
 Додаток 23 

до Ліцензійних умов  

 

 

ВІДОМОСТІ 

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем  

повної загальної середньої освіти,  

необхідного для виконання вимог державного стандарту повної  

загальної середньої освіти відповідного рівня 

 

 

1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності  

                                          за певним освітнім рівнем повної загальної середньої освіти 

 

Педагогічні працівники Необхідно  

(осіб) 

Фактично 

(осіб) 

Відсоток 

потреби 

Педагогічні працівники, усього 

 

33 32 3%  

у тому числі ті, що: 33 32 3% 

мають відповідну освіту 

 

   

працюють у закладі освіти за 

сумісництвом 

0 0 0% 

 

                                  Примітка: вакансія «вчитель початкових класів» (18 годин) 

 

 

Директор КЗО «СЗШ № 20» ДМР                                           Л.І.Коваленко 

 

 

 

 



2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників КЗО «СЗШ № 20» ДМР 

 
№  

з/п 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім'я,  

по батькові 

викладача 

Повне 

найменування 

посади 

Повне найменування закладу, 

який закінчив (рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація 

згідно з документом про вищу 

освіту) 

Кваліфікаційна 

категорія, педагогічне 

звання (рік 

встановлення, 

підтвердження) 

Педаго 

гічний 

стаж 

(повних 

років) 

Підвищення кваліфікації за 

фахом (найменування 

закладу або іншої 

юридичної особи, що має 

право на підвищення 

кваліфікації, номер, вид 

документа, дата видачі) 

Примітки  

1.  математика Коваленко 

Лариса 

Іванівна 

директор Дніпропетровський 

державний університет,  

МВ-І № 031612, 1985 р., 

«Математика», математик, 

викладач 

 

2015,  

відповідає  

займаній посаді 

36 р. КЗВО «ДАНО» ДОР,  

сертифікат  

№ ДН 41682253/1042,  

10.10.2018 р. 

керівників закладів 

освіти 

 

математика Коваленко 

Лариса 

Іванівна 

учитель 

математики 

Дніпропетровський 

державний університет,  

МВ-І № 031612, 1985 р., 

«Математика», математик, 

викладач 

 

2014, 

відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

педагогічному званню 

«учитель-методист» 

36 р. КЗВО «ДАНО» ДОР,  

сертифікат  

№ ДН 41682253/1042,  

10.10.2018 р.  

вчителів математики 

 

2.  зарубіжна 

література, 

україно-

знавство 

Красношапка 

Наталя 

Олександрівна 

заступник   

директора з 

навчально-

виховної 

роботи 

Харківський  

державний університет,  

МВ № 907804, 1986, 

«Російська мова і 

література», 

філолог, викладач російської 

мови і літератури                      

2017,  

відповідає  

займаній посаді; 

 

38 р. ДОІППО,  

СВ СПК № 3177-17,  

24.11.2016 р. 

курси керівників установ 

і закладів освіти,  

Курси НУШ заст.дир.з НР; 

 ІП НАПН України 

№ НКУ-5885471-18 

організатор проекту  «На 

крилах успіху» 

 

 зарубіжна 

література, 

україно-

знавство 

Красношапка 

Наталя 

Олександрівна 

учитель 

зарубіжної 

літератури 

Харківський  

державний університет,  

МВ № 907804, 1986, 

«Російська мова і 

література», 

філолог, викладач російської 

мови і літератури                      

2017, відповідає 

раніше присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

педагогічному званню 

«учитель-методист» 

38 р. ДОІППО,  

СВ СПК № 3177-17,  

24.11.2016 р. 

вчителів  зарубіжної 

літератури та  

російської мови 

 



№  

з/п 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім'я,  

по батькові 

викладача 

Повне 

найменування 

посади 

Повне найменування закладу, 

який закінчив (рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація 

згідно з документом про вищу 

освіту) 

Кваліфікаційна 

категорія, педагогічне 

звання (рік 

встановлення, 

підтвердження) 

Педаго 

гічний 

стаж 

(повних 

років) 

Підвищення кваліфікації за 

фахом (найменування 

закладу або іншої 

юридичної особи, що має 

право на підвищення 

кваліфікації, номер, вид 

документа, дата видачі) 

Примітки  

3.  біологія, 

МСП 
Дорохова 

Наталя 

Федорівна 

заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи 

Криворізький державний 

педагогічний університет, 

НР № 12960790, 2000 р., 

«Біологія»,                              

вчитель біології 

2017,  

відповідає  

займаній посаді; 

 

24 р. ДОІППО,  

СВ СПК  

№ 5413-17,  

16.03.2017 р. 

курси керівників установ 

і закладів освіти,  

 

біологія, 

МСП 
Дорохова 

Наталя 

Федорівна 

учитель 

біології, 

МСП 

Криворізький державний 

педагогічний університет, 

НР № 12960790, 2000 р., 

«Біологія»,                              

вчитель біології 

2017,  

відповідає раніше 

присвоєній кваліфіка-

ційній категорії «спеці-

аліст вищої категорії», 

присвоїти педагогічне 

звання «Учитель-

методист» 

24 р. ДОІППО,  

СВ СПК  

№ 5413-17,  

16.03.2017 р. 

