
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників 

 
  

  
  
  
  

№
 п

/п
 

Найменуванн

я навчальної 

дисципліни 

Прізвище, 

ім’я по 

батькові 

викладача 

Найме-

нування 

посади 

Найменування 

закладу який 

закінчив,  

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом, рік 

закінчення 

Кваліфікаційна 

категорія, 

педагогічне 

звання (рік 

встановлен- 

ня, підтвер-

дження) 

Педа-

гогіч 

ний 

стаж 

Підвищення 

кваліфікації за фахом 

(найменування 

закладу або іншої 

юридичної особи, що 

має право на 

підвищення 

кваліфікації) 

При

міт- 

ки 

1 2 3 4 6 7 8 9 

1  

 

 

 

 

 

Дем’янова 

Людмила 

Леонідівна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор Мелітопольський 

ДПУ, 

спеціальність 

«Практична 

психологія», 

кваліфікація  

практичного 

психолога в 

закладах освіти, 

2005 

АР №27274816 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідає 

займаній посаді, 

2015 

11 р. КВНЗ «ДОІППО», 

курси  керівників 

установ і закладів 

освіти 

«Випереджуюча 

освіта для сталого 

розвитку» та вчителів  

основ здоров’я  

19.05-26.11.2014 

№6237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

психологія  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», 

присвоєно 

педагогічне 

звання «учитель-

методист», 2015 

18 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВНЗ «ДОІППО», 

курси «Практичний 

психолог», «Вчитель 

психології», 

05-17.04.2015 

СПК№2873 

 

     



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вчитель 

предмету – 

«основи 

здоров’я» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», 

присвоєно 

педагогічне 

звання «учитель-

методист», 2015 

 

 

 

 

 

 

 

КВНЗ «ДОІППО», 

курси  керівників 

установ і закладів 

освіти 

«Випереджуюча 

освіта для сталого 

розвитку» та вчителів  

основ здоров’я  

19.05-26.11.2014 

№6237 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

Петрик 

Людмила  

Михайлівна 

 

 

заступник 

директора з 

навчально-

виховної  

роботи 

Мелітопольський 

ДПІ, спеціальність 

«Географія», 

кваліфікація та 

звання  вчителя 

географії середньої 

школи, 1989 

ТВ №900950 

Відповідає 

займаній посаді, 

2015 

12 р. 

 

 

 

 

КВНЗ «ДОІППО», 

курси  керівників 

установ і закладів 

освіти  

«Випереджуюча 

освіта для сталого 

розвитку» та вчителів 

географії, 

20.05-03.12.2013 

№6744 

 

 

 

 

 

географія учитель 

географії 

Відповідає 

раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

та педагогічному 

званню «старший 

учитель», 2015 

 

 

 

30 р. 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мовчан 

Оксана 

Іванівна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заступник 

директора з 

виховної  

роботи 

Криворізький ДПУ, 

спеціальність 

«Українська мова та 

література», 

кваліфікація 

вчителя української 

мови та літератури, 

2003  

НР №21033110 

 

Відповідає 

займаній посаді, 

2017 

7 р. 
 

 

КВНЗ «ДОІППО», 

курси  «Заступники 

директорів з виховної  

роботи 

загальноосвітніх 

закладів» 

20.04-25.06. 

2015 

СПК№3139 
 

українська 

мова та 

література 

учитель 

української 

мови та 

літератури 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст вищої 

категорії», 2017 

14 р. КВНЗ «ДОІППО», 

курси  «Вчитель 

української мови та 

літератури» 

20.04-25.06. 

2015 

СПК№3139 
учитель 

предмету – 

« художня 

культура» 

11 тарифний 

розряд, 2017 

4 українська 

мова та 

література 

 

 

 

 

Ярошенко 

Любов 

Петрівна 

учитель 

української 

мови та 

літератури 

Дніпропетровський 

ДУ, спеціальність 

«Українська мова та 

література», 

кваліфікація 

філолога, викладача 

української мови і 

літератури,1988 

РВ№726517 

 

 

Відповідає  

раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

та педагогічному 

званню «старший 

учитель», 2013 

38 р. КВНЗ «ДОІППО», 

курси  підвищення 

кваліфікації «Вчителі 

української мови і 

літератури»,  

06-16.06.2017, 

СПК 

№ДН24983906/4593 

 

 

5 українська 

мова та 

література 

Сафонова 

Оксана 

Іванівна 

 

 

учитель 

української 

мови та 

літератури 

учитель  

Криворізький ДПУ. 

