
 Інформація про якісний склад педагогічних працівників 

Найменува 

ння 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

викладача 

Найменува 

ння посади 

Найменування 

закладу, який 

закінчив  

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Кваліфікаційна 

категорія, 

педагогічне 

звання  

(рік  

встановлення, 

підтвердження) 

Педагогі

чний 

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 

Українська 

 мова і 

література  

Веремієнко 

Наталія 

Григорівна 

Директор 

школи, 

 

вчитель 

української 

мови і 

літератури  

Дніпропетров 

ський державний 

університет, 

1988 р. 

Спеціальність: 

українська мова і 

література. 

Кваліфікація: 

філолог. 

Викладач 

української мови 

і літератури 

Відповідає 

займаній посаді 

 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

 2015; 

Відповідає раніше 

присвоєному 

педагогічному 

званню  

 «учитель-

методист» 

2015 

 

 

37р 

КЗ «ДОІППО» 

Дніпропетровської 

обласної ради»  

№ 3416, 

25.09.2014, «Керівників 

установ і закладів 

освіти «Випереджуюча 

освіта для сталого 

розвитку», учителів 

української мови і 

літератури», 

СПК № ДН 

41682253/3689, 

25.05.2018, «Учителі 

російської мови,  

літератури, зарубіжної 

літератури, української 

мови і літератури» 

Заплано 

вано 

курси 

керівника 

навчаль 

ного 

закладу 

 у 2018/ 

2019  

н. .р. 

Математика Вдовина 

Тетяна 

Іванівна 

Заступник 

директора з  

навчально-

виховної 

роботи, 

 

вчитель 

математики 

 

Дніпропетров 

ський 

національний 

університет,  

1980 р.  

Спеціальність: 

математика. 

Кваліфікація: 

математик. 

Викладач 

 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

2017 

 

 

26р 

КЗ «ДОІППО» 

Дніпропетровської 

обласної ради» 

№ 3423, 

25.09.2014, «Керівників 

установ і закладів 

освіти «Випереджуюча 

освіта для сталого 

розвитку», вчителів 

математики», 

СПК № ДН 

2498306/ 1532, 

07.06.2017,  «Учитель 

інформатики» 

 

Географія Лисенко 

Інна 

Іванівна 

Заступник 

директора з  

навчально-

виховної 

роботи, 

 

вчитель 

географії 

Дніпропетров 

ський державний 

університет,  

1995р.  

Спеціальність: 

географія. 

Кваліфікація: 

географ, викладач 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

 2017; 

Відповідає раніше 

присвоєному 

педагогічному 

званню  

 «старший 

учитель» 

2017; 

 

 

 

29р 

КЗ «ДОІППО» 

Дніпропетровської 

обласної ради»  

СПК  № 254  

22.01.2016, «Заступники 

директорів з виховної 

роботи ЗНЗ», «Вчитель 

географії»  

 



Українська  

мова і 

література 

та зарубіжна 

література, 

російська 

мова 

Коробань 

Алла 

Олександрів 

на 

Вчитель 

української 

мови і 

літератури, 

зарубіжної 

літератури, 

російської 

мови 

Дніпропетров 

ський державний 

університет,  

1996 р. 

Спеціальність: 

українська мова і 

література.  

Кваліфікація: 

філолог. 

Викладач 

української мови 

і літератури 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

першої категорії» 

2014 

 

 

15р  

КЗ «ДАНО» 

Дніпропетровської 

обласної ради»  

СПК №  

ДН 41682253/ 

2358, 13.04.2018, 

«Фахівці української 

мови і літератури, які 

одночасно викладають 

російську мову і  

зарубіжну літературу» 

 

Українська  

мова і 

література 

та зарубіжна 

література, 

російська 

мова 

Мазай 

Наталія 

Ігорівна 

Вчитель 

української 

мови і 

літератури, 

зарубіжної 

літератури, 

російської 

мови 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет,  

2006 р. 

Спеціальність: 

педагогіка і 

методика 

середньої освіти. 

Українська мова  

та література 

Кваліфікація: 

магістр 

педагогічної 

освіти. Викладач 

української мови 

і літератури та 

зарубіжної 

літератури. 

Практичний 

психолог у 

закладах освіти  

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст другої 

категорії» 

 2016; 

 

 

 

8 р. 