вчителів біології, МСП 

 

керівник 

гуртка 
Дорохова 

Наталя 

Федорівна 

Гурток 

військово-

патріотич-

ного 

напрямку 

Криворізький державний 

педагогічний університет, 

НР № 12960790, 2000 р., 

«Біологія»,                              

вчитель біології 

2017,  

відповідає раніше 

присвоєній кваліфіка-

ційній категорії «спеці-

аліст вищої категорії», 

присвоїти педагогічне 

звання «Учитель-

методист» 

 

 

 

24 р. ДОІППО,  

СВ СПК  

№ 5413-17,  

16.03.2017 р. 

вчителів біології, МСП 

 

4.  початкове 

навчання 

Авер’янова 

Тетяна 

Вікторівна 

учитель 

початкових 

класів 

Дніпропетровське 

педагогічне училище,  

НР № 37343894, 2009, 

«Початкове навчання», 

вчитель початкових класів з 

правом навчання іноземної 

мови, 

Дніпропетровський 

2016, 

відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

першої категорії», 

присвоїти педагогічне 

звання «старший 

9 р. ДОІППО,  

ДСП № 006666, 2015 р., 

«Корекційна освіта»  

(за нозологіями), вчитель 

загальноосвітньої спеці-

альної школи для дітей з 

вадами інтелектуального 

розвитку, слуху, мови та 

 



№  

з/п 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім'я,  

по батькові 

викладача 

Повне 

найменування 

посади 

Повне найменування закладу, 

який закінчив (рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація 

згідно з документом про вищу 

освіту) 

Кваліфікаційна 

категорія, педагогічне 

звання (рік 

встановлення, 

підтвердження) 

Педаго 

гічний 

стаж 

(повних 

років) 

Підвищення кваліфікації за 

фахом (найменування 

закладу або іншої 

юридичної особи, що має 

право на підвищення 

кваліфікації, номер, вид 

документа, дата видачі) 

Примітки  

національний університет,  

НР № 43374398, 2012, 

«Українська мова і 

література», вчитель україн-

ської мови і літератури 

ДОІППО, ДСП № 006666, 

2015 р., «Корекційна освіта»  

(за нозологіями), вчитель 

загальноосвітньої спеці-

альної школи для дітей з 

вадами інтелектуального 

розвитку, слуху, мови та 

зору, корекційний педагог 

учитель» зору, корекційний 

педагог 

5.  початкове 

навчання 

Васюк  

Алла 

Анатоліївна 

учитель 

початкових 

класів 

Дніпропетровське 

педагогічне училище,  

НР № 35226839, 2008, 

«Початкове навчання», 

вчитель початкових класів з 

правом навчання іноземної 

мови, 

Національний педагогічний 

університет  

ім. М.П. Драгоманова,  

КВ № 393537156, 2010, 

«Педагогічна освіта», 

вчитель початкової школи, 

вчитель англійської мови в 

основній школі 

2016, 

встановити  

І кваліфікаційну 

категорію 

11 р. ДОІППО, 

СВ  СПК № ДН 

24983906/6702, 

06.10.2017 р. 

курси вчителів  

початкових класів з 

викладанням ІКТ  

 

6.  початкове 

навчання 
Жоріна 

Людмила  

Юріївна 

учитель 

початкових 

класів 

Луганський державний 

педагогічний інститут,  

ЛК ВЕ № 003197, 1996 р., 

«Початкове навчання», 

учитель початкових класів 

2018, 

відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

28 р. ДОІППО, 

СВ СПК № ДН 

24983906/2582, 

14.04.2017 р.  

курси вчителів 

 



№  

з/п 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім'я,  

по батькові 

викладача 

Повне 

найменування 

посади 

Повне найменування закладу, 

який закінчив (рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація 

згідно з документом про вищу 

освіту) 

Кваліфікаційна 

категорія, педагогічне 

звання (рік 

встановлення, 

підтвердження) 

Педаго 

гічний 

стаж 

(повних 

років) 

Підвищення кваліфікації за 

фахом (найменування 

закладу або іншої 

юридичної особи, що має 

право на підвищення 

кваліфікації, номер, вид 

документа, дата видачі) 

Примітки  

вищої категорії». 

Присвоїти  

педагогічне звання 

«учитель-методист» 

початкових класів з 

викладанням ІКТ; 

КЗВО «ДАНО» ДОР,  

Сертифікат   

СТК №7744,  

01.12.2018 

Курси вчителів  

1-х класів НУШ; 

7.  початкове 

навчання 
Зима 

Людмила 

Олександрівна 

учитель 

початкових 

класів 

Кіровоградський  державний 

педагогічний інститут,  

КВ № 686982,1987 р., 

«Педагогіка і методика 

початкового навчання», 

вчитель початкових класів 

2015, 

відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

педагогічному званню 

«вчитель-методист» 

31 р. ДОІППО, 

СВ № 1487, 

14.02.2014 р.  