Спеціальність 

«Українська мова та 

література», 

кваліфікація 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст вищої 

категорії», 2013 

20 р. КВНЗ «ДОІППО», 

курси  підвищення 

кваліфікації «Вчителі 

української мови і 

літератури», 03.-

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вчителя української 

мови та літератури, 

1999 

НР №11194300 

 

14.07.2017, 

СПК 

№ДН24983906/5548 

 

 КВНЗ «ДОІППО», 

курси  підвищення 

кваліфікації «Вчителі 

трудового навчання 

та технологій», 

 25.09 -06.10.2017, 

№ СПК 

№ДН24983906/6807 

 

предмету - 

«трудове 

навчання» 

6 зарубіжна 

література 

Васютинська 

Тетяна 

Вадимівна 

учитель 

зарубіжної 

літератури 

Нікопольське 

педучилище ДВНЗ 

«КНУ», 

спеціальність 

«Початкова освіта», 

кваліфікація 

вчителя з 

початкової освіти, 

вчителя англійської 

мови у початкових 

класах,  2014 

НР №7440526  

10 тарифний 

розряд, 2015,  

не атестувалася 

3 р. Навчається заочно в 

Запорізькому НУ  

на V курсі за 

спеціальністю «Мова 

і література 

(англійська)», 

кваліфікація 

філолога, вчителя 

англійської мови та 

зарубіжної 

літератури 

 

 

7 англійська 

мова 

Олейникова-

Шулякова 

Анна 

Олександрів

на 

учитель 

англійської 

мови 

Мелітопольський 

ДПУ,  спеціальність 

«Мова і література 

(англійська)», 

кваліфікація 

філолога, вчителя 

англійської мови та 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст другої 

категорії», 

2013 

7 р. КВНЗ «ДОІППО», 

курси  підвищення 

кваліфікації «Вчителі 

англійської мови» 

23.01-25.04.2017, 

СПК №ДН 

24983906/509 

 



зарубіжної 

літератури, 

2013   

АР №44204312 

8 історія 

 

 

 

 

 

Самко 

Лариса 

Миколаївна 

учитель 

історії 

Дніпропетровський 

ДУ. Спеціальність 

«Російська мова та 

література», 

кваліфікація  

філолога, викладача 

російської мови та 

літератури, 

 1978 

Г-ІІ №124998 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

першої категорії», 

2016;  

 присвоєно 

педагогічне 

звання «старший 

учитель», 2016 

43 р. КВНЗ «ДОІППО», 

курси   підвищення 

кваліфікації 

«Вчитель історії, 

правознавства та 

суспільних 

дисциплін» 

21.09-26.11.2015, 

СПК №5798 

 

учитель 

предмету - 

«право-

знавство» 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фізика 

математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куцурук 

Марина 

Олександрів

на 

 

учитель 

фізики та 

математики 

Харківський 

НУ ім. Каразіна, 

спеціальність 

«Фізика», 

кваліфікація фізика, 

викладача фізики та 

математики, 

 2006 

ХА №30040707 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

першої категорії», 

2017 

11 р. КВНЗ «ДОІППО», 

курси   підвищення 

кваліфікації «Вчителі 

фізики та 

астрономії», 

19.09-25.11.2016 

СПК № ДН 

24983906/5597 

 

КВНЗ «ДОІППО», 

курси  підвищення 

кваліфікації «Вчителі 

математики за 

дистанційною 

формою навчання», 

23.01-28.04.2017, 

СПК  

№ДН24983906/387-

17 



 

 

 

учитель предмету - 

«астрономія» 

 

 

   

 

учитель предмету - 

«хімія» 

11 тарифний 

розряд, 2017 

 

10 математика 

інформатика 

Кузьменко 

Аліна 

Віталіївна 

учитель 

матема- 

тики та 

інфор-

матики 

КВНЗ 

«Нікопольський 

педагогічний 

коледж» ДОР, 

спеціальність 

«Початкова освіта», 

спеціалізація 

«Інформатика в 

початкових класах», 

кваліфікація 

«Вчитель з 

початкової освіти. 