КЗ «ДОІППО» 

Дніпропетровської 

обласної ради»    

СПК № 8070,  

11.12.2015, «Вчителі 

української мови і 

літератури, зарубіжної 

літератури,  російської 

мови» 

 

Українська 

мова і 

література 

та зарубіжна 

література, 

російська 

мова 

Пижьянова 

Алла 

Григорівна 

Вчитель 

української 

мови і 

літератури, 

зарубіжної 

літератури, 

російської 

мови 

Дніпропетров 

ський державний 

університет,  

1984р. 

Спеціальність: 

українська мова 

та література.  

Кваліфікація: 

філолог. 

Викладач 

української мови 

і літератури 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

 2010; 

 

 

 

25р 

КЗ «ДОІППО» 

Дніпропетровської 

обласної ради»   

СПК №ДН 

41682253/ 

6099,  

12.10.2018, «Фахівці 

української мови і 

літератури, які 

одночасно викладають  

російську мову і 

зарубіжну літературу» 

 

Українська  

мова і 

література 

та зарубіжна 

література 

російська 

мова 

Христич 

Лариса 

Анатоліїв 

На 

Вчитель 

української 

мови і 

літератури, 

зарубіжної 

літератури, 

російської 

мови 

Дніпропетров 

ський 

національний 

університет, 

 2007 р.  

Спеціальність: 

українська мова  

та література.  

 Кваліфікація: 

філолог, викладач  

української мови 

та літератури 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст другої 

категорії» 

 2012; 

 

 

 

8р. 

КЗ «ДОІППО» 

Дніпропетровської 

обласної ради»   

№ 2543,   3.05.2013, 

«Вчителів російської 

мови, літератури і 

світової літератури» 

 

 

Іноземна 

мова 

Лозовська 

Леся 

Вчитель 

англійської 

Дніпропетров 

ський 

Спеціаліст  

 

  



/англійська/ Сергіївна мови національний 

університет ім. 

Олеся Гончара,  

2017 р. 

Спеціальність:  

мова і література, 

спеціалізація 

англійська. 

Кваліфікація: 

філолог, викладач 

середнього 

навчального 

закладу 

2р 

Іноземна 

мова 

/англійська/ 

Олексієнко 

Ірина 

Григорівна 

Вчитель 

англійської 

мови 

Дніпропетров 

ський державний 

університет,  

1984 р. 

Спеціальність: 

англійська  

мова та 

література. 

Кваліфікація: 

філолог, викладач 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

 2011; 

Присвоєно 

педагогічне 

звання  

 «старший 

учитель» 

2011; 

 

 

 

29р 

КЗ «ДОІППО» 

Дніпропетровської 

обласної ради»    

СПК № 2543, 

13.02.2015, 

«Вчитель англійської 

мови»; 

КЗ «ДАНО» 

Дніпропетровської 

обласної ради» 

сертифікат № ДН 

41682253/ 

3823, 31.08.2018 

відповідно до концепції 

«Нова українська 

школа»  вчителів 

англійської мови 

 

 

Іноземна 

мова 

/англійська/ 

Пеня  

Наталія 

Володимирів

на 

Вчитель 

англійської 

мови 

Український 

державний 

хіміко-

технологічний 

університет, 

1999 р., 

Спеціальність: 

технологія 

переробки 

полімерів. 

Кваліфікація: 

магістр  хімічної 

технології та 

інженерії. 

Дніпрпетров 

ський 

національний 

університет, 2-

річні курси 

іноземних мов 

при факультеті 

іноземних мов 

ДНУ (англійська 

мова),  

2002 р. 

Спеціаліст 1р. КЗ «ДАНО» 

Дніпропетровської 

обласної ради», 

СПК № ДН 41682253/ 

937, 23.02.2018,  

«Вчитель англійської 

мови» 

 

Іноземна 

мова 

/англійська/ 

Батіщева 

Катерина 

Олегівна 

Вчитель 

англійської 

мови 

Державний 

вищий 

навчальний 

заклад 

«Донбаський 

педагогічний 

Спеціаліст  

 

1р 

 Заплано 

вано 

курси 

 у 2018/ 

2019 н. р. 



університет»,  

2013р.  

Спеціальність:  

мова і література 

(англійська). 

