
Додаток 2 

Інформація про якісний склад педагогічних працівників 
 

Найменування 
навчальної 
дисципліни 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
викладача 

Найменування 
посади 

Найменування закладу, 
який закінчив (рік 

закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація згідно з 
документом про вищу 

освіту) 

Кваліфікаційна 
категорія, педагогічне 

звання (рік 
встановлення, 

підтвердження) 

Педагогічний 
стаж  

(повних років) 

Підвищення кваліфікації  
за фахом (найменування 

закладу або іншої 
юридичної особи, що має 

право на підвищення 
кваліфікації, номер, дата 

видачі документа про 
підвищення кваліфікації)  

Примітки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

 Шульц 
Валентина 
Леонідівна 

Директор Криворізький 
державний педагогічний 

інститут, 1986 
Спеціальність:  

Педагогіка і методика 
початкової освіти 

Кваліфікація: вчитель 
початкових класів 

Відповідає займаній 
посаді, 2016 

 
 
 
 

43 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної освіти 

 (резерв керівних кадрів 
загальноосвітніх 

навчальних закладів, 
вчителі російської мови 

та літератури) 
Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 
№ ДН 24983906/8102 – 16 

від 02.12.2016 

 

Російська 
мова і 

література 

Учитель 
російської мови 

та літератури 

Відповідає раніше 
присвоєним 

кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 

вищої категорії» 
та педагогічному 
званню «вчитель-
методист», 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Грицишина 
Тетяна 

Арсентіївна 

Заступник 
директора  

з навчально-
виховної 
роботи 

 
 
 

Криворізький 
державний педагогічний 

інститут, 1988 
Спеціальність: 
Математика  
з додатковою 

спеціальністю фізика 
Кваліфікація: вчитель 

Відповідає займаній 
посаді, 2016 

 
 
 
 
 
 

27 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної освіти 

 (керівники установ і 
закладів освіти, 

учителі математики і 
фізики) 

 



 математики і фізики   Свідоцтво про 
підвищення кваліфікації 
№ ДН 24983906/4458-17 

від 31.01.2017 

Математика Учитель 
математики 

Відповідає раніше 
присвоєним 

кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 

вищої категорії» 
та педагогічному 
званню «вчитель-
методист», 2016 

 Волкова Тетяна 
Павлівна 

Заступник 
директора  

з навчально-
виховної 
роботи 

 
 
 
 

 

Миколаївський 
державний педагогічний 

інститут, 1997 
Спеціальність:  

Українська мова 
і література 

та англійська мова 
Кваліфікація: вчитель 

української мови  
і літератури 

та англійської мови 
і зарубіжної літератури 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Початкова 
школа 

Учитель 
англійської 

мови, 
початкових 

класів 
 

Встановлено 
кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 
вищої категорії», 2018 

 

Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної освіти 

(учителі англійської мови 
в початкових класах) 

Свідоцтво про 
підвищення кваліфікації 

№ ДН 24983906/9803  
від 22.12.2017 



 
 
 
 
 
 
 

Скрига Ніна 
Олександрівна 

Заступник 
директора  

з навчально-
виховної 
роботи 

 
 

Ворошиловградський 
державний педагогічний 

інститут, 1987 
Спеціальність: біологія і 

хімія  
Кваліфікація: учитель 

біології і хімії середньої 
школи 

 
 
 
 
 
 

 

31  
 
 
 
 
 
 

 

Біологія Учитель хімії, 
біології 

Відповідає раніше 
присвоєній 

кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 

вищої категорії», 2018 
 

ДВНЗ Криворізький 
національний 
університет» 
Криворізький 

педагогічний інститут 
(учителі хімії-біології) 

Свідоцтво про 
підвищення кваліфікації 

№ 12 СПК 975891 
від28.03.2014 

 Ляшенко 
Тетяна 

Віталіївна 

Педагог-
організатор 

 
 
 
 
 

Криворізький 
державний педагогічний 

інститут, 1994 
Спеціальність: російська 

мова та література 
Кваліфікація: спеціаліст 

російської мови  
та літератури 

Встановлено 
кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 
першої категорії», 

