти, 

курси підвищення 

 



кваліфікації за фахом 

«Вчителі англійської 

мови» СПК № ДН 

41682253/3618 від 

25.05.2018 

 

18 Зарубіжна 

література 

Крючкова Наталя 

Миколаївна 

Вчитель 

зарубіжної 

літератури, 

української 

мови та 

літератури, 

російської 

мови 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2009, 

«Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Українська 

мова та література», 

вчитель української 

мови і літератури та 

зарубіжної 

літератури 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

І категорії» 

2015 р. 

21 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти»,   

курси підвищення 

кваліфікації за фахом 

«вчителів російської 

мови, літератури, 

світової літератури», 

№4035 

 від 29.05.2015 

 

19 Історія України Глухова Ольга 

Борисівна 

Вчитель 

історії, 

правознавст

ва 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1986,  

«Історія, історик, 

викладач історії і 

суспільствознавства 

Підтверджена 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

присвоєне 

педагогічне 

звання 

«Учитель – 

методист», 

2014 

39 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти»,   

Курси підвищення 

кваліфікації  за фахом  

« підвищення 

кваліфікації вчителів 

історії, правознавства та 

суспільствознавчих 

дисциплін» 

№8149 

 від 25.09.2014 

 

20 Всесвітня історія Глухова Ольга 

Борисівна 

Вчитель 

історії, 

правознавст

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1986,  

Підтверджена 

кваліфікаційна 

категорія 

39 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

 



ва «Історія, історик, 

викладач історії і 

суспільствознавства 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

присвоєне 

педагогічне 

звання 

«Учитель – 

методист», 

2014 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти»,   

курси підвищення 

кваліфікації за фахом  

« підвищення 

кваліфікації вчителів 

історії, правознавства та 

суспільствознавчих 

дисциплін» 

№8149 

 від 25.09.2014 

21 Основи 

правознавства 

Глухова Ольга 

Борисівна 

Вчитель 

історії, 

правознавст

ва 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1986,  

«Історія, історик, 

викладач історії і 

суспільствознавства 

Підтверджена 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

присвоєне 

педагогічне 

звання 

«Учитель – 

методист», 

2014 

39 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти»,   

Курси підвищення 

кваліфікації  за фахом  

« підвищення 

кваліфікації вчителів 

історії, правознавства та 

суспільствознавчих 

дисциплін» 

№8149 

 від 25.09.2014 

 

22 Образотворче 

мистецтво 

 

Лахай Світлана 

Вікторівна 

 

Вчитель 

образотворч

ого 

мистецтва, 

музичного 

мистецтва 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2011,  

«Початкове 

навчання», вчитель 

початкових класів 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

І категорії» 

2016 р. 

14 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти»,  

курси підвищення 

кваліфікації за фахом 

 «Керівники установ і 

закладів освіти за 

 



програмою 

«Випереджуюча освіта 

для сталого розвитку», 

вчителі образотворчого 

мистецтва» 

 СПК №8512-16 

 від 14.06.2016 

23 Музичне 

мистецтво 

Лахай Світлана 

Вікторівна 

Вчитель 

образотвор - 

чого 

мистецтва, 

музичного 

мистецтва 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2011,  

«Початкове 

навчання», вчитель 

початкових класів 

Спеціаліст , 

11 розряд 

14 - Курси 

підвищення 

кваліфікації 

за планом з 

05.11.2018 по 

16.11.2018  

24 Мистецтво Крючкова Наталя 

Миколаївна 

Вчитель 

зарубіжної 

літератури, 

української 

мови та 

літератури, 

російської 

мови 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2009, 

«Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Українська 

мова та література», 

вчитель української 

мови і літератури та 

зарубіжної 

літератури 

Спеціаліст, 

11 розряд 

21 - Курси 

підвищення 

кваліфікації 

за планом з 

01.10.2018 по 

12.10.2018 

25 Математика Голіченко 

Валентина 

Дмитрівна 

Вчитель 

фізики, 

математики 

Криворізький 

педагогічний 

інститут, 1987, 

«Математика і 

фізика», вчитель 

математики та 

фізики 

Підтверджена 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

2016 

31 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти»,  

курси підвищення 

кваліфікації за фахом 

 «учителі математики, 

які додатково 

викладають фізику та 

 



астрономію» 

