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ВІДОМОСТІ  

за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для 

виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти 

відповідного рівня 

комунального закладу освіти «Дніпровський ліцей інформаційних 

технологій при Дніпровському національному університеті імені Олеся 

Гончара» Дніпровської міської ради 

 

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 

56 56 0 

У тому числі ті, що мають 

відповідну освіту 

56 56 0 

Працюють у закладі за 

сумісництвом 

 8  
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2. Інформація  про якісний склад педагогічних працівників 
 

Найменува

ння 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

викладача 

Найменув

ання 

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 

(повн

их 

років

) 

Підвищення 

кваліфікації за 

фахом 

(найменування 

закладу або іншої 

юридичної особи, 

що має право на 

підвищення 

кваліфікації, 

номер, дата видачі 

документа про 

підвищення 

кваліфікації 

Прим

ітка 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

Фізика Григор’єв 

Сергій 

Борисович 

Директор Дніпропетровський 

державний 

університет, 1981, 

спеціальність: 

фізика, 

кваліфікація: фізик, 

викладач 

Відповідає 

займаній посаді - 

2016 

33 р. ДОІППО,  

СПК № ДН 

24983906/ 4520 від 

08.10.2014, 

директорів ЗНЗ 

 

Вчитель 

фізики 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

званню 

«учитель-

методист» 2016 

ДОІППО,  

СПК № ДН 

24983906/ 4520 від 

08.10.2014, курси 

для вчителів 

фізики 

Фізика 

 

 

Астрономія 

Кудрявцев 

Андрій  

Володимир

ович 

Вчитель 

фізики 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1992, 

спеціальність: 

фізика, 

кваліфікація: 

фізики, викладач 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

званню 

«учитель-

методист» 2016 

27 р. ДОІППО, СПК № 

1112 від 

30.04.2015, курси 

вчителів фізики, 

астрономії 

 

Фізика Рюміна 

Ніна  

Василівна 

Вчитель 

фізики 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1981, 

спеціальність: 

фізика, 

кваліфікація:фізик, 

викладач 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

званню 

«учитель-

методист» 2015 

25 р. ДОІППО,  

СПК № 860 від 

28.11.2014, курси 

вчителів фізики, 

астрономії 

 

Фізика 

 

Астрономія 

Козлова 

Тетяна  

Іванівна 

Вчитель 

фізики 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 

1974, 

спеціальність:фізик

а, 

кваліфікація:фізик, 

викладач фізики 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

званню 

«учитель-

методист» 2018 

43 р. ДОІППО,  

СПК № ДН 

24983906/ 8843 від 

24.11.2017, курси 

вчителів фізики та 

астрономії 
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Фізика Могилевськ

а 

Наталія 

Володимирі

вна 

Вчитель 

фізики 

Харківський 

державний 

університет,1980, 

спеціальність:фізик

а, 

кваліфікація:фізик, 

викладач фізики 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

званню 

«учитель-

методист» 2016 

32 р. ДНУ ЦПО,  

довідка №89-400-

22 від 06.12.2014 

 

Фізика Юдін 

Сергій  

Петрович 

Вчитель 

фізики 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1964, 

спеціальність:фізик

а, 

кваліфікація:фізик, 

фізик-теоретик 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

званню 

«учитель-

методист» 2016 

49 р. ДНУ ЦПО,  

довідка №89-400-

20 від 06.12.2014 

 

Фізика Орлянський 

Олег 

Юрійович 

Вчитель 

фізики 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1986, 

спеціальність:фізик

а, 

кваліфікація:фізик, 

викладач 

Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

2016 

27р. ДНУ ЦПО,  

довідка №89-400-

233 від 01.06.2016 

 

Фізика Пляка  

Сергій 

Миколайов

ич 

Вчитель 

фізики 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1995, 

Спеціальність:Фізик

а твердого тіла, 

кваліфікація:інжене

р-фізик 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

присвоєння 

звання  

«учитель-

методист» 2016 

19 р. ДНУ ЦПО,  

12СПК 560637 від 

28.01.2015 

 

Математика Добровольс

ький  

Віктор 

Миколайов

ич 

Вчитель 

математик

и 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1973, 

спеціальність:динам

іка і міцність, 

кваліфікація:механі

к, ДДУ, психолого-

педагогічні курси, 

1990, спеціальність: 

методика 

викладання 

математики і 

інформатики 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

званню 

«учитель-

методист» 2015 

34 р. 