2016 
 
 
 

24 Дніпровська академія 
неперервної освіти 

(педагоги-організатори) 
Кваліфікаційне 

посвідчення СПК  
№ ДН 41682253/1355 

від 23.03.2018 
 
 
 
 
 
 

 

Російська 
мова і 

література 

Учитель 
російської мови 

Відповідає раніше 
присвоєним 

кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 

вищої категорії» 
та педагогічному 
званню «вчитель-
методист», 2013 

Дніпровська академія 
неперервної освіти 

(учителі російської мови, 
світової літератури) 

Кваліфікаційне 
посвідчення СПК  

№ ДН 41682253/1355 
від 23.03.2018 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перевертайло 
Олеся Сергіївна  

Соціальний 
педагог 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Криворізький 
державний педагогічний 

університет, 2007 
Спеціальність: 

педагогіка і методика 
середньої освіти, 

математика 
Кваліфікація: вчитель 
математики та основ 

інформатики 
 

спеціаліст 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної освіти 
(соціальні педагоги, 

учителі інформатики) 
Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 
№ ДН 24983906/5967 

від15.09.2017 

 

Інформатика  Учитель 
математики та 
інформатики 

Встановлено 
кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 
другої категорії», 2017 

 

Початкова 
школа  

Драченко Юлія 
Олександрівна 

Учитель 
початкових 

класів 

Глухівський 
національний 
педагогічний 

університет імені 
Олександра Довженка, 

2015 
Спеціальність: 

українська мова  
і література  

Кваліфікація:  вчитель 
української мови  

і літератури, світової 
літератури 

спеціаліст 1 -  

Початкова 
школа 

Волошко 
Вікторія 

Володимирівна 

Учитель 
початкових 

класів 

Криворізький 
державний педагогічний 

університет, 2005 
Спеціальність: 

Педагогіка і методика 
середньої освіти, 
українська мова  

та література 
Кваліфікація: вчитель 

української мови і 
літератури та зарубіжної 
літератури, практичний 

Встановлено 
кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 
першої категорії», 

2017 
 

13 ДВНЗ Криворізький 
національний 
університет» 
Криворізький 

педагогічний інститут 
(учителі української мови 

і літератури) 
 Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 
№ 40 від 09.10. 2015 

 



психолог у закладах 
освіти 

Українська 
мова 

 і література 

Козак Алла 
Геннадіївна 

Учитель 
української 

мови 

Криворізький 
державний педагогічний 

університет, 2001 
Спеціальність: 

українська мова  
і література 

Кваліфікація: вчитель 
української мови 

 і літератури 

Відповідає раніше 
присвоєним 

кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 

вищої категорії» 
та педагогічному 
званню «Старший 

вчитель», 2018 

32 ДВНЗ  
Криворізький державний 
педагогічний університет 
(учителі української мови 

і літератури)  
Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 
№ 23-78 від 06.10.2017 

 

Українська 
мова 

 і література 

Чефранова 
Тетяна 

Олександрівна 

Учитель 
української 

мови 

Криворізький 
державний педагогічний 

університет, 2003 
Спеціальність: 

педагогіка і методика 
середньої освіти, 
українська мова 

та література 
Кваліфікація:  вчитель 

української мови 
і літератури 

та зарубіжної літератури 

Встановлено 
кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 
другої категорії», 2010 

 

15 Криворізький державний 
педагогічний університет 
(учителі української мови 

та літератури) 
Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 
№ 605 від 05.03.2010 

 

Початкова 
школа 

Косовська 
Марина 
Олександрівна 

Учитель 
української 

мови 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Криворізький 
державний педагогічний 

університет, 2008 
Спеціальність: 

Педагогіка і методика 
середньої освіти, 
українська мова 

та література, 
Кваліфікація:  вчитель 

української мови 
і літератури  

та зарубіжної 
літератури, практичний 

психолог  
у закладах освіти 

Встановлено 
кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 
другої категорії», 2018 

 

