
      
 

2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників  

 

2.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи у КЗ «Новоолександрівський НВК «СЗОШ І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням англійської мови –ДНЗ КТ» Новоолександрівської сільської ради 
Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Найменування 

посади 

Найменування 

закладу, який 

закінчив, (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно 

з документом про 

освіту)  

Кваліфікаційна 

категорія, педагогічне 

звання (результати 

останньої атестації, рік) 

П
ед

аг
о
гі

ч
н

и
й

 с
та

ж
 

(п
о
в
н

и
х
 р

о
к
ів

) 

Підвищення 

кваліфікації за фахом 

(найменування 

закладу або іншої 

юридичної особи, що 

має право на 

підвищення 

кваліфікації, номер, 

дата видачі 

документа) 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  

 

 

 

 

Овсюк 

Олександр 

Миколайович 

 

 

 

Директор 

Кіровоградський 

державний 

педагогічний 

інститут, 1982 р., 

спеціальність - 

фізика і 

математика, 

кваліфікація-

вчитель фізики і 

математики 

Відповідає займаній 

посаді, 

2015 р. 

 

 

 

 

 

36 

ДОІППО 

СПК№ ДН 

24983906/8216-17 

від 06.12.2017 року 

Керівники установ і 

закладів освіти, 

вчителі фізики та 

інформатики 

 

 

Інформатика 

 

Вчитель 

інформатики 

Відповідає займаній 

посаді  та раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії  «спеціаліст 

вищої категорії» та 

педагогічному званню 

«учитель-методист», 

2016 р. 

 



      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калашникова 

Антоніна 

Олександрівна 

Заступник 

директора з ВР 

 

Дніпропетровський

державний 

університет, 1983р., 

спеціальність - 

«Російська мова і 

література», 

кваліфікація -

філолог-викладач 

Відповідає займаній 

посаді, 2017 р. 

 

 

 

 

28 

ДОІППО 

№ ДН 24983906/3127-

16 від 29.06.2016 

року, 

«Заступники  

директорів з ВР 

загальноосвітніх 

навчальних закладів» 

 

 

 

 

Українська 

мова та 

література 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії»,  

2018 р. 

ДОІППО 

СПК № ДН 

24983906/3127-16 від 

29.06.2016 року, 

«Вчителі української 

мови та літератури» 

 

Українська 

мова та 

література 

Бондар 

Валентина 

Михайлівна 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1987р., 

 спеціальність - 

українська мова і 

література, 

кваліфікація - 

філолог, викладач 

української мови і 

літератури 

 

 

 

 

 

Відповідає займаній 

посаді та раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній  

категорії «спеціаліст 

другої категорії»,  

2016 р. 

 

 

27 

ДОІППО 

СПК № 998 

від 19.10.2016 року 

 

 

«Учителі української 

мови та літератури» 

 



      
 

 

Українська 

мова та 

література 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гоцманова 

Тетяна 

Геннадіївна 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2011р., 

спеціальність - 

педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Українська 

мова та література, 

кваліфікація - 

вчитель української 

мови і літератури 

та мови 

(англійської) і 

зарубіжної 

літератури 

Відповідає займаній 

посаді, присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

другої категорії»,  

2017 р. 

 

 

 

 

 

8 

ДОІППО 

СПК № ДН 

24983906/1097 

від 18.05.2017 року 

 

«Вчителі української 

мови та літератури» 

 

Англійська 

мова 

Вчитель 

англійської 

мови 

ДОІППО 

СПК № ДН 

24983906/3550 

від 02.06.2017 року  

«Вчителі англійської 

мови» 

 

 КЗ «ДАНО ДОР» 

 СТ №ДН 

41682253/3729 від 

17.08.2018р. «НУШ», 

 вчителі англійської 

мови 

 

 

 

 

Англійська 

мова 

 

 

 

 

Гонсіровська 

Інна 

 Вікторівна 

Вчитель 

англійської 

мови 
 

 

Київський 

державний 

педагогічний 

інститут іноземних 

мов, 1985р.,  

спеціальність - 

іноземні мови  

(дві мови), 

кваліфікація - 

вчитель іноземних 

мов ( англійської і 

французької) 

Відповідає займаній 

посаді та раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

педагогічному званню 

«учитель-методист», 

2019 р. 