Вчитель 

інформатики в 

початкових класах» 

2017. Е17№138276 

Встановлено 10 

тарифний розряд, 

2017, 

 

 не атестувалася 

6 м. Здобувач вищої 

освіти 

Мелітопольського 

ДПУ, 3 курс, напрям 

підготовки 

«Математика» 

 

 

11 біологія Левонюк 

Валентина 

Василівна 

учитель 

біології 

Криворізький ДПІ, 

спеціальність 

«Біологія», 

кваліфікація 

вчителя біології,  

1987 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

30 р. КВНЗ «ДОІППО», 

курси   підвищення 

кваліфікації 

«Учитель біології, 

екології, 

природознавства», 

 



ПВ №648037 категорії», 

2005 

03-14.07.2017, 

СПК №ДН 

24983906/5422 

12 фізична 

культура 

 

 

 

 

 

Мирошни-

ченко 

Денис Олек-

сандрович 

учитель 

фізичної 

культури 

Запорізький НУ, 

спеціальність 

«Фізична культура і 

спорт», освітня 

програма - фізичне 

виховання, 

професійна 

кваліфікація- 

викладач 

фізичного 

виховання і спорту, 

2017, С17№056707 

 

 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст»,  

2017, 

 не атестувався 

3 р.   

учитель 

предмету - 

«захист 

Вітчизни» 

 11 тарифний  

розряд, 2017 

13  

 

 

 

Воронкіна 

Надія  

Олександрів

на 

вихователь 

ГПД 

 

 

Нікопольське 

педагогічне 

училище, 

спеціальність  

«Дошкільне 

виховання», 

кваліфікація 

вихователя в 

дошкільному 

закладі,1992  

МТ №770791 

 

Встановлено 11 

тарифний  розряд, 

2017 

11 р. 

 

 

 

КВНЗ «ДОІППО», 

курси    підвищення 

кваліфікації 

«Вихователь групи 

продовженого дня», 

14-25.12.2015 

СПК №8870 

 

 

 

 

учитель 

предмету – 

« образо-

творче 

мистецтво» 

КВНЗ «ДОІППО», 

курси  підвищення 

кваліфікації «Вчителі 

образотворчого 

мистецтва та 

креслення», 

21.11-02.12.2016, 

СПК № ДН 

24983906/ 

8283-16 



14 початкові 

класи 

Жидко 

Ірина  

Іванівна 

 

учитель 

початкових 

класів 

Криворізький ДПУ, 

спеціальність 

«Початкове 

навчання», 

кваліфікація 

вчителя початкових 

класів, 

2003 

НР №21380263 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», 2014;  

 присвоєно  

педагогічне 

звання «учитель-

методист», 2014 

28 р. КВНЗ «ДОІППО», 

курси  підвищення 

кваліфікації 

«Вчителі початкових 

класів з викладанням 

ІКТ технологій», 

17-27.10.2017, 

СПК  

№ ДН24983906/7563 

 

КВНЗ «ДОІППО», 

курси   підвищення 

кваліфікації 

«Методики 

викладання фізичної 

культури в 

початковій школі», 

17-27.10.2017, 

СПК  

№ДН24983906/2380 

15 початкові 

класи 

Калєйнік 

Марина 

Миколаївна 

учитель 

початко- 

вих класів 

Нікопольське 

педагогічне 

училище, 

спеціальість 

«Викладання в 

початкових класах 

загальноосвітньої 

школи», 

кваліфікація 

вчителя початкових 

класів, 1989 

ИТ №931793 

Відповідає 

раніше 

встановленому 9 

тарифному 

розряду, 

2015 

31 р. 