5 ДВНЗ  
Криворізький державний 
педагогічний університет 

( учителі української 
мови і літератури) 

Свідоцтво про 
підвищення кваліфікації 
№ 23-239 від 03.11.2017 

 

Німецька 
мова 

Волошина 
Анна 

Анатоліївна 

Учитель 
німецької мови 

Криворізький 
державний педагогічний 

університет, 2009 

Встановлено 
кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

9 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 

 



Спеціальність: 
«Педагогіка і методика 

середньої освіти, мова та 
література (німецька)» 
Кваліфікація: вчитель 

мови (німецької, 
англійської)  

та зарубіжної літератури 

другої категорії», 2014 
 

педагогічної освіти 
(учителі німецької мови) 

Свідоцтво про 
підвищення кваліфікації 
№ 9362 від 11.10.2013 

Німецька 
мова 

Фещукова 
Марина 

Володимирівна 

Учитель 
німецької мови 

Криворізький 
державний педагогічний 

університет, 2017 
Спеціальність: середня 
освіта, мова і література 

(німецька)  
Кваліфікація: вчитель 

мови (німецької, 
англійської) 

 та зарубіжної 
літератури 

спеціаліст 
 

10 -  

Історія Клюшник 
Владислав 
Анатолійович 

Учитель історії 
та права,  

 
 
 
 

Криворізький 
національний 

університет, 2012, 
Спеціальність: «Історія» 
Кваліфікація: викладач 

історії 

Встановлено 
кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 
другої категорії», 2018 

 

5 ДВНЗ  
Криворізький державний 
педагогічний університет 

( учителі історії-
правознавства)  
Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 
№ 23-63 від 06.10 2017 

 

Музика Бондаренко-
Губаніщева 

Наталія 
Анатоліївна 

Учитель музики 
 
 
 
 

Криворізький 
державний педагогічний 

інститут, 1995 
Спеціальність: музика  

і методика виховної 
роботи 

 Кваліфікація: вчитель 
музики, методист 
з виховної роботи 

Відповідає раніше 
присвоєній 

кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 

вищої категорії», 2014 
 

23 ДВНЗ 
 «Криворізький 
національний 
університет»  
Криворізький 

педагогічний інститут 
(учителі музичного 

мистецтва) 
 Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 
№ 407 від 01.04.2016 

 



Музика  
 
 
 
 
 
 
 
 

Волошко 
Олександр 

Олександрович 

Учитель музики 
 
 
 
 
 
 
 
 

Криворізький 
державний педагогічний 

університет, 2006 
Спеціальність: 

«Педагогіка і методика 
середньої освіти. 

Музика» 
 Кваліфікація: вчитель 

музики, етики, естетики 
і художньої культури. 

Встановлено 
кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 
першої категорії», 

2016 
 

11 ДВНЗ 
 «Криворізький 
національний 
університет»  
Криворізький 

педагогічний інститут, 
(учителі музичного 

мистецтва, курс 
«мистецтво») 
 Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 
№ 825  

від 10.04.2015   
 

 

Трудове 
навчання 

 

Учитель 
трудового 
навчання 

 

Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної освіти 
(учителі трудового 

навчання та технологій)  
Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 
№ 7427 від 20.11.2015 

Образотворче 
мистецтво 

Герасимчук 
Юлія 

Володимирівна 

Учитель 
образотворчого 

мистецтва 

ДВНЗ 
 «Криворізький 
національний 

університет», 2016 
Спеціальність: 

Образотворче мистецтво 
Кваліфікація: Вчитель 

образотворчого 
мистецтва, етики та 
естетики. Керівник 

гуртка декоративного 
мистецтва 

спеціаліст 3 -  

Фізика  Ванєєва Віра 
Василівна 

Учитель 
фізики, 

математики 

Київський державний 
педагогічний інститут 
імені О.М.Горького, 

1978 
Спеціальність: фізика 
Кваліфікація: вчитель 

фізики середньої школи 

Відповідає раніше 
присвоєній 

кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 

першої категорії», 
2018 

 

