
ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності

у сфері загальної середньої освіти
КЗ «Царичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Царичанської селищної ради Дніпропетровської області

1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти
Педагогічні працівники Необхідно (осіб) Фактично (осіб) Відсоток потреби

КЗ  «Царичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів»
Педагогічні працівники, усього 53 53 0
у тому числі ті, що:
Мають відповідну освіту 47 47 0
Особи, які працюють за основним місцем роботи -

47 47 0
Працюють у закладі освіти за сумісництвом 6 6 0

Царичанська філія І-ІІ ступенів КЗ «Царичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів»
Педагогічні працівники, усього 18 18 0
у тому числі ті, що:
мають відповідну освіту 18 17 5
Особи, які працюють за основним місцемроботи -

16 16 0
працюють у закладі освіти за сумісництвом 2 2 0

Лисківська  філії І-ІІ ступенів КЗ «Царичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів»
Педагогічні працівники, усього 12 12 0
у тому числіті, що:
мають відповіднуосвіту 12 11 8
Особи, які працюють за основним місцем роботи -

12 12 0
працюють у закладі освіти за сумісництвом 0 0 0

Всього
Педагогічні працівники, усього 83 81 0
у тому числіті, що:
мають відповідну освіту 83 81 2
Особи, які працюють за основним місцем роботи -

83 83 0
працюють у закладі освіти за сумісництвом 8 8 0

2 ІНФОРМАЦІЯ  про якісний склад педагогічних  працівників «КЗ «Царичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів»



Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я
по батькові
викладача 

Найменування
посади

Найменування  закладу,
який закінчив (рік

закінчення,
спеціальність,

кваліфікація згідно з
документом про вищу

освіту)

кваліфікаційна
категорія,

педагогічне звання
(рік встановлення,

підтвердження)

Педагогі
чний
стаж

(повних
років)

Підвищення
кваліфікації за фахом

(найменування
закладу або іншої
юридичної особи,
що має право на

підвищення
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документа про

підвищення
кваліфікації)

Примітка

КЗ «Царичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів»
Особи, які працюють за основним місцем роботи

Українська
література

Блоха Ольга
Миколаївна

заступник
директора з
навчально-
виховної
роботи 

Дніпропетровський
державний університет
ім. О.Гончара, 1998 рік,

«українська мова та
література», філолог,
викладач української
мови та літератури

 Спеціаліст вищої
категорії,
«учитель-

методист»,  2017
рік, підтвердження

21 р. КВНЗ «ДОІППО»
№ 9722  від    
27.02.2013 рік

керівники установ і
закладів освіти, 

вчителі української
мови та літератури 

Українська
література

Українська
мова

Гаража Олена
Іванівна

учитель
української

мови та
літератури

Дніпропетровський
державний університет
ім. О.Гончара, 1998 рік,

«українська мова та
література», філолог,
викладач української
мови та літератури

Спеціаліст вищої
категорії,
«учитель-

методист»,  2014
рік, підтвердження 

27 р КВНЗ «ДОІППО»
№ 11472

від 15.11.2013 р.
вчителі української
мови та літератури 

Українська
література

Стратій Анжела
Анатоліївна

учитель
української

мови та

Криворізький
державний педагогічний

інститут, 1989 рік,

 Спеціаліст вищої
категорії.

підтвердження,

29 р.  КВНЗ «ДОІППО»
СПК № ДН

24983906/ 4873-16



Українська
мова

літератури «українська мова  і
літератури», вчитель
української мови та

літератури

«старший вчитель»,
2017 рік, 
присвоєння

від 16.10.2016 р.
вчителі української
мови та літератури

Українська
література

Українська
мова

Онищенко
Валентина

Олександрівна

учитель
української

мови та
літератури

Дніпропетровський
державний університет
ім. О.Гончара, 1995 рік,

«українська мова та
література», філолог,
викладач української
мови та літератури

Спеціаліст вищої
категорії,
«учитель-

методист»,  2014
рік, підтвердження

22 р. КВНЗ «ДОІППО»
№ 11465

від 15.11.2013 р.
вчителі української
мови та літератури

Українська
мова

 Опенько
Людмила

Миколаївна

заступник
директора з
навчально-
виховної
роботи

Криворізький
державний педагогічний

інститут, 1994 рік,
«українська мова  і

літератури», вчитель
української мови та

літератури

 Спеціаліст вищої
категорії,

підтвердження,
«старший

вчитель»,2015
рік,присвоєння

23 р. КВНЗ «ДОІППО»
№  7766

від 30.09.2014 р.
заступники
директорів з

виховної роботи

Іноземна мова
(англійська)

Бабанська
Вікторія

Вікторівна

учитель
англійської

мови

Полтавський державний
педагогічний інститут

ім. В.Г.Короленка, 1998
рік,  «українська мова і
література, англійська

мова», учитель
української мови і

літератури  та
англійської мови і

зарубіжної літератури

 Спеціаліст вищої
категорії,  
«старший

учитель», 2014 рік,
присвоєння

19 р. КВНЗ «ДОІППО»
№ 6718

від 11.09.2013 р.
вчителі іноземної

мови

Іноземна мова
(англійська)

Вовк Світлана
Іванівна

учитель
англійської

мови

Дніпропетровський
державний університет
ім. О.Гончара, 1991 рік,

«англійська мова та
література», філолог,
викладач англійської
мови та літератури

Спеціаліст вищої
категорії ,
«учитель-

методист»,  2017
рік, підтвердження 

26 р. КВНЗ «ДОІППО»
СПК № ДН

24983906/4176
від 24.10.2017 р.