СПК №3346 

15.05.2015 

26 Математика Фокіна Любов 

Олексіївна 

Вчитель 

математики 

та 

інформатики 

Криворізький 

педагогічний 

інститут, 1986, 

«Математика і 

фізика», вчитель 

математики та 

фізики 

Підтверджено 

кваліфікаційну 

категорія 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

педагогічне 

звання 

«Старший 

учитель», 

2017 

32 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти»,  

курси підвищення 

кваліфікації за фахом 

 «вчителі математики, 

які додатково 

викладають 

інформатику» 

СПК № ДН  

24983906/8344/16 від 

16.12.2016 

 

27 Математика  Федько Тетяна 

Іванівна 

Вчитель 

математики 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1988, 

«Математика», 

математика, 

викладач 

Підтверджено 

кваліфікаційну 

категорія 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

педагогічне 

звання 

«Старший 

учитель», 

2012 

40 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти»,  

курси підвищення 

кваліфікації за фахом 

 «вчителі математики, 

які додатково 

викладають 

інформатику» 

№ 9432 від 10.10.2014 

 

28 Природознавство Кириченко Любов 

Олексіївна 

Вчитель 

географії, 

основ 

Київський 

державний 

педагогічний 

Спеціаліст, 11 

розряд 

36 -  



здоров`я університет, 1981,  

«Географія», звання 

вчителя географії 

середньої школи 

29 Біологія Гурова Ніла 

Іванівна 

Вчитель 

біології, 

хімії 

Криворізький 

педагогічний 

інститут, 1994, 

«Біологія, хімія», 

вчитель хімії та 

біології 

Підтверджено 

кваліфікаційну 

категорія 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

присвоєне 

педагогічне 

звання 

«Вчитель - 

методист», 

2018 

24 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти»,  

курси підвищення 

кваліфікації за фахом 

 «учитель біології, хімії, 

екології, 

природознавства»      

СПК № ДН 

24983906/9406 

від 15.12.2017  

 

30 Екологія Гурова Ніла 

Іванівна 

Вчитель 

біології, 

хімії 

Криворізький 

педагогічний 

інститут, 1994, 

«Біологія, хімія», 

вчитель хімії та 

біології 

Підтверджено 

кваліфікаційну 

категорія 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

присвоєне 

педагогічне 

звання 

«Вчитель - 

методист», 

2018 

24 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти»,  

курси підвищення 

кваліфікації за фахом 

 «учитель біології, хімії, 

екології, 

природознавства»      

СПК № ДН 

24983906/9406 

від 15.12.2017  

 

31 Географія Кириченко Любов 

Олексіївна 

Вчитель 

географії, 

основ 

здоров`я 

Київський 

державний 

педагогічний 

університет, 1981,  

«Географія», звання 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорія 

«спеціаліст 

вищої 

36 Дніпровська академія 

неперервної освіти, 

курси підвищення 

кваліфікації за фахом 

«Вчитель географії, 

 



вчителя географії 

середньої школи 

категорії»  

2015 

економіки» 

 СПК № ДН 

41682253/3278 від 

27,04..2018, 

 

32 Фізика 

 

Голіченко 

Валентина 

Дмитрівна 

Вчитель 

фізики, 

математики 

Криворізький 
педагогічний 

інститут, 1987, 
«Математика і 

фізика», вчитель 
математики та 

фізики 

Підтверджена 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

2016 

31 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти»,  

курси підвищення 

кваліфікації за фахом 

 «учителі математики, 

які додатково 

викладають фізику та 

астрономію» 

СПК №3346 

15.05.2015 

 

33 Хімія Гурова Ніла 

Іванівна 

Вчитель 

біології, 

хімії 

Криворізький 

педагогічний 

інститут, 1994, 

«Біологія, хімія», 

вчитель хімії та 

біології 

Підтверджено 

кваліфікаційну 

категорія 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

присвоєне 

педагогічне 

звання 

«Вчитель - 

методист», 

2018 

24 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти»,  

курси підвищення 

кваліфікації за фахом 

 «учитель біології, хімії, 

екології, 

природознавства»      

СПК № ДН 

24983906/9406 

від 15.12.2017  

 

34 Трудове 

навчання 

 

Бігун Марина 

Володимирівна  

Вчитель 

трудового 

навчання  

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2005, 

Спеціаліст, 11 

розряд 

10  

- 

 



«Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Біологія», 

вчитель біології, 

основ 

сільськогосподарсь -

кого виробництва, 

валеології та основ 

екології 

 

35 Інформатика Фокіна Любов 

Олексіївна 

Вчитель 

математики 

та 

інформатики 

Криворізький 

педагогічний 

інститут, 1986, 

«Математика і 

фізика», вчитель 

математики та 

фізики 

Підтверджено 

кваліфікаційну 

категорія 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

педагогічне 

звання 

«Старший 

учитель», 

2017 

32 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти»,  

курси підвищення 

кваліфікації за фахом 

 «вчителі математики, 

які додатково 

викладають 

інформатику» 

СПК № ДН 

24983906/8344/16 від 

16.12.2016 

 

36 Основи здоров’я Кириченко Любов 

Олексіївна 

Вчитель 

географії, 

основ 

здоров`я 

Київський 

державний 

педагогічний 

університет, 1981,  

«Географія», звання 

вчителя географії 

середньої школи 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

вищої 

категорії»  

2015 

36 Сертифікат онлайн - 

курсів за фахом «Основи 

здоров`язбережної  

компетентності» 

№ 04 - 12386 

від 20.01.2018 

 

37 Фізична 

культура 

Савчук Юрій Ілліч Вчитель 

фізкультури 

Дніпропетровський 

інститут фізкультури 

і спорту, 2013,  

«Фізичне 

виховання», 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорію 

«спеціаліст ІІ 

категорії», 

5 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

 



викладач  фізичного 

виховання 

2017 педагогічної освіти»,  

курси підвищення 

кваліфікації за фахом 

«вчителів  фізичної 

культури» 

 СПК № ДН 

24983906/5497-16  

від 23.09.2016 

38 Російська мова Крючкова Наталя 

Миколаївна 

Вчитель 

зарубіжної 

літератури, 

української 

мови та 

літератури, 

російської 

мови 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2009, 

вчитель української 

мови та літератури, 

зарубіжної 

літератури 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

І категорії» 

2015 р. 

21 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти»,  

курси підвищення 

кваліфікації за фахом 

 «вчителів російської 

мови, літератури, 

світової літератури» 

№4035 

 від 29.05.2015 

 

39 Захист 

Вітчизни 

Шипко Олександр 

Володимирович 

Вчитель ЗВ Дніпропетровський 
інститут внутрішніх 

справ, 1998, 
«Правоохоронна 

діяльність» 

Встановлена 

кваліфікаційна 

категорія 

«Спеціаліст», 

11 розряд, 

2014 

8 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти»,  

курси підвищення 

кваліфікації за фахом 

 «вчителів Захисту 

Вітчизни» 

 №12382  

від 29.11.2013 

 

40 Початкові класи Лаба Віта 

Вікторівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2008, 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«Спеціаліст 

12 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

Декретна 

відпустка 



«Початкове 

навчання», вчитель 

початкових класів 

ІІ категорії», 

2014 

післядипломної 

педагогічної освіти»,  

курси підвищення 

кваліфікації за 

фахом«вчителів 

початкових класів» 

№ 8953 

 від 28.09.2016,  

41 Початкові класи Карпенко Лариса 

Олександрівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Нікопольське 

педучилище, 2006,  

«Початкове 

навчання»,   вчитель 

початкових класів 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«Спеціаліст», 

11 розряд 

2012 

11 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти»,  

курси підвищення 

кваліфікації за фахом 

«вчителів початкових 

класів» 

№ 9397 

 від 11.11.2011 

Декретна 

відпустка 

42  Науменко Тетяна 

Євгеніївна 

Педагог  - 

організатор 

Дніпропетровське 

ІПТ, 2008, кухар 

Спеціаліст, 

11 розряд 

наказ № 74 

від 23.08.2017 

2 - Декретна 

відпустка 

43  Власовець Ангеліна 

Миколаївна 

Бібліотекар Верхньодніпро –

вський СГТ 

Спеціаліст, 

10 розряд 

Наказ 

 № 09 – к/тр 

від 01.09.2014 

 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти»,  

курси підвищення 

кваліфікації за фахом 

«шкільний бібліотекар», 

СПК № 5366 

від 18.09.2015 

 

 Особи, які працюють за сумісництвом 

 - - - - - - - - 



                                    

                                                                          