 

 

 

 

 

33 

Англійська мова 

ПК №ДН 

41682253/447 

від 05.04.2018року 

Французька мова 

ПК №ДН 

41682253/2094 

від 13.04.2018 року 

 

Французька 

мова 

 

Вчитель 

французької 

мови 



      
 

 

 

 

 

Англійська 

мова 

 

 

 

 

Мірошніченко 

Ліана 

Миколаївна  

Вчитель 

англійської 

мови 

Кам`янець - 

Подільський 

національний 

університет ім. 

Івана Огієнка, 

 2016 р., 

спеціальність - 

мова і література, 

кваліфікація -

філолог, вчитель 

англійської мови  

та зарубіжної 

літератури 

Відповідає займаній 

посаді, присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

другої категорії»,  

 2017 р. 

 

 

 

9 

ДОІППО 

СПК № ДН 

24983906/3553 

від 02.06.2017 року 

«Вчителі англійської 

мови» 
 

КЗ «ДАНО ДОР» 

СТ №ДН 41682253/3192 

від 04.04.2018року  

«Професійний розвиток 

вчителя англійської 

мови» 

 

КЗ «ДАНО ДОР» 

СТ №ДН 41682253/3170 

від 04.04.2018р. 

«Професійний розвиток 

вчителя англійської 

мови» 

 

Англійська 

мова 

Озерська 

 Ніна 

 Іванівна 

Вчитель 

англійської 

мови 

Дагестанський 

державний 

університет,  

1975 р., 

спеціальність-

вчитель англійської 

мови і літератури, 

кваліфікація - 

філолог, викладач 

англійської мови   

Відповідає займаній 

посаді та раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії», 

 2017 р. 

 

 

41 

ДОІППО 

СПК №8181 

від 11.12.2015 

«Вчителі іноземної 

мови» 

КЗ «ДАНО ДОР» 

СТ №ДН 

41682253/3158 від 

21.02.2018р., вчитель 

англійської школи 

 



      
 

Зарубіжна 

література 

Булана 

 Алла 

Володимирівна 

Вчитель 

зарубіжної 

літератури 
 

 

 

 

 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

інститут, 1992 р., 

спеціальність - 

російської мови і 

літератури 

кваліфікація - 

вчитель російської 

мови і літератури 

Відповідає займаній 

посаді та раніше  

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

педагогічному званню 

«старший вчитель», 

2018 р. 

 

 

 

27 

 

 

 

ДОІППО 

СПК №549 

від 09.04.2015 року  

 

Вчителі російської 

мови, літератури, 

світової літератури» 

 

Історія 

України, 

всесвітня 

історія, 

правознавство 

 

Уманська 

Наталія 

Миколаївна 

Вчитель історії 

України, 

всесвітньої 

історії, 

правознавства 

Дніпропетровський 

університет ім.. О. 

Гончара, 2016 р., 

спеціальність - 

історія, 

кваліфікація-

спеціаліст з історії, 

історик, вчитель 

історії середнього 

навчального 

закладу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідає займаній 

посаді, присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

другої категорії»,  

2019 р. 

 

 

 

7 

КЗ «ДАНО ДОР» 

СПК №ДН 41682253 

від 01.04.2019 

Вчителі історії, 

правознавства, 

громадянської освіти 

та суспільних 

дисциплін 

 



      
 

 

 

Музичне 

мистецтво та 

художня 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андрусяк 

 Юлія 

Вікторівна 

Вчитель 

музики та 

художньої 

культури 

Дніпропетровське 

педагогічне 

училище, 1995 р., 

спеціальність - 

музичне виховання, 

кваліфікація - 

вчитель музики, 

музичний керівник 

в д/з 

 

Відповідає займаній  

посаді, присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

першої категорії», 

 2017 р. 