вчителі англійської
мови

Іноземна мова
(англійська)

Кофан Віра
Павлівна

учитель
англійської

мови

Кіровоградський
державний педагогічний

інститут, 1975 рік,

Спеціаліст вищої
категорії,
«учитель-

42 р. КВНЗ «ДОІППО»
СПК № 1207

від 20.04.2016 р.



«англійська мова»,
учитель англійської

мови середньої школи  

методист»,  2013
рік, підтвердження

вчителі іноземної
мови

Зарубіжна
література

Мова
національної

меншини (рос.)

Гарус Любов
Віталіївна

учитель
російської

мови та
літератури

Дніпропетровський
державний університет
ім. О.Гончара, 1982 рік,

«російська мова та
література», філолог,

викладач 

Спеціаліст вищої 
категорії,  
«учитель-
методист»,  2016 
рік, підтвердження

33 р КВНЗ «ДОІППО»
СПК № 1253

від 19.04.2016 р.
вчителі російської
мови та зарубіжної

літератури

Зарубіжна
література

Мова
національної

меншини (рос.)

Постнікова
Таісія Іванівана

учитель
російської

мови та
літератури

Бельцький державний
педагогічний інститут,
1982 рік, «російська
мова та література»,

вчитель російської мови
та літератури

 Спеціаліст вищої
категорії,

«старший вчитель»,
2016

рік,підтвердження

36 р. КВНЗ «ДОІППО»
СПК № ДН 

24983906/5739
від 29.11.2017 р.

вчителі російської
мови та зарубіжної

літератури

Трудове
навчання

КВНЗ «ДОІППО»
 СПК № 873

від 12.02.2016 р.
вчителі трудового

навчання та
технологій

Зарубіжна
література

Тимошенко
Тетяна

Андріївна

учитель
російської

мови та

Ніжинський державний
педагогічний інститут,
1979 рік, « російська

Спеціаліст вищої
категорії,

«старший вчитель»,

30 р. КВНЗ «ДОІППО
 № 12807

від 13.12.2013 р.



Мова
національної

меншини (рос.)

Захист
Вітчизни

літератури мова та література»,
вчитель російської мови

та літератури

2014
рік,підтвердження

вчителі російської
мови та зарубіжної

літератури

КВНЗ «ДОІППО
СПК № ДН

24983906/886 від
10.02.2017 р.

вчителі предмета
«Захист Вітчизни»

Зарубіжна
література

Сіданченко
Людмила
Іванівна

учитель
російської

мови та
зарубіжної
літератури

Запорізький державний
педагогічний

інститут1972 рік,
«російська мова та

література», вчитель
російської мови та

літератури

Спеціаліст вищої
категорії,
«учитель-

методист»,  2014
рік, підтвердження

45 КВНЗ «ДОІППО»
№ 8555

 від 12.02.2014 р.
вчителі російської
мови та зарубіжної

літератури

Зарубіжна
література

Романова Олена
Леонідівна

учитель
російської

мови та
зарубіжної

Кіровоградський
державний педагогічний

інститут
ім.О.С.Пушкіна.1981

рік, «російська мова та
література», вчитель
російської мови та

літератури

Спеціаліст вищої
категорії,
«учитель-

методист»,  2015
рік, підтвердження

36 р. КВНЗ «ДОІППО»
№ 11853

від 30.05.2012 р.
керівники установ і

закладів освіти,
вчителі початкових

класів, вчитель
російської мови та

зарубіжної
літератури

Історія України

Всесвітня
історія

Кащенко Ніна
Григорівна

учитель історії Дніпропетровський
державний університет
ім. О.Гончара, 1972 рік,

«історія», історик,
викладач історії  та
суспільствознавства

Спеціаліст вищої
категорії,
«учитель-

методист»,  2017
рік, підтвердження

40 р. КВНЗ «ДОІППО»
СПК №  4498

від 19.06.2015 р.
вчителі історії

правознавства та
суспільних
дисциплін

Основи Спеціаліст --



здоров’я

Історія України

Всесвітня
історія

Правознавство

Людина і світ

Шаровська
Марина

Григорівна

учитель історії
та

правознавства

Полтавський державний
педагогічний інститут

ім. В.Г.Короленка, 1997
рік, «всесвітня історія»,

вчитель всесвітньої
історії

Спеціаліст вищої
категорії,

підтвердження,
  «учитель-
методист»,

2017рік,
присвоєння

26 р. КВНЗ «ДОІППО»
 № 6112

від 23.09.2014 р.
вчителі історії

правознавства та
суспільних
дисциплін



Історія України

Всесвітня
історія

Головченко
Надія

Вячеславівна

учитель історії
та географії

Дніпропетровський
державний університет
ім. О.Гончара, 1999 рік,

«історія» історик,
викладач історії та

суспільствознавства

 Спеціаліст вищої
категорії,

підтвердження,
«старший вчитель»,

2014 рік,
присвоєння

18 р. КВНЗ «ДОІППО»
 СПК № ДН

24983906/ 1659 -16
від 17.05.2016 р.
вчителі історії

правознавства та
суспільних
дисциплін

Економіка

Географія

КВНЗ «ДОІППО»
  № 2493

від 07.03. 2014 р.
вчителі які вивчають

географію та
економіку

Основи
здоров’я

спеціаліст --

Образотворче
мистецтво

Мистецтво

Курись Любов
Михайлівна

учитель
образотворчо-
го мистецтва
та креслення

Криворізький
державний педагогічний

інститут, 1995 рік,
«образотворче

мистецтво, креслення,
художня праця»,

спеціаліст
образотворчого

мистецтва, креслення та
 художньої праці 

Спеціаліст вищої
категорії, 2015 рік,

присвоєння

22 КВНЗ «ДОІППО»
  № 4646

від   18.04.2014 р.
учителі

образотворчого
мистецтва та

креслення

Художня
культура

КВНЗ «ДОІППО»
№ 3834

від   27.06.2012 р.
учителі художньої

культури



Основи
здоров’я

КВНЗ «ДОІППО»
 № 5111

від 12.04.2013 р.
вчителі основ

здоров’я
Математика

Алгебра

Геометрія

Жарикова
Тетяна

Володимирівна

учитель
математики

Дніпропетровський
державний університет
ім. О.Гончара, 1982 рік,
«математика», вчитель
математики, викладач