курси вчителів 

початкових класів з 

викладанням ІКТ 

 

 

 

 

8.  початкове 

навчання 
Кирилова 

Юлія  

Сергіївна 

вихователь 

ГПД 

Полтавський національний 

педагогічний університет, 

ТА № 45331467, 2013 р., 

«Початкова освіта»,  

вчитель початкових класів 

2018, 

відповідає  

займаній посаді; 

присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

ІІ категорії» 

3 р. КЗВО «ДАНО» ДОР,  

Сертифікат № ДН 

41682253/1200, 

16.06.2018 

Курси вчителів  

1-х класів НУШ; 

Інститут педагогіки 

НАПН України 

№ НКУ-5898895-18 

організатор проекту   

«На крилах успіху» 

 

9.  початкове 

навчання 

Кольцова 

Валентина 

Василівна 

вихователь 

ГПД 

Дніпропетровський 

державний університет,  

А-ІІ № 023121, 1975 р., 

«Біологія», біолог, 

 викладач біології та хімії 

2016, 

відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» 

42 р. ДОІППО, 

СВ СПК № 3558, 

15.05.2015 р. 

курси вихователів груп 

продовженого дня 

. 



№  

з/п 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім'я,  

по батькові 

викладача 

Повне 

найменування 

посади 

Повне найменування закладу, 

який закінчив (рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація 

згідно з документом про вищу 

освіту) 

Кваліфікаційна 

категорія, педагогічне 

звання (рік 

встановлення, 

підтвердження) 

Педаго 

гічний 

стаж 

(повних 

років) 

Підвищення кваліфікації за 

фахом (найменування 

закладу або іншої 

юридичної особи, що має 

право на підвищення 

кваліфікації, номер, вид 

документа, дата видачі) 

Примітки  

10.  початкове 

навчання 
Копаліані  

Лія 

Сергіївна 

вихователь 

ГПД 

Слов’янський державний 

педагогічний університет, 

НК № 32878751, 2007, 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. Українська 

мова та література», вчитель 

української мови та 

літератури, зарубіжної 

літератури та 

українознавства 

2007,  

встановлена 

кваліфікаційна 

категорія «спеціаліст» 

6 р.  Курси 

виховат

елів ГПД 

04.11-

15.11. 

2019 

11. початкове 

навчання 
Корнієвська  

Валентина 

Григорівна 

учитель 

початкових 

класів 

Дніпропетровське 

педагогічне училище,  

ИТ-І № 047583, 1985 р.,  

«Викладання в початкових 

класах загальноосвітньої 

школи»,  

вчитель початкових класів 

2015, 

присвоїти 11 

(одинадцятий) 

тарифний розряд, 

відповідає раніше 

присвоєному 

педагогічному званню 

«старший учитель» 

34 р. ДОІППО, 

СВ СПК № ДН 

24983906/3019-16, 

29.04.2016 р.  

курси вчителів 

початкових класів з 

викладанням ІКТ 

КЗВО «ДАНО» ДОР,  

Сертифікат   

СТК №7745, 01.12.2018 

Курси вчителів  

1-х класів НУШ; 

 

12. початкове 

навчання 
Пересада  

Анастасія 

Анатоліївна 

учитель 

початкових 

класів 

Дніпропетровський 

педагогічний коледж 

Дніпропетровського 

національного університету 

ім.. О.Гончара, Е15  

№ 025503, 2015, вчитель з 

початкової освіти з 

додатковою кваліфікацією 

«Вчитель з основ 

інформатики в початкових 

класах», н/вища, 

2017,  

встановлена 

кваліфікаційна 

категорія «бакалавр» 

3 р. КЗВО «ДАНО» ДОР,  

Сертифікат   

СТК №7746, 01.12.2018 

Курси вчителів  

1-х класів НУШ; 

 



№  

з/п 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім'я,  

по батькові 

викладача 

Повне 

найменування 

посади 

Повне найменування закладу, 

який закінчив (рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація 

згідно з документом про вищу 

освіту) 

Кваліфікаційна 

категорія, педагогічне 

звання (рік 

встановлення, 

підтвердження) 

Педаго 

гічний 

стаж 

(повних 

років) 

Підвищення кваліфікації за 

фахом (найменування 

закладу або іншої 

юридичної особи, що має 

право на підвищення 

кваліфікації, номер, вид 

документа, дата видачі) 

Примітки  

Криворізький державний 

педагогічний університет, 

В17 № 239954, 2017, 

бакалавр початкової освіти, 

вчитель початкової школи 

13. початкове 

навчання 

Шойнова 

Лола 

Чилаївна 

учитель 

початкових 

класів 

Педагогічне училище 

Дніпропетровського 

національного університету 

НР № 16372500, 2001 р., 

«Початкове навчання», 

вчитель початкових класів, 

керівник гуртка 

образотворчого мистецтва, 

Мелітопольський державний 

педагогічний університет  

АР № 34321452, 2008 р., 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. Українська 

мова і література», вчитель 

української мови і літератури,  

зарубіжної літератури 

2018, 

відповідає займаній 

посаді. Присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

вищої категорії», 

присвоїти педагогічне 

звання 

 «Старший-учитель» 

17 р. ДОІППО, 

СВ СПК № 4707-16, 

24.06.2016 р.  

