
 

Список педагогічних працівників КЗО «СЗШ № 45» ДМР 

Найменуван

ня 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

викладача 

Найменуван 

ня посади 

Найменування 

закладу, який 

закінчив (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Кваліфікаційна 

категорія, 

педагогічне 

звання (рік 

встановлення, 

підтвердження) 

Педа

гогіч 

ний 

стаж 
(пов 

них 

років) 

Підвищення 

кваліфікації за 

фахом 

(найменування 

закладу або іншої 

юридичної особи, 

що має право на 

підвищення 

кваліфікації, 

номер, дата 

видачі документа 

про підвищення 

кваліфікації) 

При

мітки 

Особи, які працюють за основним  місцем роботи 

Математика Мельник 

Олександр 

Анатолійович 

директор Криворізький 

державний 

педагогічний 

інститут, 1978, 

математика і 

фізика, присвоєно 

кваліфікацію 

вчителя 

2020 рік,  

 відповідає 

займаній посаді 

36 

років 

10 

міс. 

13 

дн. 

Комунальний заклад 

вищої освіти 

«Дніпровська академія 

неперервної освіти» 

Дніпропетровської 

обласної ради,  

директори установ та 

закладів освіти,  СПК 

№ ДН 41682253/           

від  05.03.2020 

 

 



вчитель 

математики 

математики і 

фізики,                      

Г – ІІ № 141035 

2020 рік,  

 відповідає 

раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «учитель-

методист» 

Комунальний 

заклад вищої 

освіти 

«Дніпровська 

академія 

неперервної 

освіти» 

Дніпропетровсько

ї обласної ради, 

вчитель  

математики, 

свідоцтво СПК  

№ ДН  

41682253/9748  

від 13.12.2019.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Російська 

мова  та 

література 

Северіна 

Людмила 

Олександрівна 

заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи  

 

 

 

Дніпропетровсь 

кий державний 

університет, 1991, 

російська мова і 

література,  

присвоєна 

кваліфікація 

філолога, 

викладача 

російської мови та 

літератури, 

 ПВ № 771517 

2021 рік, 

відповідає 

займаній посаді 

30 

років 

1 міс. 

16 

дн. 

комунальний заклад 

вищої освіти 

«Дніпровська 

академія неперервної 

освіти» 

Дніпропетровської 

обласної ради, 

заступники 

директорів установ 

та закладів освіти,  

СПК № ДН 

41682253/3386  від  

17.04.2020 

 

 

вчитель 

російської 

мови та 

літератури 

2021 рік, 

відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та  

педагогічному 

званню «учитель-

методист» 

 

комунальний заклад 

вищої освіти 

«Дніпровська 

академія неперервної 

освіти» 

Дніпропетровської 

обласної ради, 

учитель російської 

мови, літератури, 

зарубіжної 

літератури, 

свідоцтво  

СПК  № ДН  

41682253/5689  від 

19.06.2020  



Математика Кучетова 

Наталія 

Аркадіївна 

заступник 

директора з 

навчально- 

виховної 

роботи  

Дніпропетровсь 

кий державний 

університет, 1995, 

математика,  

присвоєно 

кваліфікацію 

математика, 

викладача,                      

ЛА № 012515 

2020 рік, 

відповідає 

займаній посаді  

31 

рік 

11 

міс. 

7 дн. 

Комунальний 

заклад вищої 

освіти 

«Дніпровська 

академія 

неперервної 

освіти» 

Дніпропетровсько

ї обласної ради, 

заступники 

директорів 

установ та 

закладів освіти,  

СПК № ДН 

41682253/9200  

від  04.12.2019 

 

вчитель 

математики 

2019 рік, 

відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «учитель-

методист» 

ДАНО,  

свідоцтво  

СПК № ДН 

41682253/2870                          

від 24.04.2018 

вчитель 

математики 



Українська 

мова та 

література 

 

Падалка  

Лариса 

Леонідівна 

заступник 

директора з 

навчально- 

виховної 

роботи  

Дніпропетровсь 

кий національний 

університет, 2005, 

українська мова та 

література, 

здобула 

кваліфікацію 

філолога, 

викладача 

української мови 

та літератури, 

НР № 27538498 

 

2017 рік, 

відповідає 

займаній посаді  

28 

років 

ДОІППО,  

свідоцтво                  

СПК  № ДН 

24983906/7309-16 

від 18.11.2016 

заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

ЗНЗ, вчитель 

української мови 

та літератури  

 

вчитель 

української 

мови та 

літератури 

2017 рік, 

присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

 

 

Українська 

мова та 

література 

 

Долішня  

Марина 

Юріївна 

вчитель 

української 

мови та 

літератури 

 Дніпровський 

національний 

університет, 2017, 

філологія, здобула 

кваліфікацію 

філолог, вчитель 

середнього 

навчального 

закладу,                 

С17 № 110051 

 

 

 

 

             

2019 рік,  

присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст другої 

категорії»  

5 

років 

Дніпровський 

національний 

університет, 2017,  

вчитель 

середнього 

навчального 

закладу 

 



Українська 

мова та 

література 

 

Шестакова 

Ольга 

Анатоліївна 

вчитель 

української 

мови та 

літератури 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганський 

національний 

педагогічний 

університет,2005, 

українська мова та 

література, історія, 

здобула 

кваліфікацію 

вчителя 

української мови 

та літератури, 

зарубіжної 

літератури та 

історії, АН                    

№ 27660527 

Східноукраїнський 

національний 

університет, 2008, 

педагогіка вищої 

школи, здобула 

кваліфікацію 

викладача 

університетів та 

вищих навчальних 

закладів,  

АН № 34816917 

 

 

 

2021 рік, 

присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

першої категорії»  

 

15 

років 

4 міс. 

29 

дн. 

комунальний 

заклад вищої 

освіти 

«Дніпровська 

академія 

неперервної 

освіти» 

Дніпропетровсько

ї обласної ради, 

учитель 

української мови і 

літератури, 

свідоцтво СПК  

№ ДН  

41682253/11937  

від 30.10.2020 

 



Козачок Олена 

Михайлівна 

вчитель 

української 

мови та 

літератури 

Херсонський 

державний 

педагогічний 

інститут, 1996, 

українська мова та 

література, 

присвоєна 

кваліфікація 

вчителя 

української мови 

та літератури, 

 ЛД ВЕ № 001510 

 

 

 

 

2017 рік, 

відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», 

присвоєно 

педагогічне 

звання «старший 

учитель» 

 

 

35 

років 

7 міс. 