Спеціаліст вищої
категорії,  «учитель
- методист», 2015

рік, підтвердження

31 р. КВНЗ «ДОІППО»
№ 2738

від  21.03.2014 р.
вчителі математики

які додатково
викладають фізику

та астрономію
Інформатика Спеціаліст --

Математика

Алгебра

Геометрія

Китайгора
Наталія

Дмитрівна

учитель
 математики

Полтавський державний
педагогічний інститут

ім. В.Г.Короленка, 1997
рік, «математика та

інформатика», вчитель
математики та
інформатики

Спеціаліст вищої
категорії,
«учитель -

методист», 2017
рік, підтвердження

20 р КВНЗ «ДОІППО»
СПК № ДН

24983906/ 1381-17
від 08.06.2017 р.

вчителі математики

Інформатика Спеціаліст --



Математика

Алгебра
Геометрія

Фізика

Астрономія

Гладуш
Світлана
Іванівна

учитель
фізики та

математики

Криворізький
державний педагогічний

інститут, 1987 рік,
«математика та фізика»;
вчитель математики та

фізики

 Спеціаліст першої
категорії, 2014 рік,

підтвердження

20 р. КВНЗ «ДОІППО»
№ 11253

від 15.11.2013 р.
вчителі математики

які додатково
викладають фізику

та астрономію

Інформатика Спеціаліст --

Природознавст
во

Біологія

Здирь 
Валентина
Миколаївна

учитель
біології

Дніпропетровський
державний університет
ім. О.Гончара, 1991 рік,

«біологія», біолог,
викладач біології і хімії  

 Спеціаліст вищої
категорії,

підтвердження,
«вчитель-

методист», 2015
рік, присвоєння

29 КВНЗ «ДОІППО»
№ 5147

від 18.06.2013 р.
вчителі біології,

екології та
природознавства

Екологія

Основи
здоров’я

Спеціаліст --

Біологія Тарчан Світлана
Григорівна

учитель
біології

Полтавський державний
педагогічний інститут

ім. В.Г.Короленка, 1988
рік, «біологія, хімія»,

учитель біології та хімії
середньої школи

Спеціаліст вищої
категорії,

підтвердження,
«старший вчитель»,

2014  рік,
присвоєння

29 р. КВНЗ «ДОІППО»
 № 1055

від 26.03.2014 р.
вчителі біології,

екології та
природознавства

Екологія

Хімія КВНЗ «ДОІППО»
 СПК  № 492

від 05.04.2016 р.
вчителі хімії



Географія Мартинець
Аліна

Володимирівна

учитель
географії

Криворізький
державний педагогічний

інститут, 1993 рік,
«географія та біологія»,

вчитель географії та
біології

 «спеціаліст вищої
категорії»,  

2016 рік,
присвоєння

24 р. КВНЗ «ДОІППО»
 СПК № 2248

від 05.04.2016 р.
вчителі географії та

основ економіки

Фізика Чехова Ольга
Володимирівна

учитель
фізики

Полтавський державний
педагогічний інститут

ім. В.Г.Короленка, 2004
рік, «математика та

основи інформатики»,
вчитель математики та

основ інформатики

Спеціаліст вищої
категорії,  
2016 рік,

присвоєння

17 р. КВНЗ «ДОІППО»
 СПК  № ДН

24983906/9586
від 08.12.2017 р.
вчителі фізики,
астрономії які

одночасно
викладають

природознавство
Хімія Палагута

Наталія
Анатоліївна

учитель  хімії Дніпропетровський
державний університет
ім. О.Гончара, 1980 рік,
«хімія», хімік, викладач

Спеціаліст вищої
категорії,  «учитель
- методист», 2015

рік, підтвердження

37 р. КВНЗ «ДОІППО»
 № 1867

24.04.2014 р. вчителі
хімії

Трудове
навчання

Технології

Остапенко
Олександр

Олексійович

учитель
трудового
навчання

Криворізький
державний педагогічний

інститут, 1977 рік,
«загально технічні

дисципліни і праця»,
вчитель загально

технічних дисциплін і
праці

Спеціаліст вищої
категорії,
«вчитель-

методист», 2016
рік, підтвердження

50 р. КВНЗ «ДОІППО»
 СПК 

№ 6069
від 09.10.2015 рік
 вчителі трудового

навчання та
технологій



Трудове
навчання

Єлісєєв Антон
Володимирович

учитель
трудового

навчання та
інформатики

Полтавський
національний
педагогічний

університет ім.
В.Г.Короленка, 2014 рік,
«технологічна освіта»,

викладач загально
технічних дисциплін,

методика навчання
технологій

Спеціаліст другої
категорії»,  

2017 рік,
присвоєння

5 р.
--

Інформатика КВНЗ «ДОІППО»
  СПК № ДН

24983906/ 1785
від 01.07.2016 р.