Кваліфікація: 

вчитель мови 

(англійської) та 

зарубіжної 

літератури 

Історія та 

суспільство 

знавчі 

дисципліни 

Киян 

Ольга 

Володимирів

на 

Вчитель 

 історії  

та 

суспільство 

знавчих 

дисциплін 

Дніпропетров 

ський державний 

університет, 

1984р. 

Спеціальність: 

історія. 

Кваліфікація: 

історик, викладач 

історії та  

суспільствознавст

ва 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

 2016; 

Відповідає раніше 

присвоєному 

педагогічному 

званню  

 «старший 

учитель» 

2016; 

 

 

 

35р 

КЗ «ДОІППО» 

Дніпропетровської 

обласної ради» 

СПК № 8994, 

25.12.2015,  

«Вчитель історії, 

правознавства та 

суспільних дисциплін» 

 

Математика Соловйова 

Віра 

Анатоліївна 

Вчитель 

математики 

 

Дніпропетров 

ський 

національний 

університет,  

2001р. 

Спеціальність: 

математика. 

Кваліфікація: 

математик, 

викладач 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

 2018; 

 присвоєно 

педагогічному 

званню  

 «учитель-

методист» 

2018 

 

 

 

24р 

КЗ «ДОІППО» 

Дніпропетровської 

обласної ради» 

СПК № ДН 

24983906/19, 

20.01.2017,  

«Вчителі математики, 

які додатково 

викладають 

інформатику» 

СПК № ДН 24983906/ 

9591, 08.12.2017, 

«Вчителі фізики,  

астрономії, які 

одночасно викладають 

природознавство»  

 

Математика Шеверун 

Олена 

Миколаївна 

Вчитель 

математики 

 

Дніпропетров 

ський державний 

університет,  

1995р.  

Спеціальність: 

математика. 

Кваліфікація: 

математик, 

викладач 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

 2011 

 

21р 

КЗ «ДАНО» 

Дніпропетровської 

обласної ради», 

СПК № 

ДН41682253/9097, 

28.12.2018  

«Вчителі математики, 

які додатково 

викладають 

інформатику» 

 

 

Біологія, 

хімія 

Конечна 

Олена 

Борисівна 

Вчитель  

хімії,  

біології 

Дніпропетров 

ський державний 

університет,  

1986 р. 

Спеціальність: 

хімія. 

Кваліфікація: 

хімік, викладач 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

 2018; 

Відповідає раніше 

присвоєному 

педагогічному 

 

 

24р 

КЗ «ДОІППО» 

Дніпропетровської 

обласної ради», 

СПК № ДН 24983906/ 

3896, 02.06.2017,  

«Вчителі хімії, які 

одночасно викладають 

біологію, екологію та 

природознавство,  

СПК № ДН 24983906/ 

 



званню  

 «учитель-

методист» 

2018 

1592,  04.03.2016 

«Вчителі основ 

здоров’я, МСП» 

 

Інформатика Чанківська 

Марина 

Анатоліївна 

Вчитель 

інформатики 

Луганський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка, 

 2008р. 

Спеціальність: 

педагогіка і 

методика 

середньої освіти. 

Трудове 

навчання. 

Кваліфікація: 

вчитель 

трудового 

навчання, 

креслення, 

безпеки 

життєдіяльності, 

основ 

інформатики 

Спеціаліст  

 

2р. 

КЗ «ДОІППО» 

Дніпропетровської 

обласної ради» 

СТК № Н41682253/879 

07.09.2018 

«Комп’ютер 

на графіка, презентації 

та web –дизайн» 

.  

Технології Колесник 

Анастасія 

Олександрів 

На 

 Вчитель 

обслуго 

вуючої  

праці 

Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет 

Імені 

В.Г.Короленка 

2015р. 

Спеціальність: 

технологічна 

освіта. 

Кваліфікація: 

вчитель 

технологій, 

профільного 

навчання 

(технічної та 

комп’ютерної 

графіки) і 

креслення 

Спеціаліст 1р   

Фізична 

культура 

Марков 

Роман 

Анатолійович 

Вчитель 

фізичної 

культури 

Дніпропетров 

ський державний 

інститут фізичної 

культури і 

спорту,  

2012 р.  

Спеціальність: 

спорт.  

Кваліфікація: 

спеціаліст з 

олімпійського та 

професійного 

спорту і 

фізичного 

виховання 

тренера з виду 

спорту 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст другої 

категорії» 

2016 

 

 

5р. 

