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Рік 

атстації

Кваліфікаційна 

категорія, 

тарифний

разряд

Педагогіч

не звання

1 2 5 6 8 9 10 11 16 17

директор

відповідає

займаній

посаді

17

ДОІППО,

2019

курси директoрів.

вчитель

російської мови

вища

14
вчитeль

методист

ДОІПП0, 2019

курси вчителів 

російської

мови

заступник директора  

з НВР

відповідає

займаній

посаді

ДОІППО, 2017 

курси

заступників 

директора з

HВР

вчитель хімії

вища, l4
вчитeпь

методист

ДОІПП0, 2017

курси вчителів 

 хімії

засгупник

директора з

НВР

відповідає

займаній

посаді

ДОІППО

2016

курси засryпників

директора з НВР

КПК, назва

Назва 

навчального 

закладу, де 

навчається 

заочно.Курс

1 Школяр Любов 

Андріївна

повна вища педагогічна,

Дніпропетровський 

держуніверситет, І980р.,

спеціальність" Російська 

мова і література", 

кваліфікація: філолог.

викладач російської мови 

і лiтератури

45 2 016р.

Освіта

Педагогі

чний 

стаж

Атестація

№ 

з/п

 Прізвище, ім'я, по 

батькові
Посада в закладі

повна вища педarогічна,

Дніпропетровський 

держуніверситет.

1980р. Спеціаліст           

"Хімія",

кваліфікація: хімія.

Викладач химії

47р.00м, 

04дн

2 017р.

3 Шуміхіна Світлана 

Іванівна

повна вища педагогічна,

Криворізький 

держпедінститут,

1989р.,

спеціальність: 

"Педаroгіка і методика 

навчання в

початкових класах",

квaліфікація вчитсль

початкових класів, 

вчитель

образатворчого 

мистецтва

31р.00м.

16дн

2 020р.

2 Єлarіна Тетяна 

Олексіївна



вчитель

російської

мови

вища

14

старший

вчитель

ДОІППО

2016

вчителiв російської

мови

вчитeпь

методист

ДОІППО

2019

курси вчителів 

української мови

 та літератури, 

світової 

літератури

5 Конопка Тетяна 

Валентинівна

вчитель української 

мови і літератури

повна вища педагогічна,

Глухівський Державний

педагогічний  інститyт, 

1991р..

Спеціальність 

"Педагогіка методика 

початкових класів", 

кваліфікація вчитель 

початкових класів

29р.00м. 

16дн.

2016р. вища

14

вчитeпь

методист

ДОІППО

2020

курси вчителів

української мови і 

літератyри, 

зарубіжної 

літератури

повна вища педагогічна,, 

Запорізький

педінститут, 1980р., 

спеціальність 

"Українська мова і 

лiтepaтypa",

кваліфікація викладач   

української мові і

літератури 

40р.00м.

16дн.

2 015р. вища

14

4 Кондрашева 

Світлана Іванівна

3 Шуміхіна Світлана 

Іванівна

повна вища педагогічна,

Криворізький 

держпедінститут,

1989р.,

спеціальність: 

"Педаroгіка і методика 

навчання в

початкових класах",

квaліфікація вчитсль

початкових класів, 

вчитель

образатворчого 

мистецтва

31р.00м.

16дн

вчитель української 

мови і літератури

2 020р.

старший 

вчитель

 ДОІППО

2019

курси вчителів

української мови і 

літератури , світової

літератури, 

російської

мови

повна вища педагогічна,

Одеський Державний

університет, 1998р.,

спеціальність 

"Українська мова 

література", кваліфікація 

філолог. Викладач 

української мови і 

літератури, зарубіжної 

літератури

29р.00м.

14дн.

2 020р. вища

14

6 Тринадцятко Тетяна 

Олександрівна

вчитель української 

мови і літератури



7 Жук Оксана 

Петрівна

вчитeль

англійської

мови

повна вища педагогічна,

Дніпропетровський 

національній

університет, 2015р..

спеціальність  

"Педагогіка вищої

школи" кваліфікація 

викладач

англійської мови у вищих 

навчальних закладах

8р.00м. 