вчителі інформатики
Фізична
культура

Хархота
Валентина
Олексіївна

учитель
фізкультури
початкових

класів

Криворізький
державний педагогічний

інститут, 1983 рік,
«педагогіка і методика
початкового навчання»,

вчитель початкових
класів

Спеціаліст вищої
категорії,

підтвердження,
«старший вчитель»,

2016 рік,
присвоєння

34 р. КВНЗ «ДОІППО»
 СПК  № 5710

від 25.09.2015 р.
вчителі фізичної

культури

Фізична
культура

Кучугурний
Валерій
Іванович

учитель
фізкультури

Дніпропетровський
державний  інститут
фізичної культури і

спорту, 1992 рік,
«фізична культура»,
викладач фізичної
культури, тренер

Спеціаліст вищої
категорії,

підтвердження,
«старший вчитель»,

2017 рік,
присвоєння

27 р. КВНЗ «ДОІППО»
СПК № 363

від 30.01.2015 р.
вчителі фізичної

культури

Фізична
культура

Сірий Богдан
Олександрович

учитель
фізкультури

Полтавський
національний
педагогічний

університет ім.
В.Г.Короленка, 2016 рік,

«фізичне виховання»,
вчитель фізичної

культури

Спеціаліст, 2016
рік, встановлення

--



1-А клас Чернова Марина
Миколаївна

учитель
початкових

класів

Глухівський державний
педагогічний

університет, 2005 рік,
«початкове навчання,

дошкільне виховання»,
вчитель початкових

класів, вихователь дітей
дошкільного віку.

Спеціаліст першої
категорії», 2014 рік,

присвоєння

22 р. КВНЗ «ДОІППО»
№ 12051

від 29.11.2013 р.
вчителі початкових

класів з викладанням
ІКТ технологій

1-Б клас Тюпка Тетяна
Іванівна

учитель
початкових

класів

Полтавський державний
педагогічний інститут,
1997 рік, «початкове
навчання», вчитель
початкових класів

Спеціаліст вищої
категорії, 2016 рік,

підтвердження 

25 р. КВНЗ «ДОІППО»
 СПК  № 761

від 12.02.2016 р.
вчителі початкових

класів з викладанням
ІКТ технологій

1-В клас Ярошенко
Світлана

Андріївна

 учитель
початкових

класів

Криворізький
державний педагогічний

інститут, 1987 рік,
«педагогіка і методика
початкового навчання»,

вчитель початкових
класів

Спеціаліст вищої
категорії,

підтвердження
«старший вчитель»,

2016 рік,
присвоєння

30 р. КВНЗ «ДОІППО»
СПК  №  7653

від 20.11.2015 р.
вчителі початкових

класів з викладанням
ІКТ технологій

2-А клас Яріз Світлана
Іванівна

учитель
початкових

класів

Криворізький
державний педагогічний

інститут, 1983 рік,
«педагогіка і методика
початкового навчання»

вчитель початкових
класів

Спеціаліст вищої
категорії,
«вчитель-

методист», 2015
рік, підтвердження

40 р. КВНЗ «ДОІППО»
СПК  № 3017

від 17.04.2015 р.
вчителі початкових

класів з викладанням
ІКТ технологій

2-Б клас Бакал Лідія
Іванівна

учитель
початкових

класів

Глухівський державний
педагогічний інститут,
1982 рік, «педагогіка і
методика початкового

навчання» вчитель
початкових класів

Спеціаліст вищої
категорії,

підтвердження,
«вчитель -

методист», 2016
рік, присвоєння

40 р. КВНЗ «ДОІППО»
СПК  № 4719

від 19.06.2015 р.
вчителі початкових

класів з викладанням
ІКТ технологій



2-В клас Липка Аня
Михайлівна

учитель
початкових

класів

Полтавський
національний
педагогічний

університет ім.
В.Г.Короленка, 2016 рік,

«початкова освіта»,
організатор початкової

освіта; вчитель
початкової  школи

Спеціаліст другої
категорії, 2017 рік,

присвоєння

7 р.

3-А клас Яшна Наталія
Вікторівна

учитель
початкових

класів, 

Кіровоградський
державний педагогічний

університет ім.
В.Винниченка, 2004 рік,
«початкове навчання»,

вчитель початкових
класів, практичний
психолог у закладах

освіти

Спеціаліст вищої
категорії, «вчитель-

методист», 2017
рік, підтвердження

33 р. КВНЗ «ДОІППО»
  СПК № ДН

24983906/ 7537
від 27.10.2017 р.

вчителі початкових
класів з викладанням

ІКТ технологій
практичний

психолог
Спеціаліст першої
категорії, 2015 рік,

підтвердження

КВНЗ «ДОІППО»
СПК № 2453

від 03.04.2015 р.
психологічний

супровід навчально-
виховного процесу

3-Б клас Попович Тетяна
Миколаївна

учитель
початкових

класів

Уманський державний
педагогічний інститут
ім.. П.Г.Тичини, 1981

рік, «педагогіка і
методика початкового

навчання», вчитель
початкових класів

 «спеціаліст вищої
категорії», 2013 рік,

підтвердження

36 р. КВНЗ «ДОІППО»
  СПК  № ДН

24983906/2867
від 08.12.2017 рік

вчителі початкових
класів з викладанням

ІКТ технологій і
методика викладання
фізичної культури в

початковій школі
3-В клас Майна Олена учитель Дніпропетровський Спеціаліст другої 6 р. КВНЗ «ДОІППО»



Вікторівна початкових
класів

національний
університет ім..