18 

дн. 

Комунальний 

вищий заклад 

«Херсонська 

академія 

неперервної 

освіти» 

Херсонської 

обласної ради,  

свідоцтво  

 ХА 

02139794/004185-

17    від 

21.04.2017, 

вчитель 

української мови і 

літератури                   

 

Українська 

мова та 

література 

 

Ільченко 

Тетяна 

Зіновіївна 

вчитель 

української 

мови та 

літератури 

Дніпропетровсь 

кий державний 

університет, 1976, 

 російська мова  та 

література, 

присвоєна 

кваліфікація 

філолога, 

викладача 

російської мови і 

літератури, 

Б-І № 623170 

 

2021 рік, 

відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та  

педагогічному 

званню «старший 

учитель» 

 

 

 

42 

роки 

 4 

міс. 

10 

дн. 

комунальний заклад 

вищої освіти 

«Дніпровська 

академія неперервної 

освіти» 

Дніпропетровської 

обласної ради, 

учитель української 

мови і літератури, 

свідоцтво СПК  № 

ДН  41682253/640  

від 21.01.2020 

 



Українська 

мова та 

література 

 

Вибойчик 

Катерина 

Олексіївна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вчитель 

української 

мови та 

літератури 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Донбаський 

державний 

педагогічний 

університет», 

2019, Середня 

освіта (Українська 

мова і література), 

здобула 

кваліфікацію 

викладач 

української мови і 

літератури, 

учитель 

української мови і 

літератури, 

зарубіжної 

літератури. 

Фахівець 

комунікацій.            

М19 № 109231 

2021 рік, 

присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст другої 

категорії»  

 

13 

років 

11 

міс. 

Державний 

вищий 

навчальний 

заклад 

«Донбаський 

державний 

педагогічний 

університет», 

2019, учитель 

української мови і 

літератури, 

зарубіжної 

літератури.   

 



Російська 

мова та 

література 

 

Білоусова 

Тетяна 

Олексіївна 

вчитель 

російської 

мови та 

літератури 

Одеський 

університет, 1977, 

російська мова і 

література, 

присвоєна 

кваліфікація 

філолога, 

викладача 

російської мови та 

літератури, 

Б-І № 530350 

 

 

 

2020 рік, 

відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «учитель-

методист» 

 

44 

роки 

комунальний заклад 

вищої освіти 

«Дніпровська 

академія неперервної 

освіти» 

Дніпропетровської 

обласної ради, 

учителі російської 

мови, літератури, 

зарубіжної 

літератури, 

свідоцтво СПК            

№ ДН  41682253/ 

4922   від 23.10.2018 

 

 

Російська 

мова та 

література 

 

Фарімець 

Олена 

Анатоліївна 

вчитель 

російської 

мови та 

літератури 

Дніпропетровсь 

кий державний 

університет, 1997, 

російська мова та 

література, 

присвоєно 

кваліфікацію 

філолог, викладач 

російської мови та 

літератури, 

ЛТ ВЕ № 000144 

2017 рік, 

відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «учитель-

методист» 

 

 

 

 

25 

років 

8 дн. 

ДОІППО, 

свідоцтво                   

СПК                           

№ 24983906/4304-

16  від 12.10.2016, 

вчитель 

російської мови, 

літератури, 

світової 

літератури   

 



Кудрявцева 

Елеонора 

Дмитрівна 

вчитель 

російської 

мови та 

літератури 

Дніпропетровсь 

кий державний 

університет, 1975,  

російська мова і 

література, 

присвоєна 

кваліфікація 

філолога, 

викладача 

російської мови та 

літератури, 

А-ІІ № 023483 

2018 рік, 

відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «старший 

учитель» 

 

46 

років 

1 міс. 

3 дн. 

ДОІППО, 

свідоцтво 

 СПК  № ДН 

24983906/6087                        

від 15.09.2017, 

вчитель 

російської мови, 

літератури, 

світової 

літератури       

 

Англійська 

мова 

 

Акбєрова  

Вусала  

Джамаладдін  

кизи 

вчитель 

англійської 

мови 

Дніпровський 

національний 

університет, 2018, 

здобула 

кваліфікацію: 

ступінь вищої 

освіти магістр 

спеціальність 

«Філологія» 

спеціалізація 

«Германські мови 

та літератури 

(переклад 

включно)» освітня 

програма 

«Англійська»,  

М18 № 154839   

2020 рік, 

присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст вищої 

категорії»   

19 

років 

11 

міс. 

17 

дн. 

ДОІППО, 

свідоцтво                 

СПК № ДН 

24983906/3358 

від 28.04.2017, 

вчитель іноземної 

мови  

 



Англійська 

мова 

 

Бабаян   

Амалія 

Грантівна 

вчитель 

англійської 

мови 

Азербайджанський 

державний 

університет, 1988, 

російська мова і 

література, 

присвоєна 

кваліфікація 

філолог, викладач 

російської мови та 

літератури. 

РВ № 021394; 

Дніпропетровсь 

кий національний 

університет, курси 

в Центрі вивчення 

іноземних мов 

факультету 

додаткових 

професій, 2005, 

посвідчення                  

№ 525 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 рік, 

присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

23 

роки 

7 міс 

ДАНО,          

свідоцтво    

СПК  № ДН 

41682253/322                  

від 26.01.2018, 

вчитель 

англійської мови 

 



Англійська 

мова 

Кузнецова 

Анастасія 

Валеріївна 

вчитель 

англійської 

мови 

Криворізький  

державний 

педагогічний 

університет, 2001, 

початкове 

навчання, здобула 

кваліфікацію 

вчителя 

початкових класів, 

НР№14361418 

Педагогічне 

училище 

Дніпропетровсько 

го державного 

університету, 

1998, початкове 

навчання, здобула 

кваліфікацію 

вчителя 

початкових класів, 

вчителя іноземної 

мови початкових 

класів. 

