
 



 

1. Інформація про якісний склад педагогічних працівників 

 
Наймену- 

вання 

навчальної 

предмету               

( інтегрова-

ного курсу) 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 

Найменуван-

ня посади  

Найменування 

закладу,  

який закінчив  

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом) 

Кваліфікаційна 

категорія, 

педагогічне, звання  

(рік встановлення, 

підтвердження) 

Педаго-

гічний 

стаж 

(пов-

них 

років) 

Підвищення кваліфікації за 

фахом  

(найменування 

навчального закладу, 

номер, дата видачі 

документа про підвищення 

кваліфікації) 

Примітки 

2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Особи, які працюють за основним місцем роботи 

 

 

 

 

 

 

 

Українська 

мова та 

література 

Юртаєва                                 

Галина 

Романівна 

Директор Криворізький 

 державний 

педагогічний 

інститут, 

 1992р., 

«Українська 

 мова та 

література», 

вчитель 

української 

мови та 

літератури. 

Відповідає 

займаній посаді, 

2016р. 

34р. Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

керівники установ і 

закладів освіти.                                  

Свідоцтво № ДН 

24983906 

 8213-17 від 06.12.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

 

Відповідає  раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої  

категорії»  та 

педагогічномузван

ню «учитель-

методист», 2019р. 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                     

вчителі української мови і 

літератури.                                               

Свідоцтво № ДН 

24983906 

 



 

 

 8213-17 від 06.12.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Французь 

ка мова 

Ступка 

Лариса 

Валеріївна 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник 

директора  

з навчаль-

но-виховної                   

роботи 

Запорізький 

державний 

університет 

1988р., 

«Французька 

мова та 

література». 

Філолог, 

викладач 

французької 

мови та 

літератури 

 

Відповідає 

займаній  посаді                                

 2016р. 

32р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                     

керівники установ і 

закладів освіти за 

програмою                               

« Випереджаюча освіта 

для сталого розвитку» .                                   

Свідоцтво № 3909 від 

11.11.2015. 

 

Вчитель 

французької                        

мови 

Відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої  

категорії»  та 

педагогічному 

званню «учитель-

методист», 2016р. 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти , 

вчителі французької  

мови. Свідоцтво № 3909 

від 11.11.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Сиволоб                                   

Лариса 

Володимирів-

на 

 

 

Заступник 

директора  

з виховної  

роботи 

Криворізький 

 державний 

педагогічний 

інститут, 

1990р.,     

«Російська 

Відповідає 

займаній посаді                         

2019р. 

28р. 

 

 

 

 

 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                          

заступники директорів з                    

виховної роботи ЗНЗ . 

 



 

 

 

Зарубіжна 

література 

 

 

 

 

мова та 

література». 

Вчитель 

російської 

мови та 

літератури. 

 

 

 

 

Свідоцтво № ДН 

24983906/7316-16  від 

18.11.2016. 

Вчитель 

зарубіжної 

літератури 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої  

категорії»  , 

2019р. 

 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                     

вчителі російської  мови 

та зарубіжної літератури. 

Свідоцтво № ДН 

24983906/7316-16  від 

18.11.2016. 

 

Російська 

мова 

Вчитель 

російської 

мови 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                     

вчителі російської  мови 

та зарубіжної літератури. 

Свідоцтво № ДН 

24983906/7316-16  від 

18.11.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салімон                                          

Галина 

Максимівна 

 

 

 

 

Педагог-

організатор 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

інститут, 

1984р., 

«Біологія з 

додатковою 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«Спеціаліст 

вищої  категорії», 

2017р. 

34р. 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                   

педагоги-організатори. 

Свідоцтво № ДН 

24983906/475  від 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

спеціальністю 

хімія». 

Вчитель 

біології і хімії. 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«Спеціаліст 

вищої  категорії», 

присвоєно 

педагогічне 

звання старший 

учитель», 2017р. 

 

 

 

 

24.03.2017. 

Хімія Вчитель 

хімії 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                    

вчителі хімії, які 

одночасно викладають 

біологію, екологію, 

природознавство. 

Свідоцтво № ДН 

24983906/7431-16  від 

18.11.2016. 

 

Біологія 

 

 

 

 

 

 

Вчитель 

біології 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                    

вчителі хімії, які 

одночасно викладають 

біологію, екологію, 

природознавство. 