О.Гончара, 2015 рік,
«українська мова і

література», спеціаліст з
української мови і

літератури, філолог,
викладач середнього
навчального закладу

категорії, 2017 рік,
присвоєння

  СПК  № ДН
24983906/ 414

від 02.02.2017 р.
вчителі початкових

класів з викладанням
ІКТ технологій

4-А клас Рашевська
Таїсія

Вікторівна

директор
школи 

Дніпропетровський
державний університет
ім. О.Гончара, 1984 рік,

«українська мова і
література» філолог,
викладач української

мови і літератури 

Спеціаліст вищої
категорії, «вчитель
- методист», 2013

рік, підтвердження

40 р. КВНЗ «ДОІППО»
СПК № ДН 

24983906/  2960-17
від 12.12.2017 р.

керівники установ і
закладів освіти,

вчителі початкових
класів

4-А клас Логвиненко
Надія Дмитрівна

учитель
початкових

класів

Глухівський державний
педагогічний інститут,
1982 рік, «педагогіка і
методика початкового

навчання», вчитель
початкових класів

Спеціаліст вищої
категорії, «вчитель
- методист», 2016

рік, підтвердження

35 р. КВНЗ «ДОІППО»
№ 2125

від 10.09.2014 р.
керівники установ і

закладів освіти,
вчителі почат. класів

4-Б клас Солодовник
Інна Валеріївна

учитель
початкових

класів

Криворізький
державний педагогічний

інститут, 2000 рік,
«початкове навчання»,

вчитель початкових
класів

Спеціаліст вищої
категорії, 2017 рік,

присвоєння

22 р КВНЗ «ДОІППО»
№ 4707

від 18.04.2014 р.
вчителі початкових

класів з викладанням
ІКТ технологій

4-В клас Войченко
Людмила

Григорівна

учитель
початкових

класів

Полтавський державний
педагогічний інститут,
2008 рік, «початкове
навчання, дошкільне
виховання»,  вчитель

початкових класів,
вихователь дітей
дошкільного віку

Спеціаліст вищої
категорії, 2014 рік,

присвоєння

27 р КВНЗ «ДОІППО»
№ 7159

від 14.06.2013 р.
вчителі початкових

класів з викладанням
ІКТ технологій

група Маслій Юлія вихователь Дніпропетровське Десятий  тарифний 5 р. КВНЗ «ДОІППО»



продовженого
дня

Віталіївна групи
продовженого

дня

педагогічне училище,
1995 рік, «виховання в
дошкільному заклад»,

вихователь дошкільного
закладу

розряд, 2014 рік,
підтвердження

№ 7345
від 20.06.2014 р.
вихователі груп

продовженого дня

група
продовженого

дня

Скринька
Тетяна

Михайлівна

вихователь
групи

продовженого
дня

Криворізький
державний педагогічний

інститут, 1978 рік,
«музика і співи»,

учитель музики і співів

 Спеціаліст вищої
категорії,  2017 рік,

присвоєння  

35 р. КВНЗ «ДОІППО»
  СПК № 6765

від 30.10.2015 р.
вихователі груп

продовженого дня
Патинка Оксана

Василівна
педагог -

оргнізатор
Полтавський державний
педагогічний інститут

ім. В.Г.Короленка, 1990
рік,  «педагогіка і

методика початкового
навчання», вчитель
початкових класів

Спеціаліст вищої
категорії», 2014 рік,

присвоєння

23 р. КВНЗ «ДОІППО»
№ 10363

від 01.11.2013 р.
педагоги –

організатори

початкові класи
(музика,

інформатика)

Спеціаліст першої
категорії, 2017 р.

присвоєння

КВНЗ «ДОІППО»
№ 12783

від13.12.2013 р.
вчителі початкових

класів з викладанням
ІКТ технологій

Середа
Людмила
Федотівна

вчитель -
логопед

Запорізький  державний
педагогічний інститут,
1979 рік, «педагогіка і

психологія дошкільна»,
викладач дошкільної

педагогіки і психології,
методист з дошкільного

виховання

Спеціаліст вищої
категорії,   «вчитель

- методист», 2016
рік, підтвердження

44 р. КВНЗ «ДОІППО»
СПК № 663

від 06.02.2015 р.
вчителі – логопеди
загальноосвітнього

та спеціального
навчального закладу

Особи, які працюють за сумісництвом



Фізика Китайгора
Сергій

Миколайович

учитель
(сумісник)

Полтавський державний
педагогічний інститут

ім. В.Г.Короленка, 1995
рік,  «фізика і

математика», вчитель
фізики і математики

Спеціаліст вищої
категорії,

підтвердження,
«вчитель -

методист», 2017
рік, присвоєння

21 р. КВНЗ «ДОІППО»
№

від 2013 р.

Українська
література

Полупанова
Наталія

Михайлівна

вчитель
(сумісник)

Дніпропетровський
державний університет

ім.. О.Гончара, 1981 рік, 
«українська мова та
література», філолог,
викладач української
мови та літератури

Спеціаліст вищої
категорії, «вчитель
- методист», 2013

рік, підтвердження

38 р. КВНЗ «ДОІППО»
№ 2122

від  10.09.2014 р.
керівники установ і

закладів освіти,
вчителі української
мови та літератури

Музика Борисенко
Валентина

Анатоліївна

вчитель
(сумісник)

Кіровоградський
державний педагогічний

інститут ім. 
В.П. Винниченка,

 1995 рік, «музика»,
вчитель музики

Спеціаліст вищої
категорії,

«старший вчитель»,
2014 рік,

підтвердження

30 р. КВНЗ «ДОІППО»
№ 3339

від 28.03.2014 р.
вчителі музичного

мистецтва

Англійська
мова

Чорна Людмила
Іванівна

вчитель
(сумісник)