НР № 10580994 

 

 

 

 

 

2018 рік, 

відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

першої категорії» 

23 

роки 

ДОІППО, 

свідоцтво СПК            

№ ДН 

24983906/9804                

від 22.12.2017, 

вчитель, який 

викладає 

англійську мову в 

початковій школі 

 



Англійська 

мова 

Немченко  

Інна  Захарівна 

вчитель 

англійської 

мови 

Ізмаїльський  

державний 

педагогічний 

інститут, 2000, 

англійська і 

німецька мови та 

зарубіжна 

література,   

здобула 

кваліфікацію 

вчителя 

англійської і 

німецької мови та 

зарубіжної 

літератури.                           

СК № 13421959 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 рік, 

відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

21 

рік 

комунальний 

заклад вищої 

освіти 

«Дніпровська 

академія 

неперервної 

освіти» 

Дніпропетровсько

ї обласної ради, 

вчитель 

англійської мови, 

свідоцтво СПК  

№ ДН  

41682253/3733  

від 24.04.2020 

 



Англійська 

мова 

Тищенко 

Вікторія 

Миколаївна 

вчитель 

англійської 

мови 

Дніпропетровсь 

кий державний 

університет, 1998, 

мова та література 

(російська), 

здобула 

кваліфікацію 

філолога, 

викладача 

російської мови та 

літератури. 

НР№10591508, 

Дніпропетровсь 

кий державний 

університет, 

підготовка з 

англійської мови 

за поглибленою 

програмою, 1997, 

допущена до 

викладання цієї 

дисципліни в 

середній школі,         

посвідчення         

№ 111 

 

 

 

 

2021 рік, 

відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

першої категорії» 

21 

рік 

1 міс. 

16 

дн. 

комунальний 

заклад вищої 

освіти 

«Дніпровська 

академія 

неперервної 

освіти» 

Дніпропетровсько

ї обласної ради, 

учитель 

англійської мови, 

свідоцтво СПК  

№ ДН  

41682253/13861  

від 13.11.2020 

 



Математика Нашиван 

Наталія 

Василівна 

 

 

 

 

 

 

 

вчитель 

математики 

Дніпропетровсь 

кий державний 

університет, 1982, 

математика,  

присвоєно 

кваліфікацію 

математика, 

викладача,                                

ЗВ № 784122 

 

 

 

 

2018 рік, 

відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «старший 

учитель» 

 

 

 

39 

років 

15 

дн. 

ДОІППО, 

свідоцтво  

СПК № ДН 

24983906/3079             

від 28.04.2017, 

вчитель 

математики  

 

Математика 

 

Щербина 

Наталія 

Іванівна 

вчитель 

математики 

Володимирський  

державний 

педагогічний 

інститут, 1975, 

фізика,   присвоєна 

кваліфікація 

учителя середньої 

школи,                    

Б-1 № 186125 

 

2018 рік, 

відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

 

45 

років 

11 

міс. 

12 

дн. 

 

 

 

 

 

 

 

ДОІППО, 

свідоцтво 

СПК № ДН 

24983906/4519-17 

від 16.06.2017, 

вчитель 

математики 

 

 

 

 



Математика 

 

Устіч Олена 

Леонідівна 

вчитель 

математики 

Дніпропетровсь 

кий державний 

університет, 1993, 

математика,  

присвоєно 

кваліфікацію 

математика, 

викладача,                                

КЛ № 008562 

 

2021 рік, 

відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

27 

років 

3 міс. 

20 

дн. 

комунальний заклад 

вищої освіти 

«Дніпровська 

академія неперервної 

освіти» 

Дніпропетровської 

обласної ради, 

вчитель математики, 

свідоцтво СПК  № 

ДН  41682253/13950  

від 13.11.2020 

 

Інформатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сідьорко                 

Алла              

Сергіївна 

вчитель 

інформати 

ки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брянський  

державний 

педагогічний 

інститут, 1983, 

математика,   

присвоєна 

кваліфікація 

учителя 

математики 

середньої школи,                                 

ЛВ № 142561 

 

 

 

2020 рік, 

відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

24 

роки 

6 міс. 

25 

дн. 

 

комунальний 

заклад вищої 

освіти 

«Дніпровська 

академія 

неперервної 

освіти» 

Дніпропетровсько

ї обласної ради, 

учитель 

інформатики, 

свідоцтво СПК            

№ ДН  

41682253/6575  

від 12.11.2019  

 

 

 

 



Інформатика 

 

Степанчук 

Наталія 

Леонідівна 

вчитель 

інформати 

ки 

Дніпропетровсь 

кий державний 

університет, 1992, 

математика, 

присвоєна 

кваліфікація 

математика. 

Викладача. 

УВ№813380 

 

 

2020 рік, 

присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

першої категорії» 

20 

років 

10 

міс.  

2 дн. 

комунальний 

заклад вищої 

освіти 

«Дніпровська 

академія 

неперервної 

освіти» 

Дніпропетровсько

ї обласної ради, 

учитель 

інформатики, 

свідоцтво СПК  

№ ДН  

41682253/6575  

від 12.11.2019  

 

  

 

Інформатика Дячук 

Олександр 

Сергійович 

 

 

 

 

 

вчитель 

інформати 

ки 

Український 

державний хіміко-

технологічний 

університет, 2005, 

здобув 

кваліфікацію 

спеціаліст з 

економічної 

кібернетики,             

НР № 27234027 

 

2018 рік, 

присвоєно 11 

тарифний розряд 

3 

роки 

7 міс. 

29 

дн. 

ДАНО,  

свідоцтво  

СПК № ДН 

41682253/276                          

від 17.04.2019 

вчитель 

інформатики 

 

 

 

 

 

 



Історія, 

правознавст

во 

 

Полякова 

Олена 

Вікторівна 

 

 

 

 

 

 

 

вчитель 

історії та 

правознавс

тва 

Дніпропетровсь 

кий державний 

університет, 1997, 

історія України, 

присвоєно 

кваліфікацію 

історика, 

викладача історії 

та 

суспільствознавст 

ва                                  

ЛМ ВЕ № 001547 

 

2019 рік, 

відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

 

24 

роки 

11 

міс. 

23 

дн. 

ДАНО,  

свідоцтво  

СПК  №  ДН 

41682253/3436                      

від 30.05.2018, 

вчитель історії, 

правознавства та 

суспільних 

дисциплін: 

громадянська 

освіта 

 

 

Історія, 

правознавст

во 

 

Сушкова 

Вікторія 

Геннадіївна 

вчитель 

історії та 

правознавс

тва 

Дніпропетровсь 

кий національний 

університет, 2005, 

історія,   здобула 

кваліфікацію 

історика, 

викладача історії 

та 

суспільствознавст 

ва                                   

НР  № 27538599 

 

 

2021 рік, 

відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

21 

рік 

16 

дн. 