 

 

 

 

 

 

22 

ДОІППО 

СПК № ДН 

24983906/3175 

від 28.04.2017 року,  

«Вчителі музичного 

мистецтва, художньої 

культури та 

інтегрованого курсу 

«Мистецтво» 

 

Українська 

мова та 

література 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

Дніпропетровський 

національний 

університет ім.. О. 

Гончара, 2015 р.,  

спеціальність-

спеціаліст з 

української мови і 

літератури, 

кваліфікація - 

філолог, викладач 

середнього 

навчального 

закладу 

 

 

ДОІППО 

СПК № ДН 24983906 

від 08.06.2017 року, 

«Вчителі української 

мови і літератури 

 

КЗ «ДАНО ДОР» 

 СТ №ДН 

41682253/4522від 

13.06.2018р. «НУШ», 

Вчителі освітньої 

галузі «Мистецтво» 

 

КЗ «ДАНО ДОР» 

СПК №ДН 

41682253/2409 від 

25.04.2018 року. 

«Вчитель етики та 

основ християнської 

етики» 

 

 

 

 

 

Вчитель етики 



      
 

 

 

Математика 

 

 

 

 

Боднар  

Віта  

Віталіївна 

Вчитель 

математики 

Дніпропетровський 

національний 

університет ім. 

О.Гончара, 2003 р., 

спеціальність-

математика, 

кваліфікація - 

математика, 

викладач 

Відповідає займаній 

посаді, присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

першої категорії»,  

2017 р. 

 

 

 

 

15 

ДОІППО 

СПК № ДН 

24983906/5624/16 

від 07.10.2016  року 

«Вчителі  

математики» 

 

Фізика Вчитель фізики 

 

ДОІППО 

СПК № ДН 

24983906/3031 

від 21.04.2017 року 

«Вчителі фізики, 

астрономії, 

інформатики» 

 

 

Астрономія Вчитель 

астрономії 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

 

Овсюк 

 Ольга 

Петрівна 

Заступник 

директора з 

НВР 

 

 

 

 

Кіровоградський 

державний 

педагогічний 

інститут, 1982 р., 

спеціальність - 

фізика і 

математика,кваліфі

кація-вчитель 

фізики і 

математики 

Відповідає займаній 

посаді, 2015 р. 

 

 

 

 

 

36 ДОІППО 

СПК №3159 

від 21.10.2015 року 

«Керівники установ і 

закладів освіти за 

програмою 

«Випереджаюча освіта 

для сталого розвитку», 

вчителі математики 

 

Вчитель 

математики 

 

 

Відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційним 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

педагогічному званню 

«учитель-методист», 

2017 р. 

 

 

Фізика 

 

 

Вчитель 

фізики 
ДОІППО 

СПК № ДН 

24983906/8166 

від 01.12.2016 року 

«Учитель фізики, 

астрономії та 

природознавства» 



      
 

 

 

Математика 

 

 

Калашникова 

Ганна 

Миколаївна 

 

 

Вчитель  

математики 

Дніпропетровський 

Державний 

університет,  

1985 р., 

спеціальність - 

економічна 

кібернетика, 

кваліфікація – 

економіст - 

математик 

Відповідає займаній 

посаді та раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії»,  

2018 р. 

 

 

 

27 

ДОІППО 

СПК №ДН 

24983906/3860/16 

від 03.06.2016 року 

 

«Вчителі математики, 

які додатково 

викладають 

інформатику» 

 

Інформатика 

Вчитель 

інформатики 

Біологія   

 

Ткач 

 Вікторія 

Валеріївна 

Вчитель 

біології 

Дніпропетровський 

національний 

університет 

ім. О. Гончара, 

2016 р., 

спеціальність - 

хімія, 

кваліфікація - 

магістр з хімії, 

хімік, викладач 

вищого 

навчального 

закладу 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст», 

2016 р. 