Криворізький
державний педагогічний

інститут, 1995 рік,
«російська мова та

література, англійська
мова», вчитель

російської мови та
літератури, англійської

мови

Спеціаліст вищої
категорії, 2016 рік,

підтвердження

20 р. КВНЗ «ДОІППО»
№ 717

від 13.02.2013 р.
вчителі англійської

мови

Захист Іващенко Юрій вчитель Вище чорноморське Спеціаліст вищої 24 р. КВНЗ «ДОІППО»



Вітчизни Олексійович (сумісник) військове училище, 1989
рік, «озброєння

надводних кораблів»,
командир батареї

категорії, 2017 рік,
присвоєння

СПК № ДН 
24983906/ 871

від 10.02.2017 р.
вчителі предмету

«Захист Вітчизни»
Інформатика Петриченко

Руслан
Володимирович

вчитель
(сумісник)

Дніпродзержинський
державний технічний
університет, 2006 рік,
«електронні системи»

інженер в галузі
електроніки

Десятий
кваліфікаційний
розряд, 2016 рік,

встановлення

1 р. КВНЗ «ДОІППО»
№ 6431

від 06.06.2014 р.
вчителів

інформатики

Царичанська філія І-ІІ ступенів КЗ «Царичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів»
Особи, які працюють за основним місцем роботи
Математика Іваніна Наталія 

Володимирівна
Завідувач філії Дніпропетровський 

державний університет, 
1987 р., «Математика», 
математик, викладач

Спеціаліст вищої 
категорії, «старший 
вчитель»
2013
підтвердження

33 КВНЗ «ДОІППО»,
№ 1838 від 16.06.2015
р. 
керівників установ і 
закладів освіти, 
вчителі математики

Біологія Малига Тетяна Заступник Криворізький Спеціаліст вищої 26 КВНЗ «ДОІППО», 



Вікторівна завідувача філії
з НВР

педагогічний інститут, 
1990 р., «Біологія з 
додатковою 
спеціальністю хімія», 
вчитель біології та хімії

категорії, «старший 
вчитель»
2016
підтвердження

№ 6867 від 10.06.2015
р. 
керівників установ і 
закладів освіти;
КВНЗ «ДОІППО», 
№521 від 07.11.2014 
р. вчителів хімії та 
біології

Хімія КВНЗ «ДОІППО», 
№521 від 07.11.2014 
р. вчителів хімії та 
біології

Природознав-
ство

КВНЗ «ДОІППО», 
№ 6867 від 10.06.2015
р,
вчителів 
природознавства

Основи здоров’я № 949 від 31.01.2014 
р. курси вчителі основ
здоров’я.

Українська мова

Українська 
література

Смик Людмила 
Миколаївна

Вчитель 
укр.мови і 
літератури

Херсонський державний 
педагогічний інститут 
імені Н.К. Крупської, 
1976 р., «Українська мова 
та література», вчитель 
укр. мови і літератури

Спеціаліст вищої 
категорії, «вчитель-
методист»
2013
підтвердження

41 КВНЗ «ДОІППО», 
№ 2261 від 23.04.2013
р. 
вчителі української 
мови і літератури

Російська мова

Зарубіжна 
література

Сіра Інесса 
Геннадіївна

Вчитель рос. 
мови та 
зарубіжної 
літератури

Царичанська середня 
школа, 1987 
4 курси ДНУ.
Прийнята до 1996 року 

11 розряд, 2014 рік 
підтвердження

30 КВНЗ «ДОІППО», 
№ 6086 від 15.09.2017
р. 
вчителі російської 
мови,  зарубіжної 
літератури

Англійська мова Солдатова Юлія Вчитель Полтавський Спеціаліст другої 5 -



Анатолівна англійської 
мови

національний 
педагогічний університет, 
2014 р., «Мова і 
література (англійська), 
філолог»,вчитель 
англійської мови та 
зарубіжної літератури

категорії,
2017
присвоєння

Фізика

Математика

Цегельник Юлія 
Григорівна

Вчитель фізики Дніпропетровський 
державний університет, 
1990 р., «Електронні 
обчислювальні машини», 
інженер-системотехнік 
Прийнята до 1996 року 

Спеціаліст вищої 
категорії, «старший 
вчитель»
2013
присвоєння

27 КВНЗ «ДОІППО», 
№ 1044, 19.02.2016 
вчителі фізики, які 
додатково викладають
математику

Історія 

Правознавство

ЛіщинськаРімма 
Володимирівна

Вчитель історії 
та географії

Запорізький державний  
педагогічний інститут, 
1986 р., «Історія з 
додатковою 
спеціальністю «Радянське
право», вчитель історії, 
суспільствознавства та 
основ Радянської держави
і права

Спеціаліст вищої 
категорії, «старший 
вчитель»
2014 
підтвердження

31 КВНЗ «ДОІППО», 
№ 984 від 28.03.2013 
р., вчителі історії, 
правознавства  

Географія
КВНЗ «ДОІППО», 
№ 5800/09 від 
15.09.2017 р. вчителі 
географії та економіки

Основи здоров’я Спеціаліст -

Фізична Свистак Оксана Вчитель Полтавський Спеціаліст другої 9 -



культура Володимирівна фізичної 
культури

національний
педагогічний університет, 
2015, «Фізичне 
виховання», вчитель 
фізичної культури

категорії,
2016
присвоєння

Технології Уразко 
Володимир 
Петрович

Учитель 
трудового 
навчання

Нікопольське педагогічне 
училище, 1980 р., 
«Викладання праці на 
креслення в 4-8 кл. 
загальноосвітньої 
школи», вчитель праці та 
креслення