 

ДОІППО,  

№8045 від 

23.09.2014, курси 

вчителів 

математики 

 

Математика Богодиста 

Наталія 

Іванівна 

Вчитель 

математик

и 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1999, 

спеціальність:Мате

матика, 

кваліфікація: 

магістр 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

присвоєння 

звання  

«старший 

учитель» 2015 

18 р. 

 

ДОІППО, 

СПК № 430 від 

31.03.2015, курси 

вчителів 

математики 
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Математика Постольник 

Тетяна  

Вільгельмів

на 

Вчитель 

математик

и 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1984, 

спеціальність:матем

атика, 

кваліфікація:матема

тика, викладач 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

званню 

«учитель-

методист» 2018 

34 р. ДОІППО,  

СПК № ДН 

24983906/ 6552-17 

від 06.10.2017, 

курси вчителів 

математики 

 

Математика Якименко 

Наталія 

Михайлівна 

 

Вчитель 

математик

и 

Дніпропетровський 

державний  

університет, 1980, 

спеціальність:прикл

адна математика, 

кваліфікація:матема

тик 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

званню 

«учитель-

методист» 2017 

24 р. ДОІППО,  

СПК № ДН 

24983906/ 4418/ 16 

від 24.06.2016 

курси вчителів 

математики 

 

Математика Гузєєва  

Юлія 

Анатоліївна 

Вчитель 

математик

и 

Дніпропетровський  

державний 

університет, 1995, 

спеціальність:матем

атика, 

кваліфікація:матема

тик, викладач 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

званню 

«учитель-

методист» 2015 

22 р. КЗВО «ДАНО», 

СПК № ДН 

41682253, курси 

вчителів 

математики 

 

Математика Сіміошина 

Наталія 

Вільгельмів

на 

Вчитель 

математик

и 

Дніпропетровський 

державний  

університет, 1991, 

спеціальність:матем

атика, 

кваліфікація:матема

тик, викладач 

математики 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

званню 

«учитель-

методист» 2014 

25 р. ДОІППО,  

СПК № 8598 від 

25.12.2015, курси 

вчителів 

математики 

 

Математика Сотніченко  

Олена  

Віталіївна 

Вчитель 

математик

и 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1992, 

спеціальність:матем

атика, математик, 

викладач 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

званню 

«учитель-

методист» 2016 

25 р. ДОІППО,  

СПК № 8599 від 

25.12.2015, курси 

вчителів 

математики 

 

Математика Зонтов 

Володимир 

Олександро

вич 

Вчитель 

математик

и 

Дніпропетровський 

національний 

університет, 

2001,спеціальність: 

математика, 

кваліфікація:матема

тик, викладач 

Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

звання «старший 

учитель» 2014 

12 р. КЗВО «ДАНО», 

СПК № ДН 

41682253 від 

25.04.2018, курси 

вчителі 

математики 

 

Інформатик

а 

Ентін 

Йосиф  

Абрамович 

Вчитель 

інформати

ки 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1970, 

спеціальність:фізик

а, 

кваліфікація:фізик-

теоретик, викладач 

фізики 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

званню 

«учитель-

методист» 2018 

30 р. ДОІППО,  

СПК № ДН 

24983906/ 7337 від 

26.12.2017, курси 

вчителів 

інформатики 
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Інформатик

а 

Боровик  

Людмила  

Іванівна 

Вчитель 

інформати

ки 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1975, 

спеціальність:прикл

адна математика, 

кваліфікація:матема

тика 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

званню 

«учитель-

методист» 2017 

20 р. ДОІППО,  

СПК № 3396 від 

15.05.2015, курси 

вчителів 

інформатики 

 

Інформатик

а 

Буланий 

Олександр 

Павлович 

Вчитель 

інформати

ки 

Московський 

фізико-технічний 

інститут , 1977, 

спеціальність:систе

ми автоматичного 

управління, 

кваліфікація:інжене

ра-фізика 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

званню 

«учитель-

методист» 2015 

37 р. 

 

ДНУ ЦПО,  

довідка № 89-400-

16 від 06.12.2013 

 

Інформатик

а 

Малоіван  

Ірина 

Євгенівна 

Заст.дирек

тора з 

навч.-

виховної 

роботи 

Дніпропетровський 

національний 

університет, 2002, 

спеціальність:Історі

я, 

кваліфікація:виклад

ач історії та 

суспільнознавства, 

2004, 

спеціальність:комп’

ютерні системи та 

мережи, 

кваліфікація:інжене

р-системотехнік 

Відповідає 

займаній посаді - 

2016 

19 р. 