00дн.

2 019р. друга      12 ДАНО          2020

курси вчителів

англійської мови

8 Кондратюк Олена

Володими-рівна

вчитeль

англійської

мови

повна вища, національна

металургійна академія. 

2017р.,

перекладач з 2х 

іноземних мов. 

Бердянський 

педагогічний

інститут, 2019

3р.00м. 

00дн.

11 ДАНО          2019

курси вчителів

англійської мови

9 Павлюс-Гунченко 

Ольга

Валеріївна

вчитeль

англійської

мови

повна вища педагoгічна 

Дніпропетровський

держуніверситет, 2004р.,

спеціальність "Мова і 

література (англійська), 

кваліфікація філолог. 

Вчитель англійської

мови і літератури

15р., 

09м,

28дн.

2017р. вища          14 ДОІППО

2017

курси вчителів

англійської мови

старший 

вчитель

 ДОІППО

2019

курси вчителів

української мови і 

літератури , світової

літератури, 

російської

мови

10 3алокоцькя Алла

Станіславівна

вчитель

історії

повна вища педаroгічна 

Київський 

держуніверситет,

1983р., 

кваліфікація:"Історик"

спеціальність: викладач 

історії і

суспільствознавчих 

дисциплін

43р., 

11м.,

24дн.

2017р. вища

14

вчитель

методист

ДОІППО

2016

курсах вчителів 

історії,

правознавства,

суспльствознавчих 

дисциплін

повна вища педагогічна,

Одеський Державний

університет, 1998р.,

спеціальність 

"Українська мова 

література", кваліфікація 

філолог. Викладач 

української мови і 

літератури, зарубіжної 

літератури

29р.00м.

14дн.

2 020р. вища

14

6 Тринадцятко Тетяна 

Олександрівна

вчитель української 

мови і літератури



11 Кібальник Оксана 

Миколаївна

вчитель

математики

повна вища педагогічна,

Криворізькнй 

держпедінетиryг,

1985р..спеціапьнітъ:           

"Фізика і математика", 

кваліфікнція: виклядвч 

фізики  і математики

35р., 

00м.,

1бди.

2020р. вища

14

старший

вчитель

ДАНО 2018

курси вчителів

математики

12 Кольцова Наталія 

Миколаївка

вчитель

математики

повна вища педегоrічна,

Запорізький педінститут, 

1975p.,

спеціальність " Фізика  і 

математика", 

кваліфікація

викладач фізики і 

математики

45р.00м.

8дн.

2 020р. вища

14

старший

вчи гель

ДІППО

2019

курси вчителів

математики

13 Климіна Юлія 

Володими-рівна

вчитель

інформатики

повна вища.

Дніпродзержинський

держтехуніверситет, 

1996,

спеціальніотъ 

"Програмування для

електроно-

обчислювальної

техніки" кваліфікація: 

інженер-металург, 

Дніпродзержииській

хіміко - технологічннй 

технікум 2008, 

кваліфікація: програміст

16р.00м

19дн

201бр. вища

14

ДАНО 2018

кyрси вчителів

інформатики

10 3алокоцькя Алла

Станіславівна

вчитель

історії

повна вища педаroгічна 

Київський 

держуніверситет,

1983р., 

кваліфікація:"Історик"

спеціальність: викладач 

історії і

суспільствознавчих 

дисциплін

43р., 

11м.,

24дн.

2017р. вища

14

вчитель

методист

ДОІППО

2016

курсах вчителів 

історії,

правознавства,

суспльствознавчих 

дисциплін



ДІППО

 курси 2020 біологія

ДІППО 2020 хімія

ДІППО 2020 основи

здоров'я

ДІППО 2015 курси 

вчителів з

основ здоров'я

15 Бень Марія 

Ярославна

вчитель

географії

повна вища педагогічна,

Чернівецький державний

університет, 1988р.,

спеціальність   

"Географія",

кваліфікація: географ. 

Викладач географії

18р.02м.

02дн.