11 розряд, 
2015
підтвердження 

20 КВНЗ «ДОІППО», 
№ 9866, 22.12.2017 р. 
вчителі трудового 
навчання та 
технологій

образотворче 
мистецтво, 

11 розряд -

інформатика, 11 розряд -
основи здоров’я 11 розряд -
Початкові класи.
1 клас

Білоус
 Інна 
Миколаївна

Вчитель 
початкових 
класів

Криворізький державний 
педагогічний інститут, 
1994 р.,«Педагогіка та 
методика початкового 
навчання»,спеціаліст  
початкових класів

Спеціаліст вищої 
категорії,
2016 
підтвердження

23 КВНЗ «ДОІППО», 
№ 6030, 09.10.2015 р. 
вчителі початкових 
класів з викладанням 
ІКТ

Початкові класи.
2 клас

Сідак 
Валентина 
Сергіївна

Вчитель 
початкових 
класів

Нікопольське педагогічне 
училище, 1981 р., 
«Викладання у 
початкових класах 
загальноосвітньої 
школи», вчитель 
початкових класів та 
старший піонервожатий

11 розряд,
підтвердження,
«старший вчитель»,
2014 
присвоєння

36 КВНЗ «ДОІППО», 
№ 7668-16, 18.11.2016
р. 
вчителі початкових 
класів з викладанням 
ІКТ

Початкові класи.
3 клас

Власенко 
Людмила 
Іванівна

Вчитель 
початкових 
класів

Нікопольське педагогічне 
училище, 1981 р., 
«Викладання у 
початкових класах 
загальноосвітньої 
школи», вчитель 
початкових класів та 
старший піонервожатий

11 розряд, 
2017 
підтвердження

32 КВНЗ «ДОІППО», 
№ 6970, 30.10.2015 
вчителі початкових 
класів з викладанням 
ІКТ

Початкові класи. Середа Наталія Вчитель Криворізький державний Спеціаліст вищої 28 КВНЗ «ДОІППО», 



4 клас Йосипівна початкових 
класів

педагогічний університет, 
2006 р.,  «Початкове 
навчання», вчитель 
початкових класів

категорії,
2016
присвоєння

№ 2626-16, 15.04.2016
р.
вчителі початкових 
класів; № 1053-16, 
15.04.2016 р. вчителі 
фізкультури

Сідак Юлія 
Іванівна

Вихователь 
групи 
продовженого 
дня 

Полтавський 
національний
педагогічний університет, 
2011 р., «Педагогіка і 
методика середньої 
освіти. Українська мова і 
література», вчитель укр. 
мови і літ., зарубіжної літ. 
та художньої культури

Спеціаліст другої 
категорії,
2016
присвоєння

6 КВНЗ «ДОІППО», 
№ 8895, 25.12.2015 р.,
вихователі ГПД

Українська 
література

КВНЗ «ДОІППО», 
№ 5989/16, 13.10.2016
р. вчителі української 
мови і літератури

Ковтун Світлана 
Григорівна

Педагог-
організатор 

Криворізький державний 
педагогічний інститут, 
1997 р., «Українська мова 
та література», вчитель 
укр. мови та літератури

Спеціаліст вищої 
категорії,
2017
присвоєння

20 КВНЗ «ДОІППО», 
№ 7795-16 від 
02.12.2016 р. 
педагоги-організатори

Українська мова
і література

КВНЗ «ДОІППО», 
№ 8295-16 від 
02.12.2016 р. вчителі 
української мови і 
літератури

Григорчук 
Галина 
Миколаївна

Практичний 
психолог 

Рівненський державний  
гуманітарний університет,
2013 р.,«Початкова 
освіта»,організатор 
початкової освіти, вчитель
початкової школи, 
практичний психолог

Спеціаліст другої 
категорії,
2017
присвоєння

4 КВНЗ «ДОІППО», 
№ 10244, 22.12.2017 
р.,
практичні психологи 
загальноосвітніх 
навчальних закладів

Особи, які працюють за сумісництвом
Індивідуальне Кондакова Лілія Вчитель Національний Спеціаліст вищої 24 КВНЗ «ДОІППО», 



навчання на 
дому

Вікторівна початкових 
класів

педуніверситет
ім.  Драгоманова, 2001 р., 
«Дефектологія 
(логопедія); логопед», 
вчитель початкових класів
шкіл для дітей з тяжкими 
розладами мовлення

категорії, «старший 
вчитель»,
2014 
присвоєння

№ 1467, 14.02.2014 р.
вчителі початкових 
класів з викладанням 
ІКТ-технологій

Музичне 
мистецтво, 
мистецтво

Гаража Ольга 
Миколаївна

Вчитель 
музичного 
мистецтва

Полтавський 
національний 
педагогічний університет, 
2012 р.,«Музичне 
мистецтво. Соціальна 
педагогіка». Вчитель 
музичного мистецтва, 
етики та 
естетики.Соціальний 
педагог

Спеціаліст другої 
категорії,
2015
присвоєння

18 КВНЗ «ДОІППО», 
№ 3693, 16.06.2017 р.
вчителі предметів 
«Музичне мистецтво»
та «Мистецтво»

Лисківська філія І-ІІ ступенів КЗ «Царичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів»
Особи, які працюють за тосновним місцем роботи

Українська
література

Українська
мова

Коба Валентина
Іванівна

учитель
російської

мови 

Запорізький державний
педагогічний інститут,

1970, учитель російської
мови і літератури

Спеціаліст 53 р. -

-

Мова
національної

меншини (рос.)

Спеціаліст вищої
категорії,
«учитель-

методист»,  2016
рік, підтвердження

КВНЗ «ДОІППО»,
№ДН 24983906/4287

-16
від 12.10.2016р.