курси вчителів 

початкових класів з 

викладанням ІКТ, 

 КЗВО «ДАНО» ДОР,  

Сертифікат  

№ ДН 41682253/1200, 

16.06.2018 

Курси вчителів  

1-х класів НУШ; 

ІП НАПН України 

№ НКУ-5902606-18 

організатор проекту  

 «На крилах успіху» 

 

14. українська 

мова та 

література 

Шеховцова  

Олена 

Олександрівна 

  

учитель 

української 

мови та 

літератури 

Дніпропетровський 

державний університет, 

ЛБ ВЕ № 000606, 1996, 

«Українська мова і 

література», філолог, 

викладач української мови і 

літератури 

2016,  

відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

педагогічному званню  

«Старший учитель» 

22 р. ДОІППО, 

СВ СПК № 5243, 

06.10.2015 р.  

курси вчителів 

української мови і 

літератури 

 

15. українська 

мова та 

література 

Єлькіна 

Лідія 

Іванівна 

 

учитель 

української 

мови та 

літератури 

Дніпропетровський 

державний університет, 

н/вища, 5 курсів, 1986 р., 

«Українська мова і 

2017,  

відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

47 р. ДОІППО, 

СВ СПК  ДН  

№ 24983906/8267-16 

02.12.2016 р. 

 



№  

з/п 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім'я,  

по батькові 

викладача 

Повне 

найменування 

посади 

Повне найменування закладу, 

який закінчив (рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація 

згідно з документом про вищу 

освіту) 

Кваліфікаційна 

категорія, педагогічне 

звання (рік 

встановлення, 

підтвердження) 

Педаго 

гічний 

стаж 

(повних 

років) 

Підвищення кваліфікації за 

фахом (найменування 

закладу або іншої 

юридичної особи, що має 

право на підвищення 

кваліфікації, номер, вид 

документа, дата видачі) 

Примітки  

література», філолог, 

викладач української мови і 

літератури 

 

категорії «спеціаліст» 

та педагогічному 

званню  

«Старший учитель» 

курси вчителів 

української мови і 

літератури 

 

16. українська 

мова та 

література 

Черепанська 

Валерія 

Андріївна 

учитель 

української 

мови та 

літератури 

Дніпропетровський 

національний університет, 

С17 № 109228, 2017, 

«Середня освіта. Українська 

мова і література»,                     

вчитель середнього 

навчального закладу  

 

2017, 

встановлена 

кваліфікаційна 

категорія «спеціаліст» 

1 р. Дніпропетровський 

національний 

університет, 

С17 № 109228, 2017, 

«Середня освіта. 

Українська мова і 

література»,                     

вчитель середнього 

навчального закладу  

 

17. зарубіжна 

література 

та 

російська 

мова 

Перепелиця 

Світлана 

Едуардівна 

учитель 

зарубіжної 

літератури 

та російської 

мови 

Дніпропетровський 

державний університет, 

РВ № 724737, 1987 р., 

«Російська мова і 

література»,                           

філолог, викладач російської 

мови і літератури 

2014,  

відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії», 

присвоїти педагогічне 

звання «учитель-

методист» 

31 р. КЗВО «ДАНО» ДОР, 

Свідоцтво СПК № ДН 

41682253, 

23.10.2018 р.  

курси вчителів 

російської мови,  

літератури, зарубіжної  

літератури 

 

 художня 

культура 
Перепелиця 

Світлана 

Едуардівна 

учитель 

художньої 

культури 

Дніпропетровський 

державний університет, 

РВ № 724737, 1987 р., 

«Російська мова і 

література»,                           

філолог, викладач російської 

мови і літератури 

2014,  

відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії», 

присвоїти педагогічне 

звання «учитель-

методист» 

 

 

31 р. КЗВО «ДАНО» ДОР, 

Свідоцтво СПК № ДН 

41682253, 

23.10.2018 р.  

курси вчителів 

російської мови,  

літератури, зарубіжної  

літератури 

. 



№  

з/п 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім'я,  

по батькові 

викладача 

Повне 

найменування 

посади 

Повне найменування закладу, 

який закінчив (рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація 

згідно з документом про вищу 

освіту) 

Кваліфікаційна 

категорія, педагогічне 

звання (рік 

встановлення, 

підтвердження) 

Педаго 

гічний 

стаж 

(повних 

років) 

Підвищення кваліфікації за 

фахом (найменування 

закладу або іншої 

юридичної особи, що має 

право на підвищення 

кваліфікації, номер, вид 

документа, дата видачі) 

Примітки  

18. англійська 

мова 
Сафарова 

Юлія  

Миколаївна 

учитель 

англійської 

мови 

Дніпропетровський 

державний університет, 

НР № 13845556, 2000 р., 

«Мова та література 

(англійська)», філолог, 

викладач англійської мови та 

літератури 

2015, 

присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

першої категорії»,  

17 р. ДОІППО, 

кв. посв. № 2371, 

07.03.2014 р. 