та 11 тарифний розряд 

 

 

 

2 

Дніпропетровський 

національний 

університет 

ім. О. Гончара,  

2016 р.,  

спеціальність - хімія, 

кваліфікація - магістр 

з хімії, хімік, викладач 

вищого навчального 

закладу 

 

Хімія Вчитель хімії 

Екологія Вчитель 

екології 

Географія Крилова 

Вікторія 

Олександрівна 

Вчитель 

географії 

Дніпропетровський 

національний 

університет  

ім. О. Гончара,  

2016 р., магістр за 

спеціальністю 

«Географія рекреації 

та туризму»,  

кваліфікація  - 

магістр з географії, 

рекреації та туризму, 

фахівець з рекреації. 

Встановлено 

кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст», 2016 р. 

та  11 тарифний розряд 

 

 

 

2 

Дніпропетровський 

національний 

університет 

ім. О. Гончара, 2016 р., 

магістр за спеціальністю 

«Географія рекреації та 

туризму», кваліфікація  - 

магістр з географії,  

рекреації та туризму, 

фахівець з рекреації - 

 



      
 

Інформатика Візір Вікторія 

Євгенівна 

Вчитель 

інформатики 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет,  

2018 р., 

кваліфікація  – 

бакалавр 

технологічної 

освіти, вчитель 

технологій і 

креслення 

спеціальність - 

технологічна освіта 

 

Встановлено 11 

тарифний розряд 

 

 

1 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2018 р., 

кваліфікація  – 

бакалавр 

технологічної освіти, 

вчитель технологій і 

креслення 

спеціальність - 

технологічна освіта 

 

Трудове 

навчання 

Вчитель 

трудового 

навчання 

Образотворче 

мистецтво 

 

 

 

 

 

Гарбуз Наталія 

Петрівна 

 

Вчитель 

образотворчог

о мистецтва  

Криворізький 

державний 

педагогічний 

інститут,  

2009 р., 

спеціальність - 

педагогіка і 

методика середньої 

освіти, 

кваліфікація  - 

вчитель  

образотворчого 

мистецтва, етики і 

естетики 

Відповідає займаній 

посаді, присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

другої категорії», 

 2019 р. 

 

 

10 

КЗ «ДАНО ДОР» 

СПК №ДН 

41682253/3756 від 

26.04.2019 року 

«Вчителі 

образотворчого 

мистецтва та 

креслення» 

КЗ «ДАНО ДОР» 

СПК №ДН 

41682253/1142 від 

15.02.2019 року 

«Вчителі трудового 

навчання та 

технологій» 

 

 

Трудове 

навчання 

 

 

Вчитель 

трудового 

навчання 



      
 

Фізичне  

виховання  

 

Слободянюк 

Ігор 

 Борисович 

Вчитель 

фізичного 

виховання 

Дніпропетровський 

державний інститут 

фізкультури і 

спорту,  

2010 р.,  

Спеціальність-

фізичне виховання, 

кваліфікація - 

магістр з фізичного 

виховання  

Відповідає займаній 

посаді, присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

другої категорії», 

 2019 р. 