Свідоцтво № ДН 

24983906/7431-16  від 

18.11.2016. 

 

основиздо

ров'я 

Вчитель 

основ 

здоров'я 

спеціаліст, 11 

тарифний розряд 

 

Українська НазарчукОлен Вчитель  Криворізький  Відповідає раніше 23р. Дніпропетровський  



мова та 

література 

а Петрівна української 

мови і                 

літератури 

державний  

педагогічний 

інститут,  

1998р., 

«Українська 

мова 

талітература». 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури. 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«Спеціаліст 

першої  

категорії», 2015р. 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти,вчителі української 

мови та літератури. 

Посвідчення № 8406 від 

19.09.2014. 

Українська 

мова та 

література 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салтан                                         

Наталя 

Станіславівна 

Вчитель 

 української 

мови і          

літератури  

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет,                  

2008р., 

«Педагогіка і 

методика          

середньої 

освіти. 

Українська 

мова та 

література».                      

Вчитель 

української 

мови і 

літератури та 

зарубіжної 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст 

першої  

категорії», 2015р. 

24р. Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                

вчителі української мови 

та літератури. 

Посвідчення № 5184 від 

17.06.2014. 

 



 

 

літератури. 

Зарубіжна 

література 

Романець                             

Валентина 

Іванівна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчитель 

 зарубіжної 

літератури  

Криворізький  

державний  

педагогічний 

інститут,  

1987р., 

«Російська 

мова та  

література». 

Вчитель 

російської 

мови та 

літератури .  

 

 

 

 

Відповідає  

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«Спеціаліст 

вищої  категорії», 

2019р. 

31р. 

 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                  

вчителі російської мови, 

літератури, 

зарубіжноїлітератури. 

СвідоцтвоСПК  №ДН 

41682253/7152 від 

27.12.2018. 

 

Російська 

мова 

Вчитель 

 російської 

мови 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                  

вчителі російської мови, 

літератури, зарубіжної 

літератури. Свідоцтво  

СПК  №ДН 41682253/7152 

від 27.12.2018. 

 

Вихова-

тель групи 

продовже-

ного дня 

 

 

 

Вихователь 

групи 

продовже-

ного дня 

Відповідає 

займаній посаді 

та раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«Спеціаліст 

 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                  

вихователі груп 

продовженого дня. 

Свідоцтво № ДН 

 



 

 

 

вищої категорії», 

2016р. 

24983906/1083  від 

18.05.2017. 

Англійсь-

ка мова 

Шумейко                            

Альбіна 

Юріївна 

 

 

 

 

 

 

Вчитель 

англійської 

мови 

Криворізький  

державний  

педагогічний 

інститут,  

1991р., 

«Математика 

з додатковою 

спеціальністю 

фізика». 

Вчитель 

математики та 

фізики.    

Київські 

державні 

курси 

іноземних мов 

«Інтерлінгва» 

2000р.,надаєть

ся право 

викладання 

англійської 

мови в у всіх 

типах шкіл.     

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст 

вищої категорії», 

2018р. 

21р. Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

вчителі англійської мови. 

Свідоцтво № 2039 від 

27.03.2015. 

 

Англійсь-

ка мова 

Кучма                   

Анна 

Вчитель 

англійської 

Нікопольське 

педагогічне 

молодший 

спеціаліст, без 

7 міс. КЗВО «Дніпровська 

академія неперервної 

 



Сергіївна 

 

 

 

 

мови в 

початкових 

класах 

 

 

 

 

 

 

училище 

КВНЗ 

"Криворізький 

національний 

університет", 

2014рік,                           

« Початкова 

освіта», 

вчитель 

англійської  

мови в 

початкових 

класах 

категорії освіти», вчителі 

англійської мови 

відповідно до Концепції 

«Нова українська школа». 

Сертифікат  СТК № 8779 

від 15.12.2018. 

Історія Москаленко                               

Ольга 

Володимирів-

на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчитель 

історії 

 

 

 

Криворізький                               

державний 

педагогічний 

університет,      

2008р., 

«Педагогіка і 

методика 

середньої 

освіти. 

Історія». 

Вчитель 

історії і 

географії. 

