
 

1. Інформація про якісний склад педагогічних працівників 
Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

вчителя 

Найменуван

ня посади 

Найменування 

закладу, який 

закінчив (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Кваліфікацій

на категорія, 

педагогічне 

звання,(рік 

встановленн

я, 

підтвердженн

я) 

 

Педаг

о 

гічний 

стаж 

(повни

х 

років) 

Підвищення 

кваліфікації за 

фахом 

(найменування 

закладу або іншої 

юридичної особи, 

що має право на 

підвищення 

кваліфікації, номер, 

дата видачі 

документа про 

підвищення 

кваліфікації) 

Примітка 

 

 

 

 

 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

 

 

 

 

Романова 

Наталя 

Миколаївна 

Методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавський 

державний 

педагогічний інститут 

ім. В.Г.Короленка, 

1978,  

Біологія, учитель 

біології середньої 

школи 

Заплановано у 

2019 році,  

 

38 Білоцерківський 

інститут неперервної 

педагогічної освіти  

кваліфікаційне 

посвідчення СПК № 

35946459-002244-18, 

2018 р., 

за програмою 

методистів ЗП(ПТ)О 

 

Біологія Викладач 

біології, 

екології 

 

Відповідає 

займаній 

посаді. 

Відповідає  

раніше 

присвоєним 

кваліфікаційні

й категорії 

 

38 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

кваліфікаційне 

посвідчення  СПК, № 

ДН 24983906/4057  

2017р.,  за програмою 

 



Екологія «спеціаліст 

вищої 

категорії» та  

педагогічному 

званню  

«викладач-

методист», 

2018 р., 

14 тарифний 

розряд 

вчителів біології, 

екології та 

природознавства  

 

 Пащенко 

Дар’я 

Валеріївна  

Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої 

роботи 

ДВНЗ Криворізький  

національний 

університет, 2013,  

комп’ютеризовані 

системи управління та 

автоматики,   магістр з 

комп’ютеризованих 

систем і автоматики 

 1 Заплановано на 

2019р. 

Прийнята 

на роботу 

01.09.201

7 

Інформатика, 

інформаційні 

технології 

Викладач 

інформатики 

Спеціаліст, 11 

тарифний 

розряд. 

Атестацію 

заплановано 

на 2020р., 

1 Курси БІ НПО: СПК 

900110, 

20.05.2016р.за 

програмою 

викладачів 

професійно-

теоретичної 

підготовки. 

КЗВО"ДАНО" 

СПК№ДН41682253/6

683 20.12.2018 за 

програмою "Учитель 

інформатики" 

Прийнята 

на роботу 

01.09.201

7 



 Майнер 

Ірина 

Юріївна 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи 

Херсонський         

державний  

університет , 2008, 

педагогіка і методика 

середньої освіти, 

українська мова та 

література                                  

Вчитель української 

мови та літератури, 

зарубіжної літератури, 

редактор освітніх 

видань.  

 1 Заплановано на 

2019р. 

Прийнята 

на роботу 

01.09.201

7 

Українська мова, 

українська 

література 

Викладач 

української 

мови, 

української 

літератури 

Відповідає 

займаній 

посаді. 

Присвоєні 

кваліфікаційн

а категорія 

«спеціаліст 

першої 

категорії»  та 

педагогічне 

звання  

«старший 

учитель», 

2018 р., 13 

тарифний 

розряд 

8 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

кваліфікаційне 

посвідчення  СПК № 

772, 2015р., за 

програмою вчителів 

української мови та 

літератури.      

 

Українська мова, 

українська 

література 

Бойко Тетяна 

Анатоліївна 

Викладач 

української 

мови, 

української 

літератури 

Миколаївський 

національний 

університет ім. 