КЗ «ДОІППО» 

Дніпропетровської 

обласної ради», 

СПК № 2542, 

03.04.2015, 

 «Вчителі фізичної 

культури»,  

СПК № 7418, 

20.11.2015,  

«Вчителі трудового 

навчання та 

технологій»,  

СПК № ДН 24983906/ 

7834, 27.10.2017, 

«Вчителі предмету 

«Захист Вітчизни» 

 

 

Фізична 

культура 

Шевченко 

Олена 

Вчитель 

фізичної 

Дніпропетров 

ський державний 

Відповідає раніше 

присвоєній 

 

 

КЗ «ДОІППО» 

Дніпропетровської 

 



Іванівна культури інститут фізичної 

культури,  

1991 р.  

Спеціальність: 

фізична культура 

і спорт. 

Кваліфікація: 

викладач-тренер 

по виду спорту 

 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

 2018; 

Відповідає раніше 

присвоєному 

педагогічному 

званню  

 «учитель-

методист» 

2018 

26р обласної ради»  

СПК № ДН 24983906/ 

9086, 15.12.2017, 

 «Вчителі фізичної 

культури» 

Початкове 

навчання 

Коваль 

Тетяна 

Павлівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Дніпропетровське 

педагогічне  

училище,  

1996р. 

Спеціальність: 

початкове 

навчання. 

Кваліфікація: 

вчитель 

початкових 

класів, 

вихователь групи 

продовженого 

дня. 

Дніпропетров 

ський 

національний 

університет,  

2004р.  

Спеціальність: 

історія. 

Кваліфікація:  

історик, викладач 

історії та 

суспільствознавст

ва 

 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

першої категорії» 

2014 

 

 

22р 

КЗ «ДАНО» 

Дніпропетровської 

обласної ради», 

СПК № ДН 41682253/ 

8729, 14.12.2018 

«Вчителі початкових 

класів, які одночасно 

працюють в групах 

продовженого дня» 

 

Початкове 

навчання 

Кожем’як 

Людмила 

Петрівна 

 Вчитель 

початкових 

класів 

Дніпропетровське 

педагогічне 

училище, 

1987р. 

Спеціальність: 

викладання в 

початкових 

класах 

загальноосвітньої 

школи, 

вихователь групи 

продовженого 

дня. 

Кваліфікація: 

вчитель 

початкових 

класів, 

вихователь групи 

продовженого 

дня 

 

Відповідає раніше 

присвоєному 

педагогічному 

званню «старший 

вчитель» 

2016 

 

 

30р 

КЗ «ДОІППО» 

Дніпропетровської 

обласної ради»  

СПК № 8266,  

11.12.2015, 

 «Вчителі початкових 

класів з викладанням 

ІКТ технологій»;  

КЗ «ДАНО» 

Дніпропетровської 

обласної ради» 

сертифікат   

№ ДН 41682253/1233, 

15.06.2018  

відповідно до концепції 

«Нова українська 

школа»  вчителів 

перших класів 

 

Початкове 

навчання 

Кожемяка 

Наталія 

Вчитель 

початкових 

Ялтинське 

педагогічне 

Відповідає раніше 

присвоєному 

 

 

КЗ «ДОІППО» 

Дніпропетровської  



Юріївна класів училище,  

1986р.  

Спеціальність: 

викладання в 

початкових 

класах 

загальноосвітньої 

школи. 

Кваліфікація: 

вчитель 

початкових 

класів, старший 

піонервожатий 

педагогічному 

званню «старший 

вчитель» 

2016 
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обласної ради»  

СПК № 927, 13.02.2015, 

«Вчителі початкових 

класів з викладанням 

ІКТ технологій»,  

СПК № ДН 24983906/ 

2564-16, 15.04.2016, 

«Педагоги–

організатори» 

Початкове 

навчання 

Мала 

Ілона 

Анатоліївна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Дніпропетровське 

педагогічне 

училище,  

1995р. 

Спеціальність: 

викладання в 

початкових 

класах. 

Кваліфікація: 

вчитель 

початкових 

класів, 

вихователь групи 

продовженого 

дня. 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 

2005 р. 

Спеціальність: 

педагогіка і 

методика 

середньої освіти. 