Організатор 

краєзнавчо-

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст 

першої категорії», 

2017р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти                                  

2016р., вчителі історії, 

правознавства та 

суспільних дисциплін. 

Свідоцтво № ДН 

24983906/4893-16  від 

20.10.2016. 

 

Інтегро-

ваний курс 

«Грома-

дянська 

освіта» 

Вчитель 

курсу 

«Грома-

дянська 

освіта» 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                  

вчителі історії, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

туристичної  

роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правознавства та 

суспільних дисциплін. 

Свідоцтво № ДН 

24983906/4893-16  від 

20.10.2016. 

Курс 

«Людина і 

світ» 

Вчитель 

курсу 

«Людина і 

світ» 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                  

вчителі історії, 

правознавства та 

суспільних дисциплін. 

Свідоцтво № ДН 

24983906/4893-16  від 

20.10.2016. 

 

Художня 

культура 

Вчитель 

художньої 

культури 

 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                  

вчителі художньої 

культури та інтегрованого 

курсу «Мистецтво» 

Свідоцтво № ДН 

24983906/7178 від 

26.12.2017. 

 



Історія Шишикін 

Микола 

Анатолійович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчитель 

історії 

 

 

 

 

 

 

 

 

Криворізький                               

державний 

педагогічний 

університет, 

2008р., 

«Педагогіка і 

методика 

середньої 

освіти. 

Історія». 

Вчитель 

історії і 

географії. 

Організатор 

краєзнавчо-

туристичної  

роботи. 

 

 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст 

другої категорії», 

2019р. 

 

 

 

 

 

 

 

3р. 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                  

вчителі історії, 

правознавства та 

суспільних дисциплін. 

Свідоцтво № ДН 

24983906/6926 -17                           

від 13.10.2017. 

 

Географія Вчитель 

географії 

 

КЗВО                 

«Дніпровська академія 

неперервної освіти»,                                  

вчителі географії та 

економіки. Свідоцтво   № 

ДН 41682253/6517 від  

19.10.2018. 

 

Фізична 

культура 

Вчитель 

фізичної 

культури 

 

КЗВО                   

«Дніпровська академія 

неперервної освіти»,                                  

вчителі фізичної 

культури. Свідоцтво   № 

ДН 41682253/1474                       

від  30.03.2018. 

 

Гурткова 

робота 

Керівник 

гуртка 

 

Встановлено 11 

тарифний розряд, 

2019р. 

КЗВО «Дніпровська 

академія неперервної 

освіти», інструктори 

дитячо-юнацького туриз-

 



му та керівники туристи-

ного гуртка. Свідоцтво   

№ ДН 41682253/8005 від  

30.11.2018. 

Математи-

ка 

Репілевська 

Лідія Іванівна 

Вчитель 

математики 

Криворізький 

 державний 

педагогічний 

інститут, 

 1983р., 

«Математика і 

фізика». 

Вчитель 

математики і 

фізики. 

 

 

 

 

 

 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«Спеціаліст 

вищої  категорії». 

Присвоєно 

педагогічне 

звання «учитель-

методист», 2016р. 

34р. 

. 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                        

вчителі математики, які 

додатково викладають 

фізику та астрономію. 

Посвідчення № 2752 ,                   

21.03. 2014р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізика Вчитель 

фізики 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти                                        

вчителі математики, які 

додатково викладають 

фізику та астрономію. 

Посвідчення № 2752,                    

21.03. 2014р. 

 

Астроно-

мія 

 вчитель 

астрономії 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти                                        

вчителі математики, які 

додатково викладають 

 



фізику та астрономію. 

Посвідчення № 2752, 

21.03.2014р. 

Географія Шумейко                                     

Станіслав 

Миколайович  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчитель 

географії  

Криворізький 

 державний 

педагогічний 

інститут, 

 1991р., 

 «Географія і 

біологія».     

Вчитель 

географії і 

біології. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідає 

займаній посаді 

та раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«Спеціаліст 

вищої  категорії». 

Присвоєно  

педагогічне 

звання «учитель-

методист», 2016р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                            

вчителі географії, 

економіки, біології.                                                

Свідоцтво № 182 від 

23.01.2015. 

 

Інформа-

тика 

Вчитель 

інформати-

ки 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                            

вчителі інформатики.                     