курси вчителів 

англійської мови  

КЗВО «ДАНО» ДОР,  

Сертифікат  

№ ДН 41682253/3165, 

15.06.2018 

Курси вчителів англій-

ської мови  1-х кл.НУШ; 

 

19. англійська 

мова 

Полторацька

Олена 

Анатоліївна 

учитель 

англійської 

мови 

Дніпропетровський 

державний університет, 

ЛА № 010719, 1995 р., 

«Англійська мова та 

література», 

філолог, викладач 

англійської мови та 

літератури 

2016,  

присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

другої категорії» 

7 р. ДОІППО, 

СВ СПК № 1154, 

13.03.2015 р. 

курси вчителів 

англійської мови 

КЗВО «ДАНО» ДОР,  

Сертифікат  

№ ДН 41682253/3166, 

15.06.2018 

Курси вчителів  

англійської мови  

1-х класів НУШ; 

 

20. історія, 

людина і 

суспіль 

ство, 

право-

знавство 

Калюжний  

Олег 

Васильович  

учитель 

історії 

Дніпропетровський 

національний університет, 

НР № 16394927, 2001, 

«Історія», 

історик, викладач історії і 

суспільствознавства 

2015,  

присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

вищої категорії» 

17 р. ДОІППО, 

СВ СПК № 97, 

24.10.2014 р.  

курси вчителів історії, 

правознавства та 

суспільних дисциплін 

 

21. історія 

 

Шаповал 

Ольга 

Володимирівна  

учитель 

історії 

Дніпропетровський 

національний університет, 

НР № 25489171, 2004 р., 

«Історія», історик, викладач 

2018,   

присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

14 р. ДОІППО, 

СВ  СПК № ДН 

24983906/1595-17, 

01.06.2017р.  

 



№  

з/п 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім'я,  

по батькові 

викладача 

Повне 

найменування 

посади 

Повне найменування закладу, 

який закінчив (рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація 

згідно з документом про вищу 

освіту) 

Кваліфікаційна 

категорія, педагогічне 

звання (рік 

встановлення, 

підтвердження) 

Педаго 

гічний 

стаж 

(повних 

років) 

Підвищення кваліфікації за 

фахом (найменування 

закладу або іншої 

юридичної особи, що має 

право на підвищення 

кваліфікації, номер, вид 

документа, дата видачі) 

Примітки  

історії і суспільствознавства 

 

вищої категорії» курси вчителів історії, 

правознавства та 

суспільних дисциплін 

 психологія 

 

Шаповал 

Ольга 

Володимирівна  

учитель 

психології 

Дніпропетровський 

національний університет, 

НР № 32811679, 2007р., 

«Психологія», психолог 

 

2018,   

присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

вищої категорії» 

14 р. ДОІППО, 

СВ  СПК № ДН 

24983906/7052-16, 

01.06.2017р.  

курси практичних 

психологів ЗНЗ 

 

 громадян-

ська освіта 

Шаповал 

Ольга 

Володимирівна 

Учитель 

курсу 

«Громадянсь

ка освіта» 

Дніпропетровський 

національний університет, 

НР № 25489171, 2004 р., 

«Історія», історик, викладач 

історії і суспільствознавства 

 

2018,   

присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

вищої категорії» 

14 р. ДОІППО, 

СВ  СПК № ДН 

24983906/1595-17, 

01.06.2017р.  

курси вчителів історії, 

правознавства та 

суспільних дисциплін  

 

22. географія, 

економіка, 

природозна

вство 

Галацан 

Олена 

Валентинівна  

учитель 

географії, 

економіки, 

природознав

ства 

Дніпропетровський 

державний університет,  

УВ № 812934, 1992, 

«Географія», 

географ, викладач  

2014, 

відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

присвоїти педагогічне 

звання «учитель-

методист» 

27 р. КЗВО «ДАНО» ДОР, 

Свідоцтво СВ СПК  

 № ДН 41682253/971,  

25.04.2018 р.  

 курси вчителів географії 

та економіки, 

природознавства 

 

 

 основи 

здоров’я 

Галацан 

Олена 

Валентинівна  

учитель 

основ 

здоров’я 

Дніпропетровський 

державний університет,  

УВ № 812934, 1992, 

«Географія», 

географ, викладач  

2014, 

відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії». 

Присвоїти педагогічне 

звання «учитель-

31 р. ДОІППО, 

СВ СПК № 8622,  

18.12.2015 р.  