2019р. вища          14

старший

учитель

повна вища педагогічна,

Криворізький 

педінститут, 2002,

спеціальність "Біологія і 

хімія",

кваліфікація: вчитель 

біології і хімії

17р.10м,

29дн

20І9р. вища

14

14 Мельник Наталія 

Миколаївна

вчитель

біології

ДІППО 2019 курси

вчитeлів географія,

економіка,

природознавство

16 Лепська Вікторія 

Віталіївна

вчитель

фізики

вища, 

Дніпродзержинський

держуніверситeт, 2012р.,

спеціальність" Фізика

конденсованого стану",

кваліфікація спеціаліст з 

фізики конденсованого 

стану.

Бердянський 

педінститут,.2018 р.

7р.10м. 

05дн.

І1

17 Зубкова Тамара 

Миколаївна

вчитель,

образотворчого 

мистeцтва

повна вища педагогічна,

Одеський державній 

педінститут, 1979р., 

спеціаліст: "Малювання

і креслення", квалiфікація

вчитель малювання і 

креслення

42р.05м.

12дн.

2020р. вища

14

вчитель-

методист

ДОІППО 2019

курси вчитeлів

образотворчого

мистeцтва і 

креслення,

художньої культури



18 Савічева Надія 

В'ячеславівна

вчитель

фізкультури

повна вища педагогічна,

Черкаський педінститут, 

1986р.,

спеціальність "Фізичне

виховання", кваліфікація

викладач фізичного 

виховання

34р.10м. 

16дн.

2017p. вища,

14

вчитель-

метoдист

ДІППО

2017

курси вчителів

фізичної культури

19 Андрющенко Тетяна 

Георгіївна

вчитель

фізкультури

повна вища педагогічна,

Дніпропетровський 

Державний

педінститут фізкультури і 

спорту, 2003р., 

спеціальність: "Фізичне

виховання", кваліфікація

викладач фізичного 

виховання

16р,04м 

,13дн

2017р вища

14

вчитель-

метoдист

ДІППО

2017

курси вчителів

фізичної культури

20 Браніцька Світлана

Володимирівна

вчитель

трудового

навчання

повна вища педагогічна,

Криворізький 

університет,

2019р.,

спеціальність:  

"Технологічна освіта", 

кваліфікація вчитель

технологій і креслення, 

вчитель

образотворчого 

мистецтва

13р.05.1б

дн

2 019р. 11

категорія

12

ДІППО 2016, курси

вчителів трудового

навчання



21 Павлюк Олександр

Тимофійович

вчитель

трудового

навчання

повна вища, 

Дніпродзержинський 

індустріальний інститут, 

1975р. спеціальність: 

автоматизація і 

механізація 

металургійного 

виробництва, 

кваліфікація інженер-

електромеханік 

32р.,5м, 

10дн.

2016р. 1

категорія

13

 ДІППО 2016, курси 

вчителів трудового

навчання

22 Теодорович 

Людмила

Олександрівна
вчитель

початкових

класів

повна вища педагогічна,

Криворізький 

педінститут.

1986р., спеціальність:

"Педагогіка і методика

початкових класів", 

кваліфікація

вчитель початкових 

класів

34р.00м. 

16дн.

2016р. вища

14

вчитель 

методист

ДОІППО 2020

курси вчителів

початкових класів,

вихователів ГПД

24 Ярова Світлана 

Євгеніївна

вчитель

початкових

класів

повна вища педагогічна,

Криворізький 

педінститут

1997р., спеціальність:

"Педагогіка методика

початкових класів", 

кваліфікація:

вчитель початкових 

класів

30р 

01м.21дн

.

2019р. вища

1 4

вчитель

методист

ДОІППО

2015

курси вчителів

початкових класів,

вихователів ГПД

ДАНО 2018

курси вчителів   

початкових класів з 

використанням ІКТ

43р.11м. 

14дн.

2019р. вища

14

старший  

учитель

23 Невьодрова Наталія

Никифорівна

вчитель

початкових

класів

повна вища педагогічна,

Дніпропетровський

держуніверситет1980., 

спеціальність "Російська 

мова і література", 

кваліфікація

філолог. Викладач 

російської

мови і літератури



ДОІППО

2016

курси вчителів

початкових класів

ДОІППО 2016 

курси вчителів 

початкових класів

Криворізький 

пед 

університет І 

курс,

магістратура

27 Тонкошкур Світлана 

Володимирівна

вчитель початкових 

класів

повна вища. 