37 ДВНЗ 
 «Криворізький 
національний 
університет»  
Криворізький 

педагогічний інститут 
(учителі фізики, 

 



астрономії)  
Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 
№ 514/2015 

 від 15.04.2016 

Математика Федоренко 
Тетяна 

Андріївна 

Учитель 
математики 

Криворізький 
державний педагогічний 

інститут,1988 
Спеціальність: 
математика з 
додатковою 

спеціальністю «фізика» 

Відповідає раніше 
присвоєній 

кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 

першої категорії», 
2016 

 

24 ДВНЗ 
 «Криворізький 
національний 
університет»  
Криворізький 

педагогічний інститут 
(учителі математики)  

Свідоцтво про 
підвищення кваліфікації 

№ 663/2015  
від 20.03.2015 

 

Початкова 
школа  

Поляк 
Катерина 
Борисівна 

Учитель 
початкових 

класів 

Криворізький 
державний педагогічний 

університет, 2017 
Спеціальність: 

початкова освіта 
Кваліфікація: бакалавр 

початкової освіти, 
вчитель початкових 

класів 

бакалавр 1 -  

Група 
продовженого 

дня 

Карабило 
Олена 

Геннадіївна 

Вихователь 
групи 

продовженого 
дня 

Криворізький 
державний педагогічний 

університет, 2011 
Спеціальність: 

«Початкове навчання» 
Кваліфікація: вчитель 

початкових класів, 
практичний психолог у 

закладах освіти 

спеціаліст 7 - Відпустка 
по догляду 

за 
дитиною  

Група 
продовженого 

дня 

Маринко Аліна 
Анатоліївна 

Вихователь 
групи 

продовженого 
дня 

Миколаївський 
національний 

університет імені В.О. 
Сухомлинського, 2015 

Спеціальність: 
початкова освіта 

Кваліфікація: 
організатор початкової 

спеціаліст 5   



освіти, вчитель 
початкової школи, 

практичний психолог 
Історія Новікова-Лаба 

Яна Вікторівна 
 ДВНЗ 

 «Криворізький 
національний 
університет» 

Спеціальність: «Історія» 
Кваліфікація: вчитель 

історії та географії 

спеціаліст 4 - Відпустка 
по догляду 

за 
дитиною 

Особи, які працюють за сумісництвом 
Українська 

мова 
 і література 

Микитишина 
Любов 

Василівна 

Учитель 
української 

мови 
і літератури 

 
 

Криворізький 
державний педагогічний 

інститут, 1994  
Спеціальність: 

українська мова  
і література 

Кваліфікація: вчитель 
української мови 

 і літератури 

Відповідає раніше 
присвоєним 

кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 

вищої категорії» 
та педагогічному 
званню «вчитель-
методист», 2014 

28 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної освіти 

(учителі української мови 
 і літератури)  

Свідоцтво про 
підвищення кваліфікації 
№ 11824 від 04.04.2014 

 

Гурток Грицишин 
Олексій 

Миколайович 

Керівник гуртка Криворізький 
державний педагогічний 

інститут, 1985 
Спеціальність: Музика і 

співи 
Кваліфікація: вчитель 

музики і співів 

Встановлено 12 
тарифний розряд, 2018 

 

26 Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної освіти 
(керівники хорових 
колективів шкіл та 

позашкільних навчальних 
закладів) 

 Свідоцтво про 
підвищення кваліфікації  

№ ДН 24983906/8947 від 
23.12.2016 

 

Фізична 
культура 

Руденко 
Олександр 

Володимирович 

Учитель 
фізичної 

культури, 
Захисту 
Вітчизни 

Криворізький 
державний педагогічний 

університет, 2011 
Спеціальність: 

«Початкове навчання» 
Кваліфікація: вчитель 

початкових класів 
Кіровоградський 

державний педагогічний 
університет імені 

Встановлено 
кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 
другої категорії», 2016 
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Володимира 
Винниченка, 2017  

Спеціальність: Фізичне 
виховання 

Кваліфікація: Вчитель 
фізичної культури, 

організатор спортивно-
масової роботи 

 

 