 

 

 

 

КВНЗ «ДОІППО», 

курси  підвищення 

кваліфікації з питань 

методики викладання 

фізичної культури в 

початковій школі, 

10-20.06.2014 

№7589;  

 

курси 

підвищення 

кваліфікації  вчителів 

початкових класів з 

викладанням ІКТ 

технологій, 

10-20.06.2014 



№7384 

16 початкові 

класи 

Панченко 

Ірина  

Геннадіївна 

учитель 

початкових 

класів 

 

Нікопольське 

педагогічне 

училище, 

спеціальність  

«Викладання в 

початкових класах 

загальноосвітньої 

школи», 

кваліфікація  

вчителя початкових 

класів і старшої 

піонерської вожатої, 

1989  

МТ №641793 

 

Відповідає 

раніше 

встановленому 11 

тарифному 

розряду, 2017 

29 р. КВНЗ «ДОІППО», 

курси  підвищення 

кваліфікації  

«Вчителі початкових 

класів з викладанням 

ІКТ» ,  

14-25.03.2016 

СПК № ДН 

24983906/ 

915-16 

 

КВНЗ «ДОІППО», 

курси  підвищення 

кваліфікації  

«Методика 

викладання фізичної 

культури в 

початковій школі» 

14-25.03.2016 

СПК № ДН 

24983906/ 

1904-16; 

17 початкові 

класи 

Модна 

Людмила 

Григорівна 

 

учитель 

початко- 

вих класів 

Криворізький ДПІ. 

Спеціальність 

«Педагогіка та 

методика 

початкового 

навчання», 

Відповідає 

раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

33 р. 

 

 

КВНЗ «ДОІППО», 

курси  підвищення 

кваліфікації 

«Вчителі початкових 

класів з викладанням 

ІКТ технологій», 

 



кваліфікація 

вчитель початкових 

класів,1986 

ИВ-І №033834 

 

категорії», 

 педагогічному 

званню «учитель-

методист», 2014 

25.09-06.10.2017, 

СПК  

№ ДН24983906/6745 

КВНЗ «ДОІППО», 

курси   підвищення 

кваліфікації  

«Методики 

викладання фізичної 

культури в 

початковій школі», 

25.09-06.10.2017, 

СПК  

№ ДН24983906/2188 

18  

 

Біла  

Тетяна  

Анатоліївна 

 

педагог- 

організатор 

Запорізький НУ,  

спеціальність 

«Історія», 

кваліфікація 

історика, викладача 

історії, 2009 

АР№36638164 

 

Присвоєно  

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст другої 

категорії», 2013 

 

9 р. КВНЗ «ДОІППО», 

курси  підвищення 

кваліфікації  

«Педагоги-

організатори», 

17-28.10.2016, 

СПК 

 № ДН24983906/ 

6423-16 

 

історія учитель  

історії 

КВНЗ «ДОІППО», 

курси  підвищення 

кваліфікації  

«Вчителі історії, 

правознавства та 

суспільних 

дисциплін», 

14-25.03.2016, 

СПК № ДН 

24983906/ 

2204-16 



 учитель 

предмету 

«музика» 

КВНЗ «ДОІППО», 

курси  підвищення 

кваліфікації  

«Вчителі музичного 

мистецтва»,  

04-22.04.2016, 

СПК  

№ ДН 24983906/ 

2876-16 

19  Кутова  

Ольга 

Михайлівна 

практичний 

психолог 

Криворізький НУ, 

спеціальність 

«Початкова  освіта», 

кваліфікація 

організатор 

початкової освіти, 

вчитель початкової 

школи, практичний 

психолог, 2016   

С16№081241 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст», 

2016,  

не атестувалася 

 

1 р. Криворізький НУ, 

2016 

 

20 зарубіжна 

література 

 

Маслова 

Дар’я 

Вячеславівна 

учитель 

зарубіжної 

літератури 

Мелітопольський 

ДПУ, спеціальність 

«Мова і література», 

кваліфікація  

«Філолог. Вчитель 

англійської мови та 

зарубіжної 

літератури», 2016 

С16№069248 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст», 

2016,  

не атестувалася 

6 р. Мелітопольський 

ДПУ, 2016 

Перебу
ває у 
відпуст
ці для 
догляду 
за дити-

ною до 
досягне
ння нею 
триріч-
ного 
віку 

21 психологія Рудико 

Леся 

Михайлівна 

 Національний 

педагогічний 

університет 

 ім. Драгоманова, 

спеціальність 

«Біологія»,  

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст другої 

категорії», 2014 

6 р.  Перебу
ває у 
відпуст
ці для 
догляду 
за дити-
ною до 

досягне
ння нею 
триріч- 



 

 