комунальний заклад 

вищої освіти 

«Дніпровська 

академія неперервної 

освіти» 

Дніпропетровської 

обласної ради, 

вчитель історії, 

правознавства, 

громадянської 

освіти, свідоцтво 

СПК  № ДН  

41682253/8072  від 

11.09.2020  

 



Географія Фролова 

Тетяна 

Костянтинівна 

вчитель 

географії 

Дніпропетровсь 

кий державний 

університет, 1979, 

географія,  

присвоєна 

кваліфікація  

географа, 

викладача 

географії,                          

Г-ІІ № 170962 

 

 

2020 рік, 

відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «учитель-

методист» 

44 

роки 

11 

міс. 

17 

дн. 

комунальний 

заклад вищої 

освіти 

«Дніпровська 

академія 

неперервної 

освіти» 
Дніпропетровської 
обласної ради, 

вчителі  географії, 

які додатково 

викладають 

економіку в 

профільних 

класах, свідоцтво 

СПК                    

№ ДН  

41682253/6194  

від 27.09.2019   

 

Географія Мартинець 

Надія 

Василівна 

вчитель 

географії 

Одеський державний  

університет, 1979 

географія, економічна 

географія, присвоєна 

кваліфікація  географ, 

викладача географії, 

Г-ІІ № 240052                       

2020 рік, 

відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «учитель-

методист» 

48 

років 

17 

дн. 

комунальний заклад 

вищої освіти 

«Дніпровська 

академія неперервної 

освіти» 

Дніпропетровської 

обласної ради, 

вчителі  географії, 

свідоцтво СПК           

№ ДН  41682253/             

від 24.04.2020  

 



Фізика, 

астрономія 

 

Коваль    

Тамара 

Анатоліївна 

вчитель 

фізики  

 

 

Дніпропетровсь 

кий державний 

університет, 1976, 

фізика,    

присвоєна 

кваліфікація 

фізика, викладача 

фізики,                 

А-ІІ № 024114 

2017 рік, 

відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «учитель-

методист» 

43 

роки 

1 міс. 

комунальний 

заклад вищої 

освіти 

«Дніпровська 

академія 

неперервної 

освіти» 

Дніпропетровсько

ї обласної ради, 

вчителі  фізики та 

астрономії, які 

одночасно 

викладають 

природознавство, 

свідоцтво СПК           

№ ДН  41682253/  

15338           від 

30.04.2021 

 

Конох 

Світлана 

Миколаївна 

вчитель 

фізики  

Дніпропетровсь 

кий державний 

університет, 1995, 

двигуни літальних 

апаратів,                         

ЛА № 009404;  

Інститут 

2017 рік, 

присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

31 

рік 

8 міс. 

23 

дн. 

 

 

 

комунальний 

заклад вищої 

освіти 

«Дніпровська 

академія 

неперервної 

освіти» 

 



післядипломної 

освіти 

Дніпропетровсько 

го державного 

університету, 

психолого-

педагогічні курси, 

1997, математика, 

інформатика та 

фізика,           

посвідчення № 233  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровсько

ї обласної ради, 

вчителі  фізики та 

астрономії, які 

одночасно 

викладають 

природознавство, 

свідоцтво СПК           

№ ДН  41682253/  

15340           від 

30.04.2021 

Хімія Леус               

Тетяна 

Анатоліївна 

вчитель 

хімії та 

біології 

Архангельський 

державний 

педагогічний 

інститут, 1989, 

біологія з 

додатковою 

спеціальністю 

хімія, присвоєна 

кваліфікація 

учителя біології і 

хімії,                                 

ЛВ № 316646 

2020 рік, 

відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «учитель-

методист» 

 

 

 

 

31 

рік 

4 міс. 

18 

дн. 

комунальний заклад 

вищої освіти 

«Дніпровська 

академія неперервної 

освіти» 

Дніпропетровської 

обласної ради, 

вчителі  хімії, які 

одночасно 

викладають біологію 

та природознавство, 

свідоцтво СПК                              

№ ДН  41682253/ 

1863   від 22.03.2019 

 

 

 

 

  

 



Біологія 

 

Соколова  

Наталія 

Олександрівна 

вчитель 

біології 

Дніпропетровсь 

кий державний 

університет, 1995, 

біологія, 

присвоєна 

кваліфікація 

учителя біології і 

хімії                            

ЛА № 010266 

 

2021 рік, 

відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

 

 

 

 

34 

роки 

5 дн. 

комунальний заклад 

вищої освіти 

«Дніпровська 

академія неперервної 

освіти» 

Дніпропетровської 

обласної ради, 

вчителі біології, які 

додатково 

викладають екологію 

та природознавство, 

свідоцтво СПК                          

№ ДН  

41682253/11877  від 

30.10.2020   

 

 

 

Чубенко   

Ірина 

Василівна 

вчитель 

біології 

Дніпропетровсь 

кий державний 

університет, 1981, 

біологія,  

присвоєна 

кваліфікація 

учителя біології і 

хімії                

 Г-ІІ № 041388 

 

 

 

 

 

 

2019 рік, 

відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

 

 

 

42 

роки 

16 

дн. 

ДАНО,  

свідоцтво 

СПК № ДН 

41682253/3056 

від 29.05.2018 

вчитель біології, 

екології, 

природознавства 

 

 

 



Основи 

здоров’я  

Конох 

Світлана 

Миколаївна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вчитель 

фізики  

Дніпропетровсь 

кий державний 

університет, 1995, 

двигуни  літаль- 

них апаратів,                    

ЛА № 009404; 

Інститут 

післядипломної 

освіти 

Дніпропетровсько 

го державного 

університету, 

психолого-

педагогічні курси, 

1997, математика, 

інформатика та 

фізика, 

посвідчення № 233 

 

2017 рік, 

присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

 

 

 

 

 

31 

рік 

8 міс. 

23 

дн. 