Дніпропетровське 

педучилище, 

Дніпропетровський 

університет, 1982р., 

спеціальність: 

"Українська мова і 

література", кваліфікація: 

вчитель української мови 

і літератури  

34р.02.16

дн.

2018р. вища       14

28 Смачило Анна 

Іванівна

вчитель початкових 

класів

повна вища педагогічна, 

Криворізький 

педінститут 2017р., 

спеціальність:

"Педагогіка методика

початкових класів", 

кваліфікація: вчитель 

початкових класів

8р.11м. 

27дн.

2017р. ІІ категорія Криворізький 

педагогічний  

університет ІІ 

курс,

магістратура

вчитель

початкових

класів

26 Соколенко Ніка 

Миколаївна

вчитель

початкових

класів

Олександрійський 

педагогічний коледж

ім.  В.О.Сухомлинського, 

2008р.

вчитель початкових 

класів, .

Криворізький 

педінститут,  2019р.

4р,11м.,0

1дн

спеціаліст

повна вища педагогічна,

Криворізький 

педінститут 1997р.,

спеціальність: 

"Педаroгіка і методика 

початкових класів",

кваліфікація: вчитель 

початкових класів

39р.00.03

дн.

2018р. І

категорій

13

25 Брусник Марія 

Михайлівна



29 Семенцова Наталія 

Василівна

вчитель початкових 

класів

повна вища педагогічна, 

ДДТУ, інженер,

Дніпропетровське 

педагогічне училище, 

1983р., спеціальність:

"Початкове навчання",

кваліфікація: вчитель 

початкових класів.

21р.07.02

дн.

201бр. ІІ категорія 12 ДОІПП 2020

курси вчитeлів

початкових класів

30 Занков Дмитрий 

Анатолієвич

вчитель інформатики

Дніпропетровський 

державний

університет 201Эр., 

спеціальність

"Історія",  кваліфікація: 

історія, вчитель середних 

навчальних закладів

5р.05м.,1

1дн.

2020р. 1І

категорія

12

ДАНО 2019

вчитель 

інформатики

31 Павленко Юлія 

Віталіївна

соціальний

педагог

Дніпродзержинський 

технічний

університет, 2016, 

спеціальність: 

"Соціологія", 

кваліфікація соціолог

2р,06м.2

1 дв.

1 l Навчається

заочно 

НТУДП

11 курс

32 Чернова Марія 

Володимирівка

педагог-

організатор

Середня загальноосвітня

школа №22

2р.00м.0

4дн

11 Навчається 

заочно 

Запорізький 

національний 

університет      

ІІІ курс

33 Овсяннікова Юлія 

Іванівна

вчитель

музики

Дніпропетровське 

державне музичне

училище.1985р., 

Спеціальність

"Народні інструменти",

кваліфікація: керівник

самодіяльного оркестру.

42 2017р. 14,

старший 

учитель

Дніпропетровський

коледж культури

і мистeцтва, 2020



34 Караван Любов 

Павлівна

зав.

6і6ліотски

середня спеціальне,

Олександрійське 

культпросвітне

училище, 1976р., 

спеціальність: 

"Бібліотечна справа". 

кваліфікація: бібліотекар

49р,09м.

11дн.

9 ДАНО, 2019

курси бібліотекарів

35 Паламарчук 

Кристина Іванівна
практичний 

психолог

Донецький інститут 

ринку і соціальної 

політики

08.01м. 

29дн.

2015р. ІІ

катeгорія

13

ДАНО,2020 

психологів

36 Фесан Світлана 

Вікторівна

вихователь

ГПД

повна вища педагогічна,

Дніпропетровський 

держуніверситет, 1990р., 

спеціальність" Біологія",

кваліфікація: вчитель 

біології і хімії.

36р.02м. 

02дн

2016 вища ДАНО, 2019, 

вчитель

початкових класів