 

ДОІППО,  

СПК № ДН 

24983906/ 6355-17 

від 23.11.2017, 

курси заступників 

директора 

 

Вчитель 

інформати

ки 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

званню 

«учитель-

методист» 2016 

ДОІППО,  

СПК № ДН 

24983906/ 6355-17 

від 23.11.2017, 

курси вчителів 

інформатики 

Інформатик

а 

Бондік  

Ірина  

Георгіївна 

Вчитель 

інформати

ки 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1972, 

спеціальність:механ

іка, 

кваліфікація:механі

к 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

званню 

«учитель-

методист» 2014 

20 р. 

 

ДОІППО, 

СПК № ДН 

24983906/ 8933 від 

28.12.2017 

курси вчителів 

інформатики 

 

Інформатик

а 

Пасько 

Анатолій 

Іванович 

 

Вчитель 

інформати

ки 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1984, 

спеціальність:фізик

а, 

кваліфікація:фізик, 

викладач 

Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії 

«спеціаліст ІІ 

категорії» 2017 

27 р. ДОІППО, 

СПК № ДН 

24983906/ 2490 від 

27.06.2017, курси 

вчителів 

інформатики  

 

Інформатик

а 

Григор’єв 

Володимир  

Борисович 

Вчитель 

інформати

ки 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1977, 

спеціальність:фізик, 

кваліфікація:фізик, 

викладач фізики 

Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії 

«спеціаліст ІІ 

категорії» 2014 

6 р. КЗВО «ДАНО», 

№41682253 від 

23.04.2018, курси 

учителів 

інформатики 

 

Інформатик

а 

Костюков  

Володимир 

 Павлович 

Вчитель 

інформати

ки 

Курський 

державний 

педагогічний  

інститут, 1971, 

спеціальність:фізик

а і математика, 

кваліфікація:вчител

ь фізики і 

математики 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

званню 

«учитель-

методист» 2018 

45р.  ДОІППО, 

№24983906 від 

28.12.2017, курси 

вчителів 

інформатики 
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Інформатик

а 

Олінович 

Юлія 

Миколаївна 

Вчитель 

інформати

ки 

Дніпропетровський 

національний 

університет, 2002, 

спеціальність:інфор

матика, 

кваліфікація:спеціал

іст з інформатики, 

викладач 

інформатики і 

математики 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

званню 

«учитель-

методист» 2013 

15 р. ДОІППО,  

СПК № 3395 від 

15.05.2015, курси 

вчителів 

інформатики 

 

Інформатик

а 

Шастітко 

Наталія 

 Олегівна 

Вчитель 

інформати

ки 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1998, 

спеціальність:механ

іка, 

кваліфікація:механи

к, математик-

прикладник 

Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії 

«спеціаліст ІІ 

категорії» 2014 

6 р. ДОІППО,  

СПК № 2394 від 

03.04.2015, курси 

вчителів 

інформатики 

 

Укр.мова 

та 

література 

Кравчик  

Галина 

 Василівна 

Заст.дирек

тора 

 з 

виховної 

роботи 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1979, 

спеціальність:укр.м

ова і література, 

кваліфікація:філоло

г, викладач 

укр.мови і 

літератури 

Відповідає 

займаній посаді - 

2016 

45 р. КЗВО «ДАНО», 

№41682253/3281 

від 27.04.2018, 

курси заступників 

директорів з ВР 

 

Вчитель 

українськ

ої мови та 

літератури 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

званню 

«учитель-

методист» 2016 

КЗВО «ДАНО», 

№41682253/3281 

від 27.04.2018, 

курси вчителів 

української мови 

та літератури 

Укр.мова 

та 

література 

Прощенко 

Олена  

Володимирі

вна 

Вчитель 

українськ

ої мови та 

літератури 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1975, 

спеціальність:україн

ська мова і 

література, 

кваліфікація:філоло

г, викладач 

української мови і 

літератури 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

званню 

«учитель-

методист» 2018 

42 р. ДОІППО,  

№ 24983906/8018-

17 від 27.12.2017, 

курси вчителів 

української мови 

та літератури 

 