вчителі російської
мови та зарубіжної

літератури

Українська
література

Шиханцова
Людмила

учитель
початкових

Дніпропетровський
державний університет,

Спеціаліст 30р. КВНЗ «ДОІППО», 
№ДН 24983906/6955



Іванівна класів 1998, учитель
української мови і

літератури

від 13.10.2017р.
вчителі української
мови і літератури

4 клас
Спеціаліст першої

категорії,
2013 рік

підтвердження

КВНЗ «ДОІППО»,
№6148

від 24.05. 2013р.,
вчителі початкових

класів
з викладанням ІКТ

Іноземна мова
(англійська)

Самарська
Світлана
Сергіївна

учитель
англійської

мови

Глухівський
національний
педагогічний

університет, 2010,
учитель англійської

мови, зарубіжної
літератури, української

мови

Спеціаліст першої
категорії, 13,

2016 рік
встановлення

11 р.  КВНЗ «ДОІППО»,
№12436

від 20.12.2013р.
вчителі англійської

мови 
Зарубіжна
література

КЗ «ДОІППО»,
№1819

від 26.12.2014р
вчителі

англійської мови

Історія України

Всесвітня
історія

Смірнова
Валентина
Григорівна

завідувач філії Запорізький державний
педагогічний інститут,
1983, учитель історії та

суспільствознавства

Спеціаліст вищої
категорії, 2015 рік

підтвердження
«учитель-
методист»,

2015 рік
встановлення

30р. КЗ«ДОІППО»,
1114-16

від 13.09.2016р.
керівників установ і

закладів
освіти,вчителі

історії,правознавства
,суспільствознавчих

дисциплін

Правознавство Войченко
Сергій Іванович

заступник 
завідувача

Полтавський державний
педагогічний інститут,

Спеціаліст вищої
категорії, 2013 рік

24р. КЗ«ДОІППО»,
№9435



філії 1993, учитель історії та
географії

підтвердження
«учитель-

методист», 2013
встановлення

від 10.10.2014р.
вчителі історії

правознавства та
суспільних
дисциплін

Географія КЗ «ДОІППО»,
№9435

від 10.10.2014р.
вчителі географії

КЗ «ДОІППО»,
№1051

від 19.02.2016р
вчителі фізики
та математики

Фізика

Музичне
мистецтво

Мистецтво

Петриченко
Ірина

Анатоліївна

учитель
музики

Криворізький
державний педагогічний
інститут, 1983, учитель

музики

Спеціаліст вищої
категорії,2016 рік

підтвердження
«старший вчитель»,

2016 рік
підтвердження

34 КВНЗ «ДОІППО»,
№ДН

24983906/5931, від
15.09.2017р.

вчителі предметів
«Музичне

мистецтво» та
«Мистецтво»Образотворче

мистецтва КЗ «ДОІППО»,  
№4025

від 05.04.2013р.
вчителі

образотворчого
мистецтва та

креслення

Математика Кошак Оксана
Миколаївна

учитель
математики

Дніпропетровський
національний

Спеціаліст другої
категорії,

6р. КВНЗ «ДОІППО»,
№ДН



Алгебра

Геометрія

університет, 2012,
учитель математики

2016 рік
встановлення

24983906/2471/16
від 15.04.2016р.

вчителі математики

Природознав-
ство

Біологія

Хімія

Гребенюк Олена
Євгеніївна

учитель
біології та

хімії

Дніпропетровський
аграрний університет,
1996, вчений агроном

Спеціаліст першої
категорії ,
2013рік

встановлення

20 КВНЗ«ДОІППО»,
№ДН 24983906/3894

від 02.06.2017р.
вчителі хімії ,які

одночасно
викладають

біологію, екологію
та природознавство

Трудове
навчання

Технології

Негода
Олександр
Іванович

учитель
трудового
навчання

Криворізький
державний педагогічний
інститут,1984, учитель

загально технічних
дисциплін.

Спеціаліст вищої
категорії,
2015 рік

підтвердження
«старший вчитель»,

2015 рік
підтвердження

41 КЗ «ДОІППО»,
№6078 від

09.10.2015р.
вчителі трудового

навчання та
технологій

Основи
здоров’я

КЗ «ДОІППО»,
№7134 від

06.11.2015р.
вчителі фізичного
навчання та основ

здоров’я
Фізична
культура

Фізична
Заброда
Тетяна

учитель
фізичної

Дніпропетровський
державний  університет

Спеціаліст вищої
категорії,

16 КЗ «ДОІППО»,
№7134 від



культура Олександрівна культури фізкультури  та  спорту,
2003, тренер, викладач.

2016 рік
встановлення

06.11.2015р.
вчителі фізичної

культури

Інформатика Запорізький обласний
інститут післядипломної

педагогічної  освіти,
2017, учитель
інформатики

КЗ «ЗОІППО»,
№015614 від
21.04.2017р.

вчителі інформатики

1клас Левенець
Лариса

Василівна

учитель
початкових

класів

Дніпропетровське
педагогічне училище,

1988, учитель
початкових класів

14 кваліфікаційний
розряд,
2016 рік

підтвердження

КВНЗ «ДОІППО»,
№ДН 24983906/3244

від 28. 04.2017р.
вчителі початкових

класів
з викладанням ІКТ

Комбінований 
2 і 3 клас

Шуліка
 Ольга

Миколаївна

учитель
початкових

класів

Дніпропетровський
педагогічний коледж
ДНУ,2014,вчитель з
початкової освіти.

Полтавський
національний
педагогічний

університет,2017,
вчитель української
мови і літератури

- 04р. -