ДОІППО, 

свідоцтво               

СПК   № ДН 

24983906/1588  

від 04.03.2016, 

вчитель основ 

здоров’я  

 

Музичне 

мистецтво 

Кравченко 

Тетяна 

Георгіївна 

вчитель 

музики 

Дніпропетровське 

педагогічне 

училище, 1988, 

музичне 

виховання, 

присвоєно 

кваліфікацію 

учителя музики, 

музичного 

2021 рік, 

відповідає раніше 

присвоєним                  

11 тарифному 

розряду  та 

педагогічному 

званню «старший 

учитель» 

 

34 

роки 

комунальний 

заклад вищої 

освіти 

«Дніпровська 

академія 

неперервної 

освіти» 

Дніпропетровсько

 



виховання,                       

МТ № 637797 

 

ї обласної ради, 

вчитель 

інтегрованого 

курсу 

«Мистецтво» та 

музичного 

мистецтва, 

свідоцтво СПК  

№ ДН  

41682253/1471  

від 22.01.2021 

Образотвор- 

че  

мистецтво 

Сушкова 

Вікторія 

Геннадіївна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вчитель 

історії та 

правознавс

тва 

Дніпропетровсь 

кий національний 

університет, 2005, 

історія,   здобула 

кваліфікацію 

історика, 

викладача історії 

та 

суспільствознавст 

ва                                   

НР  № 27538599 

Педагогічне 

училище 

Дніпропетровсько 

го державного 

2021 рік, 

відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

21 

рік 

16 

дн. 

ДОІППО, 

свідоцтво                     

№ ДН 

24983906/5658-17                      

від 14.07.2017, 

вчитель 

образотворчого 

мистецтва та 

креслення, 

програма 

«Мистецтво» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

університету, 

2000, здобула 

кваліфікацію 

вчителя 

початкових класів, 

керівника гуртка 

образотворчого 

мистецтва,                   

НР № 13195694 

 

 

 

Фізична 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Козирь            

Тетяна  

Юріївна  

вчитель 

фізкульту- 

ри 

Харківський 

державний  

інститут фізичної 

культури, 2000, 

фізичне виховання 

і спорт, присвоєна 

кваліфікація 

викладача 

фізичного 

виховання і 

спорту,                       

ЛО № 012159 

 

2021 рік, 

відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

19 

років 

4 міс. 

22 

дн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комунальний 

заклад вищої 

освіти 

«Дніпровська 

академія 

неперервної 

освіти» 

Дніпропетровсько

ї обласної ради, 

вчитель фізичної 

культури, 

свідоцтво СПК  

№ ДН  

41682253/95  від 

22.01.2021 

 



Лисенко 

Тетяна 

Василівна 

 

 

 

 

 

 

вчитель 

фізкульту 

ри 

Дніпропетровсь 

кий інститут 

фізкультури, 2002, 

фізичне 

виховання, 

здобула 

кваліфікацію 

викладача 

фізичного 

виховання і 

спорту,                      

НР № 17548252 

2020 рік, 

відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

43 

роки 

24 

дн. 

комунальний 

заклад вищої 

освіти 

«Дніпровська 

академія 

неперервної 

освіти» 

Дніпропетровсько

ї обласної ради, 

вчителі фізичної 

культури, 

свідоцтво СПК  № 

ДН  41682253/7824  

від 15.11.2019 

 

Фізична 

культура 

Панкратова 

Оксана 

Самвелівна 

 

 

 

 

вчитель 

фізкульту 

ри 

Бердянський 

державний 

педагогічний 

університет,2020, 

фізична культура і 

спорт, здобула 

кваліфікацію 

інструктор-

методист з 

фізичної культури 

і спорту, тренер-

викладач з виду 

спорту, М20 № 

131071 

2018 рік,  

11 тарифний 

розряд  

26 

років 

14 

дн. 

Бердянський 

державний 

педагогічний 

університет, 

інструктор-

методист з 

фізичної культури 

і спорту, тренер-

викладач з виду 

спорту,  

М20 № 131071 

Від 30.12.2020 

 



Фізична 

культура 

Онікієнко 

Тетяна 

Володимирівна 

вчитель 

фізкульту 

ри 

Кам’янський 

коледж фізичного 

виховання, 2018, 

фізичне 

виховання, 

професійна 

кваліфікація 

інструктор 

фізкультури,               

Е18 № 120466 

2018 рік,                         

10 тарифний 

розряд  

2 

роки 

11 

міс. 

7 дн. 

Кам’янський 

коледж фізичного 

виховання,  

Е18 № 120466, 

06.07.2018 

інструктор 

фізкультури 

 



Фізична 

культура 

Козачок 

Геннадій 

Олександрович 

вчитель 

фізкульту 

ри 

Мелітопольский 

державний 

педагогічний 

університет, 2010, 

педагогіка і 

методика 

середньої освіти. 

Фізична культура, 

здобув 

кваліфікацію 

вчителя фізичної 

культури, 

валеології, 

організатора 

туристичної 

роботи,  

АР № 38671663 

2019 рік, 

присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

першої категорії» 

28 

років 

11 

міс. 

10 

дн. 

Комунальний 

вищий заклад 

«Херсонська 

академія 

неперервної 

освіти» 

Херсонської 

обласної ради,  

свідоцтво  

 ХА 

02139794/009579-

18    від 

07.12.2018, 

вчитель фізичної 

культури та 

трудового 

навчання 

 

Трудове 

навчання, 

технології 

 

Гогіна           

Надія 

Володимирів 

на 

 

вчитель 

трудового 

навчання 

Дніпропетровське 

педагогічне 

училище, 1984, 

дошкільне 

виховання,   

присвоєна 

кваліфікація 

вихователь 

дитячого садка,                        

ДТ № 680685 

 

 

2019 рік,  

11 тарифний 

розряд 

33 

роки 

10 

міс. 

ДАНО,  

свідоцтво              

СПК № ДН  

 41682253/1145                         

від 15.02.2019, 

вчитель 

трудового 

навчання, 

технологій  

 



Трудове 

навчання, 

технології 

 

Стрежак 

Володимир 

Миколайович  

 

 

 

 

 

 

 

 

вчитель 

трудового 

навчання 

Криворізький  

державний 

педагогічний 

інститут, 1981, 

загальнотехнічні 

дисципліни  і 

праця, присвоєна 

кваліфікація 

вчителя загально 

технічних 

дисциплін,                   

Г-ІІ № 048527 

 

 

2020 рік, 

відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

присвоєно 

педагогічне 

звання «старший 

учитель» 

40 

років 

15 

дн. 