 

 

3 

КЗ «ДАНО ДОР» 

СПК №ДН 

41682253/1448  

від 22.03.2019 року 

«Вчителі фізичної 

культури» 

 

Захист 

Вітчизни  

Вчитель 

предмету 

«Захист 

Вітчизни»   

КЗ «ДАНО ДОР» 

СПК №ДН 

41682253/941 

 від 15.02.2019 року 

«Вчителі  предмету 

«Захист Вітчизни» 

Основи 

здоров’я 

Гарбар 

 Марина 

Іванівна 

Вчитель 

предмету 

«Основи 

здоров’я» 

Дніпропетровське 

базове медичне 

училище №1, 

спеціальність - 

сестринська справа, 

кваліфікація - 

медична сестра 

Встановлено  

10 тарифний розряд 

 Свідоцтво №9909 

МОЗ України про 

проходження 

підвищення 

кваліфікації та 

перепідготовки 

молодших медичних 

та фармацевтичних 

працівників 

НР № 15498119 

від 03.03.2017 року  

 

Сертифікат 

№ 04-13583 

від 06.01.2018 року 

«Вчимося жити 

разом» 

 

 

 

 

 



      
 

Фізична 

культура 

Большак 

Галина 

Вікторівна 

Вчитель 

фізичної 

культури 

Дніпропетровський 

державний інститут 

фізкультури і 

спорту,  

2002 р.,  

спеціальність - 

фізичне виховання, 

кваліфікація - 

викладач фізичного 

виховання і спорту 

Відповідає займаній 

посаді, присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

другої категорії»,  

2019 р. 

3 КЗ «ДАНО ДОР» 

СПК №ДН 

41682253/1414 від 

22.03.2019 року  

 

«Вчителі фізичної 

культури» 

 

Психологія Немко Юлія 

Василівна 

Практичний 

психолог 

Бердянський 

державний 

педагогічний 

університет, 

 2005 р., 

спеціальність - 

«Дошкільне 

виховання, 

кваліфікація - 

вихователь дітей 

дошкільного віку, 

практичний психолог 

в закладах освіти 

Відповідає займаній 

посаді та раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії»,  

2016 р. 

17 ДОІППО 

СПК № 1157від 

28.11.2014 року 

«Практичний 

психолог» 

 

Соціальний 

педагог 

Онойченко  

Ірина Петрівна 

Соціальний 

педагог 

Бердянський 

державний 

педагогічний 

університет, 

2017 р., спеціальність 

«Соціальна робота» 

кваліфікація-

соціальний педагог, 

соціально - правовий 

захист неповнолітніх 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст», 

2017 р. 

та 11 тарифний розряд 

4 

 

 

ДОІППО 

СПК № ДН 

24983906/5962 

від15.09.2017 року. 

 «Соціальні педагоги» 

 

 



      
 

Інклюзія, 

корекційно - 

ровиткові 

заняття 

Котенко 

Маргарита   

Анатоліївна 

Вчитель-

логопед 

Бердянський 

педагогічний 

університет,  

2017 р., логопед 

дошкільних, 

загальноосвітніх та 

реабілітаційних 

центрів 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст», 

2017 р. 

та 11 тарифний розряд 

 Бердянський 

педагогічний 

університет, 2017 р., 

логопед дошкільних, 

загальноосвітніх та 

реабілітаційних 

центрів 

 

 

Початкові 

класи 

 

 

Єрохіна 

 Лариса 

Миколаївна 

Заступник 

директора з 

НВР  

(0.5 ставки) 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

інститут, 1984 р., 

спеціальність 

«Педагогіка та 

методика 

початкового 

навчання» 

кваліфікація-

вчитель початкових 

класів 

Відповідає займаній 

посаді, 

2017 р. 

 

 

 

 

 

34 

ДОІППО 

СПК №ДН 

24983906/2776-17,  

від 04.12.2017 року 

«Керівники закладів 

освіти, вчителі 

початкових класів та 

вчителів фізичної 

культури в початкових 

класах» 

 

 

Вчитель 

початкових 

класів 

Відповідає займаній 

посаді та раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній  

категорії «спеціаліст 

вищої категорії»,  

присвоєно педагогічне 

звання «старший 

учитель», 

 2019 р. 