Біологія. 

Кваліфікація: 

вчитель біології, 

валеології та 

основ екології 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

першої категорії» 

 2015; 

 

 

 

23р 

КЗ «ДОІППО» 

Дніпропетровської 

обласної ради»  

СПК № 546, 07.11.2014, 

«Вчителі початкових 

класів з викладанням 

ІКТ технологій», 

СПК № 964, 28.11.2014, 

«Учитель біології, 

екології», 

СТК № ДН 24983906/ 

632-16, 25.03.2016,  

«Методика викладання 

у початковій школі 

предмета «Основи 

здоров’я» за 

інтерактивною 

технологією ООЖН» 

 

Початкове 

навчання 

Омельченко 

Ганна 

Володимирів 

На 

Вчитель 

початкових 

класів 

Педагогічне 

училище 

Дніпропетров 

ського 

національного 

університету  

2004р.  

Спеціальність: 

початкове 

навчання. 

Кваліфікація: 

вчитель 

початкових класів 

Відповідає раніше 

присвоєному 

 11 тарифному 

розряду 

2018 

  

 

 

15р 

КЗ «ДОІППО» 

Дніпропетровської 

обласної ради»  

СПК № ДН 24983906/ 

5917, 15.09.2017, 

«Вчителі початкових 

класів з викладанням 

ІКТ», СПК № 6857,  

30.10.2015,  

«Соціальний педагог» 

 

Початкове 

навчання 

Пустова 

Людмила 

Іванівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Дніпропетров 

ський державний 

університет, 

 три курси,  

1993 р. 

Присвоїти 10 

тарифний розряд 

№ 10,  

2018; 

знак «Відмінник 

освіти  України» 

1999 

 

 

28р 

КЗ «ДОІППО» 

Дніпропетровської 

обласної ради»  

СПК № ДН 24983906/ 

8546, 17.11.2017, 

«Вчителі початкових 

класів з викладанням 

 



ІКТ»; 

КЗ «ДАНО» 

Дніпропетровської 

обласної ради» 

сертифікат  

№ ДН 41682253/ 

1234, 15.06.2018 

відповідно до концепції 

«Нова українська 

школа»  вчителів 

перших класів 

Початкове 

навчання 

Суліма 

Анастасія 

Олександрів 

на 

Вчитель 

початкових 

класів 

Бердянський 

державний 

педагогічний 

університет, 

2017 р. 

Спеціальність: 

початкова освіта. 

Кваліфікація: 

вчитель  

початкової школи 

Спеціаліст 

 

 

 

3р. 

 
 

Вихователь 

 ГПД 

Продан 

Олена 

Георгіївна 

Вихователь 

 ГПД 

Дніпропетров 

ський державний 

університет,  

1990 р. 

Спеціальність: 

російська мова  

література. 

Кваліфікація: 

філолог, викладач 

російської мови і 

літератури 

Спеціаліст  

 

15р 

КЗ «ДОІППО» 

Дніпропетровської 

обласної ради»   

СПК №ДН 41682253/ 

4899, 14.09.2018, 

«Учителі російської 

мови, літератури, 

зарубіжної літератури» 

Заплано 

вано 

курси 

підвищен

ня 

кваліфіка

ції  

виховате

лів ГПД 

у 2018/ 

2019 н.р. 

Асистент 

учителя 

Голенко 

Валентина 

Микитівна 

Асистент 

учителя 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет,  

2004 р.  

Спеціальність: 

педагогіка і 

методика 

середньої освіти. 

Трудове навчання 

(обслуговуюча 

праця). 

Кваліфікація: 

вчитель  

трудового 

навчання, 

(обслуговуючої 

праці), креслення 

і безпеки 

життєдіяльності 

Відповідає раніше 

присвоєній 

категорії 

«спеціаліст другої 

категорії», 

2018 
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КЗ «ДОІППО» 

Дніпропетровської 

обласної ради»  

СПК № ДН 24983906/ 

4706, 16.06.2017, 

«Вчителі основ здоров’я 

та основ безпеки 

життєдіяльності», 

СПК № ДН 24983906/ 

3421-17, 28.04.2017, 

«Вихователь (асистент 

вчителів) класів з 

інклюзивним навчанням 

ЗНЗ»  

 

Асистент 

учителя 

Буряк 

 Ірина 

Миколаївна 

Асистент 

учителя 

Жовтовдське 

педагогічне 

училище, 

Спеціальність: 

вихователь 

дитячого садка,. 