комунальний 

заклад вищої 

освіти 

«Дніпровська 

академія 

неперервної 

освіти» 
Дніпропетровської 
обласної ради, 

вчителі трудового 

навчання та 

технологій, 

свідоцтво СПК  

№ ДН  

41682253/120  від 

25.01.2019   

 

Захист 

України 

Конох 

Світлана 

Миколаївна 

вчитель 

фізики  

Дніпропетровсь 

кий  державний 

університет, 1995, 

двигуни  літальних  

апаратів,                    

ЛА № 009404;           

Інститут 

післядипломної 

освіти 

Дніпропетровсько 

го  державного 

університету, 

2017 рік, 

присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

31 

рік 

8 міс. 

23 

дн. 

ДОІППО, 

свідоцтво           

СПК   № ДН 

24983906/7750-16  

від 18.11.2016, 

вчитель предмета 

«Захист 

Вітчизни» 

 



психолого-

педагогічні курси, 

1997, математика, 

та фізика, 

посвідчення 233 

Початкова 

школа 

Гуріна Ольга 

Федорівна 

вчитель 

початкових 

класів 

 

Курський 

державний 

педагогічний 

університет, 1996, 

педагогіка та 

методика 

початкової 

освіти,присвоєна 

кваліфікація 

учитель 

початкових класів, 

ФВ  № 228221   

 

2021 рік, 

присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст другої 

категорії» 

17 

років 

10 

міс. 

10 

дн. 

комунальний 

заклад вищої 

освіти 

«Дніпровська 

академія 

неперервної 

освіти» 

Дніпропетровсько

ї обласної ради, 

вчитель  

початкових класів 

з викладанням 

ІКТ, свідоцтво 

СПК  № ДН  

41682253/8130  

від 18.09.2020 

 



Гаврюк  

Катерина 

Олегівна 

вчитель 

початкових 

класів 

Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет, 2016, 

початкова освіта, 

присвоєна 

кваліфікація 

«організатор 

початкової освіти. 

Вчитель 

початкової 

школи»,                           

С16 № 062554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 рік, 

встановлена 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст другої 

категорії» 

8 

років 

13 

дн. 

Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет, 2016,                

вчитель 

початкових класів 

 



Початкова 

школа 

Дацків        

Еліна 

Василівна 

вчитель 

початкових 

класів 

Бердянський  

державний 

педагогічний 

інститут, 1992,   

педагогіка і 

методика 

початкового 

навчання, 

присвоєна 

кваліфікація 

учителя 

початкових класів,                             

ФВ № 740461;        

 

Дніпропетровське 

педагогічне 

училище, 1986,          

викладання в 

початкових класах, 

присвоєна 

кваліфікація 

вчителя 

початкових класів,                        

ДТ № 796992 

 

 

2021 рік, 

відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та  

педагогічному 

званню «старший 

учитель» 

35 

років 

2 дн. 

комунальний 

заклад вищої 

освіти 

«Дніпровська 

академія 

неперервної 

освіти» 

Дніпропетровсько

ї обласної ради, 

вчитель  

початкових класів 

з викладанням 

ІКТ, свідоцтво 

СПК  № ДН  

41682253/5110  

від 12.06.2020 

 

 

 



Початкова 

школа 

Дришлюк        

Зоя            

Василівна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вчитель 

початкових 

класів 

Горно – 

Алтайський 

державний 

педагогічний 

інститут, 1983, 

географія, 

присвоєна 

кваліфікація 

учителя середньої 

школи, 

ЗВ № 500311; 

 

 

 

Нікопольське 

педагогічне 

училище, 1977, 

викладання в 

початкових класах 

загальноосвітньої 

школи, присвоєна 

кваліфікація 

учитель 

початкових класів,                          

ЯІ № 237400 

 

 

 

 

2019 рік, 

відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «учитель-

методист» 

32 

роки 

9 міс. 

14 

дн. 

ДАНО,  

свідоцтво  

СПК  № ДН  

41682253/2210   

від 13.04.2018, 

 вчитель 

початкових класів 

з викладанням 

ІКТ  

 

 



Початкова 

школа 
Мухіна Тамара 

Миколаївна 

 

 

 

 

 

 

вчитель 

початкових 

класів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградський  

державний 

педагогічний 

інститут, 1989,      

педагогіка  і 

методика 

початкового 

навчання, 

присвоєно 

кваліфікацію 

вчителя 

початкових класів,                                 

РВ № 790373 

2021 рік, 

відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «учитель-

методист» 

39 

років 

комунальний заклад 

вищої освіти 

«Дніпровська 

академія неперервної 

освіти» 

Дніпропетровської 

обласної ради, 

вчитель  початкових 

класів з викладанням 

ІКТ, свідоцтво СПК  

№ ДН  

41682253/2906  від 

10.04.2020 

 

 

 

 Онищенко 

Ніна            

Іванівна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вчитель 

початкових 

класів 

Дніпропетровсь 

кий державний 

університет, 1986, 

біологія,   

присвоєна 

кваліфікація 

біолога, викладача 

біології і хімії,                             

ПВ № 645760 

 

 

 

2021 рік, 

відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

першої категорії» 

35 

років 

15 

дн. 

комунальний 

заклад вищої 

освіти 

«Дніпровська 

академія 

неперервної 

освіти» 

Дніпропетровсько

ї обласної ради, 

вчитель  

початкових класів 

з викладанням 

ІКТ, свідоцтво 

СПК  № ДН  

41682253/5155  

від 12.06.2020 

 



Початкова 

школа 

Лебеденко 

Олена 

Миколаївна 

вчитель 

початкових 

класів 

Дніпропетровсь 

кий державний 

університет, 1998, 

українська мова та 

література,   

присвоєно 

кваліфікацію 

філолога, 

викладача 

української мови 

та літератури,                      

ЛП ВЕ № 009259; 

Дніпропетровське 

педагогічне 

училище, 1992, 

викладання в 

початкових класах, 

присвоєна 

кваліфікація 

учителя 

початкових класів, 

вихователя ГПД,                          

ИТ-І № 073714 

2020 рік, 

відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «учитель-

методист» 

29 

років 

14 

дн. 