Укр. мова 

та 

література 

Замкова-

Чорна  

Галина 

Григорівна 

Вчитель 

українськ

ої мови та 

літератури 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1990, 

спеціальність:україн

ська мова і літер., 

кваліфікація:філоло

г, викладач 

українська мови і 

літератури 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

званню 

«учитель-

методист» 2018 

29 р. ДОІППО,  

СПК № ДН 

24983906/ 942 від 

26.04.2017, курси 

вчителів 

української мови 

та літератури 

 

Укр.мова 

та 

література 

Осміченко 

Ірина 

Дмитрівна 

Вчитель 

українськ

ої мови та 

літератури 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1984, 

спеціальність:російс

ька мова та 

література, філолог, 

викладач 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

званню 

«учитель-

методист» 2015 

28 р. ДОІППО,  

№2685 від 

07.03.2014, курси 

вчителів 

української мови 

та літератури 
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Укр. мова 

та літер. 

Лаптєєва  

Юлія 

Олегівна 

Вчитель 

українськ

ої мови та 

літератури 

Дніпропетровський 

національний 

університет, 2015, 

спеціальність: укр. 

мова та література, 

кваліфікація:філоло

г-дослідник, 

викладач ВНЗ 

Спеціаліст 

 

3 р. Закінчила ДНУ в 

2015 році 

 

Англ.мова Дмитрієва  

Ольга 

Олександрі

вна 

Заст.дирек

тора з 

навч.-

виховної 

роботи 

Київський 

державний 

педагогічний 

інститут іноземних 

мов, 1977, 

спеціальність:англ.м

ова, 

кваліфікація:вчител

ь англійської мови 

Відповідає 

займаній посаді 

(2017) 

46 р. 

 

КЗВО «ДАНО», 

курси заступників 

директорів 

(жовтень 2018) 

 

Вчитель 

англійсько

ї мови 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

званню 

«учитель-

методист» 2018 

КЗВО «ДАНО», 

курси вчителів 

англійської мови 

(жовтень 2018) 

Англ. мова Чашка 

Світлана  

Михайлівна 

Вчитель Дніпропетровський 

державний 

університет, 1977, 

спеціальність:англ. 

мова і літер., 

кваліфікація:філоло

г, викладач 

англійської мови і 

літератури 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

званню 

«учитель-

методист» 2016 

36 р. ДОІППО,  

№9375 від 

10.10.2014, курси 

вчителів 

англійської мови 

 

Англ.мова Зуєва 

Марина  

Григорівна 

Вчитель 

англійсько

ї мови 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1986, 

спеціальність:англ. 

мова та літерат., 

кваліфікація:філоло

г, викладач 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

званню 

«учитель-

методист» 2017 

24р.  ДОІППО,  

СПК № ДН 

24983906/ 7117-16 

від 16.12.2016, 

курси вчителів 

англійської мови 

 

Англ. мова Гильова 

Людмила 

Геннадіївна 

Вчитель 

англійсько

ї мови 

Володимирський 

державний 

педагогічний 

інститут, 1978, 

спеціальність:англ.т

а німецька мови, 

вчитель англійської 

та нім.мови 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

званню 

«учитель-

методист» 2015 

29 р. ДОІППО,  

№7273 від 

20.06.2014, курси 

вчителів 

англійської мови 

 

Англ. мова Віролайнен  

Ніна  

Валентинів

на 

Вчитель 

англійсько

ї мови 

Ленінградський 

державний 

університет 1974, 

спеціальність:рос. 

мова та літер., 

кваліфікація:філоло

г, вчитель рос. мови 

та літер. зі знанням 

англійської мови 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

званню 

«учитель-

методист» 2015 

43 р. ДОІППО,  

№1902 від 

22.04.2014, курси 

вчителів 

англійської мови 

 



 8 

Англійська 

мова 

Сисоєва  

Ольга 

 Валеріївна 

Вчитель 

англійсько

ї мови 

Дніпропетровській 

національний 

університет, 2008, 

спеціальність:мова 

та література 

(англійська), 

кваліфікація:філоло

г, вчитель 

англійської мови та 

літератури 

Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії 

«спеціаліст ІІ 

категорії» 2017 

10 р. ДОІППО, 

Сертифікат СТК 

№ ДН 24983906/ 

2018 

від 08.2016 

 

Біологія Водоп’ян  

Наталія  

Іванівна 

Заст. 