Початкові 

класи 

Синицина 

Анна 

Миколаївна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Педагогічне училище 

Дніпропетровського 

 національного 

університету,  

2006 р., спеціальність 

- «Початкове 

навчання», 

кваліфікація - 

вчитель початкових 

класів , I курс ДНУ 

 

Відповідає займаній 

посаді, встановлено 10 

тарифний розряд, 

2018 р. 

 

 

 

 

 

12 

ДОІППО 

СПК 

№ДН24983906 

від 28.04.2017 року 

«Вчителі початкових 

класів з викладанням 

ІКТ» 

 



      
 

Початкові 

класи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лісіченко 

Оксана 

Іванівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

 

Дніпропетровське 

педагогічне 

училище, 1994 р., 

вчитель початкових 

класів 

 

Дніпропетровський 

національний 

університет ім. 

О.Гончара, 2016 р., 

спеціальність - 

«Українська мова і 

література», 

кваліфікація - 

«спеціаліст з 

української мови і 

літератури, 

філолог, викладач 

середнього 

навчального 

закладу» 

 

 

Відповідає займаній 

посаді, присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

першої категорії»,  

2016 р. 

 

 

 

25 

ДОІППО 

СПК № 

24983906/2629-16 

від 15.04.2016 року 

вчитель початкових 

класів 

 

 

 

 

 

 

 

ДОІППО 

СПК 

№24983906/5985-16 

від 13.10.2016 року 

«Вчителі української 

мови та літератури» 

 

Українська 

мова та 

література 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

Інклюзивне 

навчання 

Семикоп 

Валентина 

Петрівна 

Асистент 

вчителя 

загально 

освітнього 

навчального 

закладу з 

інклюзивним та 

інтегрованим 

навчанням 

Харківський 

державний 

педагогічний 

інститут ім.. Г.С. 

Сковороди, 1977 р., 

спеціальність-

українська моваі 

література, 

кваліфікація-вчитель 

української мови і 

літератури середньої 

школи 

Встановлено  

12 тарифний розряд 

 

 

48 

ДОІППО 

СПК № 791 

від 12.02.2016 року 

«Вчителі початкових 

класів» 

 

КЗ «ДАНО ДОР» 

 Сертифікат №ДН 

41682253/5313, асистент 

вчителя класів з 

інклюзивним та 

інтегрованим навчанням 

 



      
 

Початкові 

класи 

Лобань 

 Наталія 

Павлівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Красноармійське 

педагогічне 

училище, 1980 р., 

спеціальність - 

«Викладання в 

початкових класах 

загальноосвітньої 

школи», 

кваліфікація-

учитель початкових 

класів, старша 

піонервожата 

 

Відповідає займаній 

посаді та раніше 

встановленому 11 

тарифному розряду, та 

педагогічному званню 

«старший вчитель», 

2016 р. 

 

 

 

 

38 

ДОІППО 

СПК № ДН 

24983906/1881-16 

від 25.03.2016 року 

«Вчителі початкових 

класів з викладанням 

ІКТ технологій» 

 

Початкові класи Шкапов 

Станіслав 

Олександрович 

Вчитель 

початкових 

класів 

Дніпропетровський 

педагогічний коледж 

Дніпропетровського 

національного 

університету ім. 

О.Гончара, 2010 р., 

спеціальність - 

«Початкова освіта», 

кваліфікація-вчитель 

початкової освіти 

Дніпропетровський 

національний 

університет ім. 

О.Гончара, 2013 р., 

спеціальність 

«українська мова і 

література» 

кваліфікація-філолог, 

викладач середніх 

навчальних закладів 

 

 

 

Відповідає займаній 

посаді, встановлено 

кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст першої 

категорії»,  

2017 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

ДОІППО 

СПК №ДН 

24983906/7699-16 

від 18.11.2016 року 

Вчитель початкових 

класів з викладанням 

ІКТ технологій» 

 



      
 

Початкові класи Котенко Наталія 

Анатоліївна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет,2003 р., 

спеціальність - 

«Початкове 

навчання», 

кваліфікація-вчитель 

початкових класів 

Відповідає займаній 

посаді та присвоєна 

кваліфікаційна категорія 

«спеціаліст першої 

категорії», 2018 р. 