комунальний 

заклад вищої 

освіти 

«Дніпровська 

академія 

неперервної 

освіти» 

Дніпропетровсько

ї обласної ради, 

вчитель  

початкових класів 

з викладанням 

ІКТ, свідоцтво 

СПК  № ДН  

41682253/7319  

від 01.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Початкова 

школа 

Савьолова 

Оксана 

Володимирів 

на 

вчитель 

початкових 

класів 

Криворізький  

державний  педаго 

гічний  інститут, 

2005, початкове  

навчання,  здобула 

кваліфікацію 

вчитель 

початкових класів,                               

№ НР 27615784;   

Дніпропетровське 

педагогічне 

училище, 1990,           

викладання в 

початкових класах, 

присвоєна 

кваліфікація 

вчителя 

початкових класів, 

вихователя ГПД,   

НТ № 824086 

 

 

 

2020 рік, 

відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

22 

роки 

6 міс. 

20 

дн. 

комунальний 

заклад вищої 

освіти 

«Дніпровська 

академія 

неперервної 

освіти» 

Дніпропетровсько

ї обласної ради, 

вчителі 

початкових класів 

з викладанням 

ІКТ, свідоцтво 

СПК  № ДН  

41682253/4687  

від 14.06.2019   

 



Початкова 

школа 
Стасенко  

Ірина 

Анатоліївна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вчитель 

початкових 

класів 

Дніпропетровсь 

кий державний 

університет, 1995,  

російська мова і 

література, 

присвоєна 

кваліфікація 

філолог, викладач 

російської мови і 

літератури,                 

ЛА № 010632;  

Дніпропетровське 

педагогічне 

училище, 1987,          

викладання  в 

початкових класах 

загальноосвітньої 

школи,   

вихователь ГПД, 

присвоєна 

кваліфікація 

вчителя 

початкових класів, 

вихователя ГПД 

загальноосвітньої 

школи,                         

КТ № 710519 

 

2017 рік, 

присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

34 

роки 

15 

дн. 

комунальний 

заклад вищої 

освіти 

«Дніпровська 

академія 

неперервної 

освіти» 

Дніпропетровсько

ї обласної ради, 

вчитель  

початкових класів 

з викладанням 

ІКТ, свідоцтво 

СПК  № ДН  

41682253/21598  

від 25.06.2021  

 

 



Початкова 

школа 

Тихонова  

Раїса              

Ігорівна                  

вчитель 

початкових 

класів 

Дніпропетровсь 

кий державний 

університет, 1979, 

хімія,  присвоєна 

кваліфікація 

хіміка. Викладача.                          

Г-ІІ № 125598 

 

2018 рік, 

присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст вищої  

категорії» 

45 

років 

11 

міс. 

17 

дн. 

ДОІППО, 

свідоцтво  

СПК  № ДН 

24983906/10109                 

від 22.12.2017, 

вчитель 

початкових класів 

з викладанням 

ІКТ 

 

Початкова 

школа 

Кострицький 

Дмитро 

Олександрович 

вчитель 

початкових 

класів 

Бердянський 

державний 

педагогічний 

університет, 2020,  

початкова освіта, 

професійна 

кваліфікація: 

вчитель початкової 

школи. 

Організатор 

початкової освіти. 

Вчитель 

інформатики, 

М20 №135745 

2020 рік,  

11 тарифний 

розряд  

3 

роки 

8 міс. 

15 

дн. 

Бердянський 

державний 

педагогічний 

університет,   

вчитель 

початкової 

школи. 

Організатор 

початкової освіти. 

Вчитель 

інформатики, 

М20 №135745 

Від 30.12.2020 

 



Початкова 

школа 

Хоменко 

Лариса 

Василівна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вчитель 

початкових 

класів 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2011, 

початкове 

навчання, здобула 

кваліфікацію 

вчителя 

початкових класів,                          

НР№ 41223625, 

Красноарміське 

педагогічне 

училище,             

1988, викладання в 

початкових класах 

загальноосвітньої 

школи, присвоєно 

кваліфікацію 

вчителя 

початкових класів,                         

ЛТ № 867244 

 

 

 

2017 рік, 

присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст другої 

категорії» 

 

30 

років 

9 міс. 

3 дн. 

комунальний 

заклад вищої 

освіти 

«Дніпровська 

академія 

неперервної 

освіти» 

Дніпропетровсько

ї обласної ради, 

вчителі  

початкових 

класів, які 

одночасно 

працюють в 

групах 

продовженого 

дня, свідоцтво 

СПК  № ДН  

41682253/19279  

від 11.06.2021  

 

 



Початкова 

школа 

 

 

Хохлова 

Наталя 

Павлівна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вчитель 

початкових 

класів 

Дніпропетровсь 

кий національний 

університет, 2013,                

українська мова і 

література, 

присвоєна 

кваліфікація 

філолога, 

викладача середніх 

навчальних 

закладів,                          

НР № 45596388 

Стретенське 

педагогічне 

училище, 1997, 

викладання в 

початкових класах, 

присвоєна 

кваліфікація 

учитель 

початкових класів, 

педагог-

організатор 

виховної роботи,     

УТ – 1 № 467028 

 

 

2019 рік, 

присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

20 

років 

10 

міс. 

28 

дн. 

ДАНО,  

свідоцтво  

СПК № ДН 

41682253/21 

від 26.01.2018, 

вчитель 

початкових класів 

з викладанням 

ІКТ 

 



Початкова 

школа 

 

Шелковська 

Ольга 

Сергіївна 

 

 

 

 

 

 

 

вчитель 

початкових 

класів 

Бердянський 

державний 

педагогічний 

університет, 2013, 

українська мова і 

література,  

здобула 

кваліфікацію 

філолога, вчителя 

української мови і 

літератури та 

англійської мови і 

зарубіжної 

літератури,                        

АР № 45338446; 

Педагогічне 

училище 

Дніпропетровсько 

го національного 

університету, 

2009, початкове 

навчання, здобула 

кваліфікацію вчителя 

початкових класів з 

додатковою 

кваліфікацією 

керівник гуртка 

образотворчого 

мистецтва,                       

НР№ 37287240 

2020 рік, 

присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

першої категорії»                         

 

11 

років 

11 

міс. 

16 

дн. 