Свідоцтво № ДН 

24983906/5457 від 

22.11.2016. 

 

Економіка Вчитель 

економіки 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                           

вчителі географії, 

економіки, біології.                                            

Свідоцтво № 182 від 

23.01.2015. 

 

Образо- Вчитель Дніпропетровський  



творче 

мистецтво 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образо-

творчого 

мистецтва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                            

вчителі образотворчого 

мистецтва та креслення. 

Свідоцтво № ДН 

24983906/5670-17від 

14.07.2017. 

Захист 

Вітчизни 

 

 

 

Вчитель 

предмету 

«Захист 

Вітчизни» 

 

 

 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                            

вчителі географії, 

економіки, біології.                                              

Свідоцтво № ДН 

41682253/6627 від 

26.10.2018. 

 

 

 

 

Хімія Діхтярь                       

Лариса 

Олександрівна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчитель 

хімії 

 

 

 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

інститут, 

1985р., 

«Біологія з 

додатковою 

спеціальністю 

хімія».                   

Вчитель 

біології і хімії. 

Відповідає  

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«Спеціаліст 

вищої  категорії». 

Присвоєно  

педагогічне 

звання «Старший 

учитель», 2017р. 

29р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                   

вчителі хімії, які одночасно 

викладають біологію, 

екологію, природознавство. 

Свідоцтво № ДН 

24983906/7432-16  від 

18.11.2016 

 

 

Біологія Вчитель 

біології 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екологія  

 

 

 

 

Вчитель 

екології 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Природо-

знавство 

Вчитель 

природо-

знавства 

фізика  Вчитель 

фізики 

КЗВО «Дніпровська 

академія неперервної 

освіти», вчителі фізики та 

астрономії. Свідоцтво   № 

ДН 41682253/7730                       

від  20.11.2018. 

Інформа-

тика 

 

 

 

 

 

Соколова                                    

Анна 

Володимирів-

на 

 

 

 

Вчитель 

інформатики 

 

 

 

 

 

Криворізький 

національний 

університет, 

 2012р., 

«Технологічна  

освіта». 

Вчитель         

трудового 

навчання 

(обслуговую-

чапраця), 

інформатики, 

креслення, 

безпеки 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст 

другої категорії», 

2018р. 

7р. Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                   

вчителі інформатики. 

Свідоцтво № ДН 

24983906/8931 від 

23.12.2017 

 

Трудове 

навчання( 

обслугову

юча праця) 

Вчитель 

трудового 

навчання                       

( обслуго-

вуюча 

праця) 

 

 

 

 

 

 

 КВНЗ                   

«Дніпровська академія 

неперервної освіти»,                                  

вчителі трудового 

навчання та технологій.  

Свідоцтво   № ДН 

 



життєдіяль-

ності 

 41682253/4847  від  03.09. 

-14.09.2018. 

 

Трудове 

навчання                           

( технічна 

праця) 

 

Дикалюк                         

Володимир                   

Омелянович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчитель 

трудового 

навчання                    

(технології, 

технічна 

праця)  

 

Криворізький 

 державний 

 педагогічний 

 інститут, 

1983р., « 

Загально-

технічні 

дисципліни та  

праця».                  

Вчитель 

загально- 

технічних  

дисциплін. 

 

 

 

 

Відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«Спеціаліст 

вищої  категорії» 

і педагогічному 

званню «Старший 

учитель», 2019р. 

 

42р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                   

вчителі трудового 

навчання  та технологій.  

Свідоцтво № ДН 

41682253/ 7954                                

від 30.11.2018. 

 

 

Креслення  Вчитель 

креслення 

КВНЗ                   

«Дніпровська академія 

неперервної освіти », 

вчителі креслення 

(індивідуальний план 

навчання-екстернат). 

Свідоцтво № ДН 

41682253/1777 від 29.01- 

28.03.2018. 

Гурткова 

робота 

Керівник 

гуртка 

Відповідає 

займаній посаді. 

Встановлено 12 

тарифний розряд, 

2018р. 

КВНЗ «Дніпровська 

академія неперервної 

освіти », керівники 

гуртків   « Впровадження 

інноваційних виховних 

технологій в практику 

роботи керівника 

 



гуртка».Свідоцтво № ДН 

41682253/5500 від 

21.09.2018р. 