Кваліфікація: 

Вихователь 

дитячого садка. 

1978 р. 

Спеціаліст  

 

 

 

25р 

КЗ «ДАНО» 

Дніпропетровської 

обласної ради», 

СПК № ДН41682253/ 

9055, 28.12.2018 

«Вихователь (асистент 

вчителя  інклюзивного 

класу)закладів загальної 

середньої освіти» 

 



Асистент 

учителя 

Кобзовщук 

Тамара 

Володимирів

на 

Асистент 

учителя 

Дніпропетров 

ський державний 

університет, 

Спеціальність: 

українська мова 

та література. 

Кваліфікація: 

викладач 

української мови 

і літератури, 

викладач  

 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

 2013; 

 

 

 

38р 

 Заплано 

вано 

курси  у 

2018/ 

2019  

н. .р. 

Асистент 

учителя 

Березовська  

Юлія  

Олександрів 

на 

Асистент 

учителя 

Педагогічне 

училище 

Дніпропетров 

ського 

національного 

університету  

2004р.  

Спеціальність: 

початкове 

навчання. 

Кваліфікація: 

вчитель 

початкових 

класів, додаткова 

кваліфікація: 

організатор 

роботи з 

учнівськими 

об’єднаннями, 

Інститут філології 

та соціальних 

комунікацій 

Бердянського 

державного 

педагогічного 

університету, 

2014 рік. 

Спеціальність: 

«Українська мова 

та література» 

Кваліфікація: 

філолог. 

Викладач 

української мови 

та літератури. 

Відповідає раніше 

присвоєному 

 11 тарифному 

розряду 

2016 

   

 

 

 

15р 

 Заплано 

вано 

курси  у 

2018/ 

2019  

н. .р. 

Вчитель-

дефектолог 

Холодна 

Оксана 

Олександрів 

на 

Вчитель-

дефектолог 

Дніпропетров 

ський 

національний 

університет імені 

Олеся Гончара, 

2017р. 

Спеціальність: 

корекційна 

освіта. 

Кваліфікація: 

вихователь, 

асистент вчителя-

дефектолога, 

асистент вчителя-

логопеда 

Спеціаліст   

 

1р. 

  



Практичний 

психолог 

Хлопецька 

Наталія 

Михайлівна 

Практичний 

психолог 

Вищий 

навчальний 

приватний заклад 

«Дніпропетров 

ський 

гуманітарний 

університет»,  

2012 р.  

Спеціальність: 

психологія. 

Кваліфікація: 

магістр 

психології 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст другої 

категорії» 

 2016; 

 

 

 

9р. 

КЗ «ДОІППО» 

Дніпропетровської 

обласної ради»  

СПК № 2441, 

16.03.2015, 

«Практичний психолог» 

 

Вчитель–

логопед 

Романюк 

Інна 

Миколаївна 

Вчитель–

логопед 

Дніпропетров 

ський 

національний 

університет  імені 

Олеся Гончара, 

2017р.  

 

Спеціальність: 

корекційна 

освіта. 

Кваліфікація: 

вихователь, 

асистент вчителя-

дефектолога, 

асистент вчителя-

логопеда 

Спеціаліст 1р.   

Особи, які працюють за сумісництвом 

Музичне 

мистецтво 

Логвінова 

Ірина 

Петрівна 

Вчитель 

музичного 

мистецтва 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

інститут, 

1991 р. 

Спеціальність: 

музика. 

Кваліфікація: 

вчитель музики і 

співів, методист 

виховної роботи 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

 2018; 

 

49  КЗ «ДОІППО» 

Дніпропетровської 

обласної ради»  

СПК № ДН 24983906/ 

5938, 15.09.2017, 

«Вчителі музичного 

мистецтва» 

 

Технології Подольська  

Олена 

Михайлівна 

Вчитель  

технологій  

Харківський 

національна 

університет 

харчування та 

торгівлі, 

2006 р., 

Спеціальність: 

технологія 

харчування, 

інженер-

технолог, 

викладач 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

першої категорії» 

 2016; 

 

  

 

 

15р 

Полтавський 

університет економіки 

та торгівлі,  

2013 

 

 