ДАНО,             

свідоцтво            

СПК  № ДН 

41682253/1678  

від 15.03.2019, 

вчитель 

початкових 

класів, який 

одночасно 

працює в групі 

продовженого дня 

 

 



Початкова 

школа 

 

Стецюк Леся 

Василівна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вчитель 

початкових 

класів 

Херсонський 

державний  

університет, 2008, 

початкове 

навчання,  здобула 

кваліфікацію  

вчителя 

початкових класів, 

логопеда,                        

ХЕ № 34469698  

2017 рік, 

присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

першої категорії»                         

 

13 

років 

 

Комунальний 

вищий заклад 

«Херсонська 

академія 

неперервної 

освіти» 

Херсонської 

обласної ради,  

свідоцтво  

 ХА 

02139794/008129-

18    від 

22.06.2018, 

учитель 

початкових класів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Устянська 

Олена 

Анатоліївна 

Асистент 

вчителя 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Донбаський 

державний 

педагогічний 

університет», 

2019, спеціальна 

освіта, присвоєно 

кваліфікацію 

викладач 

спеціальної 

педагогіки та 

психології. 

Логопед. Учитель-

дефектолог 

спеціальної 

загальноосвітньої 

школи для осіб з 

інтелектуальними 

порушеннями та 

шкіл з 

інклюзивною 

формою навчання,  

М19 № 108672 

2021 рік, 

11 тарифний 

розряд 

7 

років 

11 

міс. 

Державний 

вищий 

навчальний 

заклад 

«Донбаський 

державний 

педагогічний 

університет», 

2019, викладач 

спеціальної 

педагогіки та 

психології. 

Логопед. 

Учитель-

дефектолог 

спеціальної 

загальноосвітньої 

школи для осіб з 

інтелектуальними 

порушеннями та 

шкіл з 

інклюзивною 

формою 

навчання,  

М19 № 108672 

 

 

 

 



Група 

продовжено

го дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шелковська 

Ольга 

Сергіївна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователь 

групи 

продовже 

ного дня 

Бердянський 

державний 

педагогічний 

університет, 2013, 

українська мова і 

література,  

здобула 

кваліфікацію 

філолога, вчителя 

української мови і 

літератури та 

англійської мови і 

зарубіжної 

літератури,                        

АР № 45338446; 

Педагогічне 

училище 

Дніпропетровсько 

го національного 

університету, 

2009, початкове 

навчання, здобула 

кваліфікацію вчителя 

початкових класів з 

додатковою 

кваліфікацією 

керівник гуртка 

образотворчого 

мистецтва,                       

НР№ 37287240 

2020 рік, 

присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст другої 

категорії» 

 

11 

років 

11 

міс. 

16 

дн. 

ДАНО,             

свідоцтво            

СПК  № ДН 

41682253/1678  

від 15.03.2019, 

вчитель 

початкових 

класів, який 

одночасно 

працює в групі 

продовженого дня 

 

 

 



Група 

продовжено

го дня 

 

Кострицький 

Дмитро 

Олександрович 

 

 

 

 

 

 

Вихователь 

групи 

продовжен

ого дня 

Бердянський 

державний 

педагогічний 

університет, 2020,  

початкова освіта, 

професійна 

кваліфікація: 

вчитель початкової 

школи. 

Організатор 

початкової освіти. 

Вчитель 

інформатики, 

М20 №135745 

2020 рік,  

11 тарифний 

розряд  

3 

роки 

8 міс. 

15 

дн. 

Бердянський 

державний 

педагогічний 

університет,   

вчитель 

початкової 

школи. 

Організатор 

початкової освіти. 

Вчитель 

інформатики, 

М20 №135745 

Від 30.12.2020 

 

Група 

продовжено

го дня 

 

Ратушна 

Тетяна 

Володимирів 

на 

 

вихователь 

групи 

продовжен

ого дня 

Дніпропетровсь 

кий державний 

університет, 1993, 

хімія,  присвоєно 

кваліфікацію 

хіміка, викладача,                       

ЦВ № 676971 

2018 рік, 

встановлена 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

першої категорії» 

 

21 

років 

ДОІППО, 

свідоцтво            

СПК   № ДН 

24983906/7441  

від 27.10.2017, 

вихователь групи 

продовженого дня 

 

Тищенко Ірина 

Георгіївна 

 

 

 

вихователь 

групи 

продовже 

ного дня 

Красноармійське 

педагогічне училище, 

1985, викладання 

праці та креслення, 

присвоєно 

кваліфікацію вчителя 

праці та креслення,                   
ИТ-І № 043098 

2020 рік, 

відповідає раніше 

присвоєному 11 

тарифному 

розряду 

25 

років 

1 міс. 

21 

день  

Донецький обласний 

інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

свідоцтво СПК № 

021358041988-19, 

вихователь ГПД, 
14.06.2019 

 



Особи, які працюють за сумісництвом 

Основи 

здоров’я  

Клявченко 

Світлана 

Миколаївна 

вчитель 

предмета 

«Основи 

здоров’я » 

Дніпропетровсь 

кий державний 

університет, 1990, 

хімія,      

присвоєно 

кваліфікацію 

хіміка, викладача,              

ТВ № 873181 

2018 рік, 

відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «учитель-

методист» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

рік 

ДОІППО, 

свідоцтво           

СПК № ДН 

24983906/4717  

від 16.06.2017, 

вчитель основ 

здоров’я  

 



Захист 

України 

Шульга   

Денис 

Андрійович 

викладач 

предмета 

«Захист 

України» 

Дніпропетровсь 

кий національний 

університет 

залізничного  

транспорту, 2001, 

залізничні 

споруди та 

колійне 

господарство, 

здобув 

кваліфікацію 

інженера- 

будівельника,              

НР № 14412515; 

Кафедра 

військової 

підготовки 

Дніпропетровсько

го державного 

технічного 

залізничного 

транспорту, 2001, 

підполковник, 

посвідчення                   

Т № 002069 

 

 

 

 

2019 рік, 

присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст другої 

категорії» 

 

20 

років 

ДАНО,  

свідоцтво  

СПК №  ДН 

41682253/1008 

від 23.02.2018, 

вчитель предмету 

«Захист 

Вітчизни» 

 



Історія Пархоменко 

Світлана 

Володимирівна 

Вчитель 

історії 

Дніпропетровсь 

кий  державний 

університет, 1993, 

історія, присвоєно 

кваліфікацію 

історика, 

викладача історії 

та 

суспільствознавст

ва, ЦВ № 677930 

2018 рік, 

відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», 

присвоєне 

педагогічне 

звання «учитель-

методист» 

16 

років 

3 дн. 

  

 

Директор  КЗО «СЗШ № 45»  ДМР                                                                                                Олександр МЕЛЬНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