Фізична 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

Трус 

Олександр 

Васильович 

Вчитель 

фізичної 

культури 

Кіровоградсь-

кий 

 державний 

 педагогічний 

 інститут, 

1983р., 

«Фізичне 

виховання». 

Вчитель 

фізкультури. 

Відповідає з 

раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«Спеціаліст 

вищої  категорії» 

і педагогічному 

званню «Старший 

учитель», 2017р. 

40р. Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                     

керівники установ і 

закладів освіти , вчителі 

фізичної культури. 

Свідоцтво № ДН 

24983906/958-17 від 

20.09.2017 

 

 

 

 

Музичне 

мистецтво 

Овчаренко                                                     

Сергій 

Євгенович 

Вчитель 

музичного 

мистецтва 

Криворізький 

 державний 

 педагогічний 

 інститут, 

1998р., 

«Музичне 

виховання», 

вчитель 

музики. 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію  

«Спеціаліст 

вищої  категорії» , 

2017р. 

22р.  Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                     

вчителі художньої 

культури та інтегрованого 

курсу  « Мистецтво» . 

Свідоцтво № 4161 від 

10.06.2016. 

 

Початкові 

класи 

Мурашко                           

Тетяна 

Миколаївна 

Вчитель                   

початкових 

класів 

Криворізький 

 державний 

 педагогічний 

 університет, 

2009р., 

«Педагогіка і 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст 

першої  категорії» 

2016р. 

33р. Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                     

вчителі початкових 

класів, які одночасно 

 



методика 

середньої 

освіти. 

Українська 

мова і 

література». 

Вчитель 

української 

мови і 

літератури та 

зарубіжної 

літератури. 

 працюють в групах 

продовженого дня.                                    

Свідоцтво № ДН 

24983906/7996-16 від 

18.11.2016. 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти.                                     

Методика викладання 

фізичної культури в 

початковій школі.  

Сертифікат № ДН 

24983906/2795-16 від 

18.11.2016. 

Вихова-

тель групи 

подовже-

ного дня 

Вихователь 

групи 

подовжено-

го дня 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст 

першої  категорії» 

2018р. 

 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                     

вчителі початкових 

класів, які одночасно 

працюють в групах 

продовженого дня.                                    

Свідоцтво № ДН 

24983906/7996-16 від 

18.11.2016. 

 

Початкові 

класи 

Кісель                                 

Валентина 

Вчитель                   

початкових 

Нікополське 

педагогічне 

Відповідає раніше 

встановленому 11 

38р. Дніпропетровський 

обласний інститут 

 



Анатоліївна класів училище, 

1980р., 

«Викладання 

в початкових 

класах 

загально-

освітньої 

школи». 

Вчитель 

початкових 

класів і 

старша 

піонервожата. 

тарифному 

розрядуі раніше 

присвоєному 

педагогічному 

званню                           

« Старший 

учитель», 2018р.  

післядипломної 

педагогічної освіти,                                     

вчителі початкових класів 

з викладанням ІКТ.  

Свідоцтво № ДН 

24983906/8559 від 

17.11.2017. 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти.                                     

Методика викладання 

фізичної культури в 

початковій школі.  

Сертифікат № ДН 

24983906/2737 від 

17.11.2017. 

Початкові 

класи 

Логвиненко                                

Надія                            

Мирославівна 

Вчитель                       

початкових 

класів 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

інститут 

1988р.,  

«Педагогіка та 

методика 

початкового 

навчання», 

вчитель 

початкових 

Відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«Спеціаліст 

вищої  категорії»  

і педагогічному 

званню «учитель-

методист», 2015р. 

42р. КВНЗ «Дніпровська 

академія неперервної 

освіти », вчителі 

початкових 

класів.Свідоцтво № ДН 

41682253/ 5500 від 

16.11.2018р. 

 



класів 

Початкові 

класи 

Шамелова                                

Катерина          

Володимирів-

на 

Вчитель 

початкових 

класів                       

Криворізький  

державний 

 педагогічний 

інститут,1986

р., 

«Педагогіка та 

методика 

початкового 

навчання», 

вчитель 

початкових 

класів 

Присвоєно 

кваліфікаційної 

категорії 

«Спеціаліст 

вищої  категорії» , 

2015р. 