 курси вчителів основ 

здоров’я; 

сертифікат  

КЗВО «ДАНО» ДОР 

 та Unicef 

 



№  

з/п 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім'я,  

по батькові 

викладача 

Повне 

найменування 

посади 

Повне найменування закладу, 

який закінчив (рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація 

згідно з документом про вищу 

освіту) 

Кваліфікаційна 

категорія, педагогічне 

звання (рік 

встановлення, 

підтвердження) 

Педаго 

гічний 

стаж 

(повних 

років) 

Підвищення кваліфікації за 

фахом (найменування 

закладу або іншої 

юридичної особи, що має 

право на підвищення 

кваліфікації, номер, вид 

документа, дата видачі) 

Примітки  

методист» «Основи соціальної і 

здоров’язбережувальної 

компетентності», 2018 

 фінансова 

грамотність 

Галацан 

Олена 

Валентинівна  

учитель  

курсу 

«Фінансова 

грамотність» 

Дніпропетровський 

державний університет,  

УВ № 812934, 1992, 

«Географія», 

географ, викладач  

2014, 

відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії». 

Присвоїти педагогічне 

звання «учитель-

методист» 

27 р. ДОІППО, 

кв. посв. № 1395 

14.02.2014 р.  

 курси вчителів, які 

викладають курс  

«Фінансова грамотність» 

 

 

 дебати Галацан 

Олена 

Валентинівна 

керівник 

клубу 

«Дебати» 

Дніпропетровський 

державний університет,  

УВ № 812934, 1992, 

«Географія», 

географ, викладач 

2017 

встановити 

12 тарифний розряд 

27 р. КЗВО «ДАНО» ДОР, 

Свідоцтво СВ СПК  

 № ДН 41682253/971,  

25.04.2018 р.  

 курси вчителів географії 

та економіки, 

природознавства 

 

23. хімія Ткаченко 

Ярослава 

В’ячеславівна 

учитель хімії Дніпропетровський 

національний університет, 

НР № 37459421, 2009 р.,  

«Хімія», викладач хімії 

2009,  

встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст» 

1 р. КЗВО «ДАНО» ДОР 

СПК  

№ ДН 41682253/458  

від 01.02.2019 

 

Курси 

вчителів 

хімії 

01.04.-

19.04. 

2019 

24. фізика, 

астрономія 

Гулак 

Роман 

Вікторович  

учитель 

фізики, 

астрономії 

Черкаський державний 

педагогічний інститут, 

ТВ № 808143, 1992 р., 

«Фізика і математика», 

учитель фізики і математики 

2017, 

присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

вищої категорії»  

13 р. ДОІППО, 

СВ  СПК № 1036, 

19.02.2016 р. 

курси вчителів фізики, 

астрономії, які додатково 

викладають математику 

 

 

 



№  

з/п 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім'я,  

по батькові 

викладача 

Повне 

найменування 

посади 

Повне найменування закладу, 

який закінчив (рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація 

згідно з документом про вищу 

освіту) 

Кваліфікаційна 

категорія, педагогічне 

звання (рік 

встановлення, 

підтвердження) 

Педаго 

гічний 

стаж 

(повних 

років) 

Підвищення кваліфікації за 

фахом (найменування 

закладу або іншої 

юридичної особи, що має 

право на підвищення 

кваліфікації, номер, вид 

документа, дата видачі) 

Примітки  

 математика Гулак 

Роман 

Вікторович  

учитель 

математики 

Черкаський державний 

педагогічний інститут, 

ТВ № 808143, 1992 р., 

«Фізика і математика», 

учитель фізики і математики 

2017, 

присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

вищої категорії»  

13 р. ДОІППО, 

СВ  СПК № 1036, 

19.02.2016 р. 

курси вчителів фізики, 

астрономії, які додатково 

викладають математику 

 

  25. інформатика  Відоменко 

Олена 

Борисівна  

учитель 

інформатики 

Дніпропетровський 

державний університет, 

ЛП ВЕ № 005804, 1998 р., 

«Прилади і системи 

управління літальними 

апаратами і комплексами», 

інженер-електромеханік; 

психолого-педагогічні курси 

при Дніпропетровському 

державному університеті, 

1997 р. 

 

2016,  

присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

другої категорії» 

5 р. ДОІППО, 

СВ СПК № 2390, 

03.04.2015 р. 

курси вчителів 

інформатики;  

сертифікат № 1205, 

19.06.2015 р.  

«Соціальні сервіси  

Веб-2.0 у навчально-

виховному процесі» 

 

 математика Відоменко 

Олена 

Борисівна  

учитель 

математики 

Дніпропетровський 

державний університет, 

ЛП ВЕ № 005804, 1998 р., 

«Прилади і системи 

управління літальними 

апаратами і комплексами», 

інженер-електромеханік; 

психолого-педагогічні курси 

при Дніпропетровському 

державному університеті, 

1997 р. 

2016,  

присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

другої категорії» 

5 р. ДОІППО, 

СВ СПК № 2390, 

03.04.2015 р. 