 

 

 

15 

ДОІППО  

СПК 

№ДН24983906/6780 від 

06.10.2017 

«Вчителі початкових 

класів з викладанням 

ІКТ» 

 

 

Початкові класи Улановська 

Альона Петрівна 

Вчитель  

початкових 

класів 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет. 

2019 р., спеціальність 

- початкова освіта, 

кваліфікація-вчитель 

з початкової школи 

Встановлено 11 тарифний 

розряд 

 

 

 

3 

Криворізький 

державний педагогічний 

університет. 

2019 р., спеціальність - 

початкова освіта, 

кваліфікація-вчитель  

початкової школи 

 

Початкові класи Танцюра 

Олександра 

Григорівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Дніпропетровський 

педагогічний коледж, 

2017 р., 
спеціальність-

«Початкова освіта» 

кваліфікація-

«Вчитель з 

початкової освіти» 

 

Бердянський 

державний 

педагогічний 

університет, 2019 р., 

спеціальність-

«Початкова освіта» 

кваліфікація-

«Вчитель з 

початкової освіти» 

Встановлено 10 

тарифний розряд 

2 Дніпропетровський 

педагогічний коледж, 

2017 р., спеціальність-

«Початкова освіта» 

кваліфікація-«Вчитель 

з початкової освіти» 

 

Бердянський 

державний 

педагогічний 

університет, 2019 р., 

спеціальність-

«Початкова освіта» 

кваліфікація-«Вчитель 

з початкової освіти» 

 



      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покотило Юлія 

Вадимівна 

Педагог-

організатор 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровський 

національний 

університет ім. О. 

Гончара, 2017 р., 

спеціальність - 

філологія, 

українська мова та 

література, 

кваліфікація -

філолог, вчитель 

загальносереднього 

навчального 

закладу 

 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст», 

2017 р. 

та 11 тарифний розряд 

 

 

2 

КЗ «ДАНО ДОР» 

СПК 

№ДН41682253/488 

від16.02.2018 року 

«Педагоги -

організатори» 

 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

 

2.2. Педагогічні працівники, які працюють за погодинною оплатою праці 
Географія Комишан 

Ольга 

Борисівна 

Вчитель 

географії 

Дніпропетровський 

державний університет, 

1986 р. 

Спеціальність 

«Біологія» 

Кваліфікація-біолог, 

викладач біології і хімії 

Відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційним 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «учитель-

методист», 2018р. 

36 ДОІППО 

№6345 

 від 04.09.2014 року 

«Вчителів, які 

викладають 

географію та 

економіку» 

 

Початкові 

класи 

Лубеннікова 

Оксана 

Юріївна 

Вчитель  

початкових 

класів 

Дніпропетровське 

педагогічне училище, 

2012 р.,спеціальність- 

«Початкова освіта», 

Відповідає 

займаній посаді, 

встановлено 

кваліфікаційну 

 

6 

 

ДОІППО  

СТК №ДН 

24983906/6642-16 

від 01.04.2016 року 

 



      
 

кваліфікація-вчитель 

початкової освіти з 

додатковою 

кваліфікацією  

«Керівник гуртка, 

вчитель з  початкової 

освіти» 

Дніпропетровський 

національний 

університет ім. О. 

Гончара, 2015р., 

спеціальність - 

спеціаліст з  

української мови і 

літератури, 

кваліфікація - філолог, 

викладач середнього 

навчального закладу 

категорію 

«спеціаліст другої 

категорії», 2017 р. 

 

 

 

 

 

 

 «Вчителі 

початкових класів з 

викладанням ІКТ» 

 

 

Директор                          О.М. Овсюк 

 

 

 

 

 

 