директора 

з 

навчально

- виховної 

роботи 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1998, 

спеціальність:біолог

ія, кваліфікація: 

біолог, викладач 

біології та хімії 

Відповідає 

займаній посаді 

(2015) 

24 р. КЗВО «ДАНО», 

курси заступників 

директорів, 

жовтень 2018 

 

Вчитель 

біології 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

званню 

«учитель-

методист» 2015 

КЗВО «ДАНО», 

курси вчителів 

біології, жовтень 

2018 

Біологія Заєрко 

 Лариса 

 Юріївна 

Вчитель 

біології 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1980, 

спеціальність:біолог

ія, 

кваліфікація:виклад

ач біології і хімії 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

званню 

«учитель-

методист» 2014 

38 р. КЗВО «ДАНО»,, 

СПК № ДН 

41682253/3061 від 

29.05.2018, курси 

вчителів біології, 

екології та 

природознавства 

 

Біологія Нестерова 

Тетяна  

Дмитрівна 

Вчитель 

біології 

Дніпропетровський 

національний 

університет, 2016, 

біологія 

Спеціаліст 1 р. Закінчила ДНУ в 

2016 

 

Хімія Бабенко 

Наталія 

Василівна 

Вчитель 

хімії 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1998, 

спеціальність:біолог

ія, кваліфікація: 

біолог, викладач 

біології та хімії 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

присвоєння 

звання «учитель-

методист» 2017 

24 р. ДОІППО,  

СПК № ДН 

24983906/ 7469-16 

від 18.11.2016, 

курси вчителів 

хімії 

 

Хімія Гавриліна 

Вікторія 

Вікторівна 

Вчитель 

хімії 

Донецький 

державний 

університет, 1994, 

спеціальність:хімія, 

кваліфікація:хімік, 

викладач 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

званню 

«учитель-

методист» 2017 

23 р. ДОІППО,  

СПК № ДН 

24983906/ 7469-16 

від 18.11.2016, 

курси вчителів 

хімії 

 

Географія Лисичарова 

Галина 

 

Олександрі

вна 

Вчитель 

географії 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1993, 

спеціальність:геогра

фія, 

кваліфікація:геогра

ф, викладач 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

званню 

«учитель-

методист» 2016 

25 р. ХНУ імені 

В.Н.Каразіна, 

посвідчення №9 

від 10.09.2015 
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Географія Столбцов 

Сергій 

Володимир

ович 

Вчитель 

географії 

Дніпропетровський 

національний 

університет, 

2010, 

спеціальність:геогра

фія, 

кваліфікація:геогра

ф 

Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії 

«спеціаліст ІІ 

категорії» 2017 

7 р. ДОІППО,  

СПК № ДН 

24983906/ 3301/16 

від 30.05.2016, 

курси вчителів 

географії 

 

Історія Гребьонкін 

Олександр  

Тарасович 

Вчитель 

історії 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1990, 

спеціальність:історі

я, 

кваліфікація:історик

, викладач історії і 

суспільнознавства 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

званню 

«учитель-

методист» 2015 

30 р. ДОІППО,  

№ 6120 від 

23.09.2014, курси 

вчителів історії 

 

Історія Ткаченко 

Алла 

Володимирі

вна 

Вчитель 

історії 

Дніпропетровський 

національний 

університет, 2010, 

спеціальність:історі

я, 

кваліфікація:історик

, вчитель історії та 

суспільнознавства 

Присвоєння 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

2016 

18 р. ДОІППО,  

СПК № 8980 від 

25.12.2015, курси 

вчителів історії 

 

Зарубіжна 

література 

та рос. мова 

Шумік  

 Тетяна 

Миколаївна 

Вчитель 

зарубіжно

ї 

літератури

, 

російської 

мови 

Ніжинський 

державний 

педагогічний 

інститут, 1980, 

спеціальність:рос. 

мова і літерат., 

кваліфікація:вчител

ь рос.мови і 

літератури 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

званню 

«учитель-

методист» 2016 

36 р. ДОІППО,  

СПК № 1483 від 

06.03.2015, курси 

вчителів 

російської мови, 

літератури, 

світової 

літератури  

 

Зарубіжна 

література 

та рос. мова 

Гончаренко 

Тамара  

Валентинів

на 

Вчитель 

зарубіжно

ї 

літератури

, 

російської 

мови 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1990, 

спеціальність:рос.м

ова і літерат., 

кваліфікація:філоло

г, викладач 

рос.мови і літер.. 