24р. КВНЗ «Дніпровська 

академія неперервної 

освіти », вчителі початко-

вих класів з викладанням 

ІКТ. Свідоцтво № ДН 

41682253/ 3146  від 

12.04.2019р. 

 

КВНЗ «Дніпровська 

академія неперервної 

освіти », педагогічні 

працівники по Концепції 

«Нова українська школа » 

Сертифікат № ДН  СТК № 

2914 від 22.06.2019р. 



Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                      

вчителі, які викладають 

фізичну культуру в 

початковій школі. 

Сертифікат від 27.03.2015. 

Початкові 

класи 

 

 

 

 

 

 

Зискун                                    

Світлана 

Сергіївна 

 

 

 

 

Вчитель 

початкових 

класів 

 

 

 

 

Криворізький  

державний  

педагогічний 

інститут,  

1998р., 

«Початкове 

навчання», 

вчитель 

початкових 

класів 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«Спеціаліст 

першої  категорії» 

2016р. 

19р. 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                              

вчителі  початкових класів 

з викладанням ІКТ 

технологій. Свідоцтво № 

4728 від 19.06.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

КВНЗ «Дніпровська 

академія неперервної 

освіти », педагогічні 

працівники по Концепції 

«Нова українська школа » 

Сертифікат № ДН  СТК №  

8198 від 23.11.2018р. 



Початкові 

класи 

Гноєва                                 

Наталя 

Анатоліївна 

 

 

 

 

Вчитель 

початкових 

класів 

Криворізький  

державний 

 педагогічний 

інститут,1993

р., 

«Педагогіка та 

методика 

початкового 

навчання», 

вчитель 

початкових 

класів. 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст вищої  

категорії» , 2016р. 

26р. Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти                              

вчителі  початкових 

класів з викладанням ІКТ 

технологій. Свідоцтво № 

4729 від 19.06.2015. 

 

КВНЗ «Дніпровська 

академія неперервної 

освіти », педагогічні 

працівники по Концепції 

«Нова українська школа » 

Сертифікат № ДН  СТК № 

8184 від 23.11.2018р. 

Початкові 

класи 

Ніколенко                          

Наталія                           

Олександрівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Криворізький 

 державний 

 педагогічний 

 університет, 

2000р., 

«Початкове 

навчання»,  

вчитель 

початкових 

класів 

Відповідає  

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«Спеціаліст 

першої  

категорії»,  2016р. 

25р. КВНЗ                   

«Дніпровська академія 

неперервної освіти », 

курси підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників відповідно до 

Концепції «Нова 

українська школа». 

Сертифікат № ДН 

41682253/1674                                       

від  22.06.2018р. 

 



Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                           

вчителі початкових класів 

з викладанням ІКТ 

технологій. Свідоцтво № 

055 від 24.10.2014. 

Початкові 

класи 

Алєксєєнко                             

Олена 

Василівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Нікопольське 

педагогічне 

училище, 

1984р., 

«Викладання 

в початкових 

класах 

загально-

освітньої 

школи», 

вчитель 

початкових 

класів. 

Відповідає раніше 

встановленому11 

тарифному 

розряду, 2017р. 

35р. Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                                     

вчителі початкових класів 

з викладанням ІКТ.  

Свідоцтво № ДН 

24983906/6651-16 від 

28.10.2016. 

КВНЗ  «Дніпровська 

академія неперервної 

освіти », курси 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

відповідно до Концепції 

«Нова українська школа». 

Сертифікат № ДН 

41682253/1631                                       

від  22.06.2018р. 

 

Вихова- Рижик                                       Вихователь Нікопольське Відповідає раніше 29р. Дніпропетровський  



тель групи 

продовже-

ного дня 

Наталя 

Федорівна 

групи 

подовже-

ного дня 

педагогічне 

училище, 

1989р., 

«Викладання 

в початкових 

класах 

загально-

освітньої 

школи», 

вчитель 

початкових 

класів і 

старша 

піонерська 

вожата. 

встановленому 11 

тарифному 

розряду, 2017р. 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

вихователі груп 

продовже-ного дня. 

Свідоцтво № ДН 

24983906/8013-16 від 

02.12.2016. 

 

Україно-

знавство 

Свитка                                                                          

Олександра                         

Василівна 

Вчитель 

україно-

знавства 

Дніпро-

петровський 

державний 

університет, 

1967р., 

«Українська 

мова та 

література». 