курси вчителів 

 інформатики 

 

 технології Відоменко 

Олена 

Борисівна  

учитель 

інформатики 

Дніпропетровський 

державний університет, 

ЛП ВЕ № 005804, 1998 р., 

«Прилади і системи 

2016,  

присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

5 р. ДОІППО, 

СВ СПК № 2390, 

03.04.2015 р. 

курси вчителів 

 



№  

з/п 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім'я,  

по батькові 

викладача 

Повне 

найменування 

посади 

Повне найменування закладу, 

який закінчив (рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація 

згідно з документом про вищу 

освіту) 

Кваліфікаційна 

категорія, педагогічне 

звання (рік 

встановлення, 

підтвердження) 

Педаго 

гічний 

стаж 

(повних 

років) 

Підвищення кваліфікації за 

фахом (найменування 

закладу або іншої 

юридичної особи, що має 

право на підвищення 

кваліфікації, номер, вид 

документа, дата видачі) 

Примітки  

управління літальними 

апаратами і комплексами», 

інженер-електромеханік; 

психолого-педагогічні курси 

при Дніпропетровському 

державному університеті, 

1997 р. 

другої категорії»  інформатики; 

сертифікат № 1205, 

19.06.2015 р.  

«Соціальні сервіси  

Веб-2.0 у навчально-

виховному процесі» 

26. фізична 

культура 

Калюжна  

Тетяна 

Анатоліївна  

учитель 

фізичної 

культури 

Дніпропетровський 

державний інститут фізичної 

культури і спорту, ЛП ВЕ № 

011005, 1999 р., 

«Фізичне виховання і спорт»,  

викладач  фізичного 

виховання і спорту 

2017, 

присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

вищої категорії» 

15 р. ДОІППО, 

СВ  СПК № ДН 

24983906/2950, 

21.04.2017 р. 

вчителів фізичної 

культури; 

КЗВО «ДАНО» ДОР,  

Сертифікат  

№ 2053, 16.06.2018 

Курси вчителів 

фізичного виховання 

в 1-х класів НУШ; 

 

27. фізична 

культура 

Мороз 

Євген 

Володимирович  

учитель 

фізичної 

культури 

Харківська державна 

академія фізичної культури, 

ХА № 29793888, 2006, 

«Олімпійський та 

професійний спорт»,  

викладач фізичного 

виховання, тренер з  

тхеквон-до 

2010, 

встановлена 

кваліфікаційна 

категорія «спеціаліст 

другої категорії» 

5 р. КЗВО «ДАНО» ДОР,  

Сертифікат  

№ 2054, 16.06.2018 

Курси вчителів 

фізичного виховання 

в 1-х класів НУШ; 

КЗВО «ДАНО» ДОР 

СПК № ДН 41682253/458  

від 01.02.2019 

 

 захист 

Вітчизни 
Мороз 

Євген 

Володимирович  

Учитель 

курсу 

«Захист 

Вітчизни» 

Харківська державна 

академія фізичної культури, 

ХА № 29793888, 2006, 

«Олімпійський та 

професійний спорт»,  

2006, 

встановлена 

кваліфікаційна 

категорія «спеціаліст» 

5 р.  Курси 

вчителів 

курсу 

«Захист 

Вітчизн



№  

з/п 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім'я,  

по батькові 

викладача 

Повне 

найменування 

посади 

Повне найменування закладу, 

який закінчив (рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація 

згідно з документом про вищу 

освіту) 

Кваліфікаційна 

категорія, педагогічне 

звання (рік 

встановлення, 

підтвердження) 

Педаго 

гічний 

стаж 

(повних 

років) 

Підвищення кваліфікації за 

фахом (найменування 

закладу або іншої 

юридичної особи, що має 

право на підвищення 

кваліфікації, номер, вид 

документа, дата видачі) 

Примітки  

викладач фізичного 

виховання, тренер з  

тхеквон-до 

и»  

03.06-

14.06. 

2019 

28. образотвор 

че 

мистецтво 

Гордєєва 

Антоніна 

Григорівна  

учитель 

образотворч

ого 

мистецтва 

Дніпропетровський хіміко-

технологічний інститут, 

ИВ-І № 132339, 1975, 

«Технологія гуми»,                                      

інженер хімік-технолог 

2017,  

відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» 

38 р. ДОІППО, 

СВ СПК № 5220, 

03.07.2015  

курси вчителів  

образотворчого 

мистецтва і креслення 

 

 трудове 

навчання 
Гордєєва 

Антоніна 

Григорівна  

учитель 

трудового 

навчання 

Дніпропетровський хіміко-

технологічний інститут, 

ИВ-І № 132339, 1975, 

«Технологія гуми»,                                      

інженер хімік-технолог 

2017,  

відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» 

38 р. ДОІППО, 

СВ СПК № 3830, 

08.05.2015  

курси вчителів  

трудового навчання, 

технологій 

 

29. трудове 

навчання 
Роман 

Алла 

Михайлівна  

учитель 

трудового 

навчання 

Київський технологічний 

інститут легкої 

промисловості, 

 ИВ-І № 077457, 1983 р., 

«Технологія швейних 

виробів», інженер-технолог 

2014, 

відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» 

31 р. ДОІППО, 

кв. посв. № 11031, 

01.11.2013 р. 