Підтвердження 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

2015 

25 р. ДОІППО,  

№ 2684 від 

07.03.2014, курси 

вчителів 

російської мови, 

літератури, 

світової 

літератури 

 

Захист 

Вітчизни 

Юрчик 

Василь 

Іванович 

Вчитель 

«Захисту 

вітчизни» 

Оренбурзське вище 

зенітно-

артилерійське 

командне училище, 

1972, 

спеціальність:радіот

ехнічні пристрої, 

кваліфікація: 

інженер з 

радіотехнічних 

засобів  

Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії 

«спеціаліст ІІ 

категорії» 2016 

34 р. ДСУ з 

надзвичайних 

ситуацій 

№ АЕ004255 від 

24.10.2014 

 

Основи 

економіки 

Бесчастна 

Дар’я  

Олександрі

вна 

Вчитель 

економіки 

Дніпропетровській 

національний 

університет, 2005, 

спеціальність: 

Економічна 

кібернетика, 

кваліфікація:магістр 

Присвоєння 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

2015 

13 р. ДНУ ЦПО, наказ 

№783 від 

31.12.2013 
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Фізкультур

а 

Сторожук  

Олексій  

Васильович 

Вчитель 

фізичного 

виховання 

Дніпропетровський 

державний інститут 

фізичної культури, 

1982, 

спеціальність:фізич

на культура і спорт, 

кваліфікація:виклад

ач фізичного 

виховання 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

званню 

«учитель-

методист» 2018 

23 р. ДОІППО,  

СПК № ДН 

24983906/ 8693 від 

24.11.2017, 

вчителів 

фізичного 

виховання 

 

Фізкультур

а 

Похилько 

В’ячеслав  

Фролович 

Вчитель 

фізичного 

виховання 

Київський 

державний інститут 

фізичної культури, 

1978, 

спеціальність:фізич

на культура і спорт, 

кваліфікація:виклад

ач фізичної 

культури і спорта 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

званню 

«учитель-

методист» 2014 

29 р. КЗВО «ДАНО», 

СПК №ДН 

41682253/2603 від 

20.04.2018, курси 

вчителів 

фізичного 

виховання 

 

Бібліотекар Токар 

Людмила 

Георгіївна 

Бібліотека

р 

Дніпропетровське 

педагогічне 

училище, 1984, 

викладання в 

початкових класах 

загальноосвітньої 

школи 

Спеціаліст 1 р. КЗВО «ДАНО», 

план 08.03.2019 – 

22.03.2019, курси 

бібліотекарів 

 

Практичний 

психолог 

Євстаф’єва 

 Ірина 

Григорівна. 

Практичн

ий 

психолог 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Університет 

менеджменту 

освіти», 2014, 

спеціальність:психо

логія, 

кваліфікація:психол

ог, викладач ВНЗ 

Присвоєння 

категорії 

«спеціаліст І 

категорії» 2016 

9 р. КЗВО «ДАНО»,, 

план 21.10.2019 – 

11.11.2019, курси 

практичних 

психологів 

 

Педагог- 

організатор 

Супрун  

Ніна  

Володимирі

вна 

Педагог-

організато

р 

Дніпропетровський 

національний 

університет, 2011, 

спеціальність:історі

я, 

кваліфікація:історик

, вчитель історії та 

суспільнознавства 

Присвоєння 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

2017 

20 р. ДОІППО,  

СПК № ДН 

24983906/ 6394-16 

від 28.10.2016, 

курси педагогів-

організаторів 

 

Педагог- 

організатор 

Ужва  

Алла  

Степанівна 

Педагог-

організато

р 

Харківський 

державний інститут 

культури, 1998, 

спеціальність:народ

на художня 

творчість, 

кваліфікація:керівни

к народного 

театрального 

колективу, викладач 

фахових дисциплін 

Присвоєння 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

2015 

20 р. ДОІППО,  

СПК №2836 від 

17.04.2015, курси 

педагогів-

організаторів 

 

 

 

Особи, які працюють за основним місцем роботи: 48 

 

Особи, які працюють за сумісництвом: 

1. Бесчастна Д.О. 

2. Буланий О.П. 

3. Гавриліна В.В. 

4. Лисичарова Г.О. 

5. Орлянський О.Ю. 

6. Пляка С.М. 
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7. Юрчик В.І. 

8. Столбцов С.В. 

 