Філолог, 

вчитель 

української 

мови та 

літератури. 

Відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«Спеціаліст 

вищої  категорії»  

та педагогічному 

званню «вчитель-

методист», 2016р. 

58р. Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

Вчителі українознавства і 

народознавства та 

керівники краєзнавчих 

гуртків. Свідоцтво № ДН 

24983906/9777 від 

15.12.2017. 

 

 



Вихова-

тель ГПД 

Зарецька                                     

Лариса 

Вікторівна 

вихователь 

ГПД 

Кам‘янець 

Подільське 

медичне 

училище 1983 

р., 

акушерка 

10 тарифний 

розряд, без 

категорії 

3р.   

Практич-

ний 

психолог 

Легенька                                   

Ольга 

Миколаївна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практич-

ний 

психолог 

 

Криворізький 

 державний 

 педагогічний 

 університет, 

2008р.                                  

« Педагогіка і 

методика 

середньої 

освіти. 

Біологія», 

вчитель 

біології, 

валеології та 

основ 

екології, 

практичний 

психолог у 

закладах 

освіти. 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

першої  

категорії»,  2019р.  

 

 

 

 

 

 

10р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВНЗ  «Дніпровська 

академія неперервної 

освіти », практичні 

психологи.   Сертифікат 

№ ДН 41682253/1385                         

від  15.03.2019р. 

 

Біологія вчитель 

біології 

КВНЗ  «Дніпровська 

академія неперервної 

освіти », вчителі біології, 

екології та природо-

знавства.   Сертифікат № 

ДН 41682253/2381                         

від  28.05.2019р. 

 

 

 

 

Основи 

здоров'я 

вчитель 

основ 

здоров'я 

КВНЗ  «Дніпровська 

академія неперервної 

освіти », вчителі предмета 

«Основи здоров'я» . 

Сертифікат № ДН 

41682253/2312                         

від  29.03.2019р. 



Практич-

ний 

психолог 

Гринькова                                 

Анна 

Геннадіївна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практич-

ний 

психолог 

 

 

 

Криворізький 

 державний 

 педагогічний 

 університет, 

2010р.                                 

« Педагогіка і 

методика 

середньої 

освіти. 

Біологія.», 

вчитель 

біології, 

валеології та 

основ 

екології, 

практичного 

психолога у 

закладах 

освіти. 

 

 

Спеціаліст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                               

практичний  психолог. 

Посвідчення № 724 від 

20.02.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курси у 

2019р. 
Природо-

знавство 

Вчитель 

природо-

знавства 

 

Основи 

здоров'я 

Вчитель 

основ 

здоров'я 

 



Бібліоте-

кар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаврушко                        

Алла 

Миколаївна 

бібліотекар 

 

 

 

 

 

 

 

 

Криворізький 

 Державний  

педагогічний 

університет,20

06р., « 

Педагогіка і 

методика 

середньої 

освіти. 

Географія.», 

вчитель 

географії. 

 

 

Відповідає 

займаній посаді « 

бібліотекаря ІІ 

категорії», 9 

тарифний розряд, 

2016р. 

7р. Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                              

шкільні бібліотекарі. 

Свідоцтво № 839 від 

28.11.2014. 

 

 

Україно-

знавство 

Вчитель 

україно-

знавства 

11 тарифний 

розряд 

 

2. Особи, які працюють за сумісництвом 

Зарубіж-

на               

літерату-

ра  

Романець                                      

Ірина 

Миколаївна 

 

 

 

 

Вчитель 

зарубіжної                

літератури 

Дніпро-

петровський 

державний 

університет,19

87р., 

«Російська  

мова і 

література». 

Філолог , 

викладач 

російської мови 

і літератури 

Відповідає раніше 

присвоєній  

кваліфікаційній 

категорії 

«Спеціаліст 

вищої категорії», 

присвоєно 

педагогічне 

звання «Старший 

учитель», 2018р. 

24р. 

 

 

 

 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,                               

вчителі російської мови, 

літератури, зарубіжної 

літератури. Свідоцтво 

№1269 від 19.04.2016. 

 

  педагогічної освіти                               

2016р.,  вчителі російської 

мови, літератури,  

 



 



 

 