курси вчителів  

трудового навчання, 

технологій 

Курси 

вчителів 

трудо-

вого 

навчання 

04.03-

15.03.19 

30. музика, 

мистецтво 

Арнаутова 

Ірина 

Володимирівна  

учитель 

музики 

Дніпропетровське державне 

музичне училище  

ім. М.І. Глінки, ЖТ-І  

№ 050233, 1983, «Хорове 

диригування», диригент 

хору, учитель музики та 

співу, викладач сольфеджіо в 

ДМШ;  Кримський 

гуманітарний університет, 

КР № 38785717, 2010, 

2015,  

відповідає раніше 

присвоєному 

педагогічному званню 

«старший учитель». 

Присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

вищої категорії».  

33 р.  

 

ДОІППО, 

СВ СПК № ДН 

24983906/7859, 

03.11.2017 р.  

курси вчителів 

музичного мистецтва, які 

одночасно викладають 

художню культуру; 

КЗВО «ДАНО» ДОР,  

Сертифікат  

 



№  

з/п 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім'я,  

по батькові 

викладача 

Повне 

найменування 

посади 

Повне найменування закладу, 

який закінчив (рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація 

згідно з документом про вищу 

освіту) 

Кваліфікаційна 

категорія, педагогічне 

звання (рік 

встановлення, 

підтвердження) 

Педаго 

гічний 

стаж 

(повних 

років) 

Підвищення кваліфікації за 

фахом (найменування 

закладу або іншої 

юридичної особи, що має 

право на підвищення 

кваліфікації, номер, вид 

документа, дата видачі) 

Примітки  

«Початкове навчання»,     

вчитель початкової освіти, 

вчитель мови (іврит) 

№ ДН 41682253/4987, 

27.08.2018 

Курси вчителів освітньої 

галузі «Мистецтво» 

в 1-х класів НУШ; 

 основи  

здоров’я 

Арнаутова 

Ірина 

Володимирівна 

учитель 

основ 

здоров’я 

Дніпропетровське державне 

музичне училище  

ім. М.І. Глінки, ЖТ-І № 

050233,  1983, «Хорове 

диригування», диригент 

хору, учитель музики та 

співу, викладач сольфеджіо в 

ДМШ;  Кримський 

гуманітарний університет, 

КР № 38785717, 2010, 

«Початкове навчання»,     

вчитель початкової освіти, 

вчитель мови (іврит) 

2015,  

відповідає раніше 

присвоєному 

педагогічному званню 

«старший учитель». 

Присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

вищої категорії».  

33 р.  

 

Сертифікат                    

04- 06785,                      

25.12.2017 р.,       

онлайн-курс                              

«Основи 

здоров’язбережної 

компетентності»; 

сертифікат  

КЗВО «ДАНО» ДОР 

 та Unicef 

«Основи соціальної і 

здоров’язбережувальної 

компетентності», 2018 

 

31. початкове 

навчання 
Животова 

Катерина 

Вікторівна  

учитель 

початкових 

класів 

Педагогічне училище 

Дніпропетровського 

національного університету, 

НР № 28145276, 2005, 

«Початкове навчання»,  

вчитель початкових класів,  

Херсонський державний 

університет, 

ХЕ № 36705692, 2009, 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. Українська 

мова та література», вчитель 

української мови та 

літератури, зарубіжної 

літератури 

2016, 

присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

вищої категорії» 

13 р. ДОІППО, 

СВ СПК№ 2549, 

07.03.2014 р.  

курси вчителів 

початкових класів з 

викладанням ІКТ  

відпустка 

по 

догляду 

за 

дитиною 

до 3-х 

років   



№  

з/п 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім'я,  

по батькові 

викладача 

Повне 

найменування 

посади 

Повне найменування закладу, 

який закінчив (рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація 

згідно з документом про вищу 

освіту) 

Кваліфікаційна 

категорія, педагогічне 

звання (рік 

встановлення, 

підтвердження) 

Педаго 

гічний 

стаж 

(повних 

років) 

Підвищення кваліфікації за 

фахом (найменування 

закладу або іншої 

юридичної особи, що має 

право на підвищення 

кваліфікації, номер, вид 

документа, дата видачі) 

Примітки  

32. фізична 

культура 
Ліщук 

Ольга 

Валентинівна  

учитель 

фізичної 

культури 

Дніпропетровський 

державний інститут фізичної 

культури і спорту, НР 

43294627, 2012, «Фізичне 

виховання», бакалавр з 

фізичного виховання 

2012, 

встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст» 

5 р.  відпустка 

по 

догляду 

за 

дитиною 

до 3-х 

років   

                     

 

            Директор КЗО «СЗШ № 20» ДМР                                                                                        Л.І. Коваленко 