В.А.Сухомлинськог, 

2013, українська мова і 

література, філолог, 

вчитель української 

мови і літератури та 

зарубіжної літератури 

Спеціаліст, 11 

тарифний 

розряд 

0 Заплановано на 2020 

рік 

Прийнята 

на роботу 

01.09.201

8 



Англійська мова Стельмащук 

Дар’я 

Вікторівна 

Викладач 

англійської 

мови 

Запорізький 

національний 

університет,  2018, 

філологія, германські 

мови та літератури, 

філолог, викладач 

англійської мови та 

літератури 

Спеціаліст, 11 

тарифний 

розряд 

1  Прийнята 

на роботу 

01.09.201

7 

Зарубіжна 

література 

Викладач 

зарубіжної 

літератури 

Спеціаліст, 11 

тарифний 

розряд 

1 Заплановано на 2020 

рік 

Прийнята 

на роботу 

01.09.201

7 

Художня культура Викладач 

художньої 

культури 

Спеціаліст, 11 

тарифний 

розряд 

1 Дніпропетровська 

академія неперервної 

освіти, 

кваліфікаційне 

посвідчення  СПК № 

772, 2018р., за 

програмою 

художньої культури      

 

Історія України, 

всесвітня історія, 

право 

Скорик 

Тетяна 

Володимирів

на 

Викладач 

історії 

України, 

всесвітньої 

історія та 

права 

Дніпропетровський     

державний 

університет, 1994,                           

Історія, викладач 

історії і 

суспільствознавства. 

Відповідає 

займаній 

посаді. 

Відповідає  

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційні

й категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

присвоєно 

31 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

кваліфікаційне 

посвідчення  СПК 

24983906/ 

3050, 2016р., за 

програмою вчителів 

історії, 

правознавства,             

суспільних 

 



педагогічне 

звання 

«викладач-

методист», 

2018р., 14 

тарифний 

розряд 

дисциплін 

Географія Викладач 

географії 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

кваліфікаційне 

посвідчення  СПК 

ДН № 41682253/4547 

3050, 2018р., за 

програмою вчителів 

географія та 

економіки 

 

Громадянська 

освіта 

Викладач 

громадянсько

ї освіти 

Заплановано на 

2020р. 

 

 Доломан 

Тетяна 

Миколаївна 

Практичний 

психолог 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет,  2011,  

педагогіка і методика 

середньої освіти, 

біологія, вчитель 

біології, валеології та 

основ екології, 

практичний психолог в 

закладах освіти                     

Відповідає 

займаній 

посаді. 

Присвоєна 

кваліфікаційн

а категорія 

«спеціаліст 

другої 

категорії», 

2016р., 12 

тарифний 

розряд 

7 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

кваліфікаційне 

посвідчення  СПК 

№732, 2015р., за 

програмою 

практичних 

психологів       

 



Хімія Викладач 

хімії 

Відповідає 

займаній 

посаді. 

Присвоєна 

кваліфікаційн

а категорія 

«спеціаліст 

другої  

категорії»,  

2017р., 12 

тарифний 

розряд 

7 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

кваліфікаційне 

посвідчення  СПК 

№7592, 2015р., за 

програмою вчителів 

біології, хімії, 

екології.         

 

Алгебра, геометрія Дашко Ірина 

Михайлівна 

Викладач 

алгебри, 

геометрії 

Дніпропетровський           

інститут залізничного 

транспорту, 1979, 

Прикладна 

математика, інженер-

математик. 

Відповідає 

займаній 

посаді. 

Відповідає 

раніше 

присвоєній  

кваліфікаційні

й категорії 

«спеціаліст 

вищої  

категорії», 

присвоєно 

педагогічне 

звання 

«старий 

учитель»  

2014р., 14 

тарифний 

розряд 

22 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

кваліфікаційне 

посвідчення  СПК № 

ДН 24983906/6538-

17; 2017р., за 

програмою вчителів 

математики.    

Прийнята 

на роботу 

02.09.199

6 



Алгебра, геометрія Воронцова 

Олена 

Володимирів

на 

Викладач 

алгебри, 

геометрії 

Херсонський 

державний 

університет, 2005, 

педагогіка і методика 

середньої освіти, 

математика 

Вчитель математики  і 

основ інформатики.       

  

Відповідає 

займаній 

посаді. 

Присвоєні 

кваліфікаційн

а категорія 

«спеціаліст 

першої 

категорії»  та 

присвоєно 

педагогічне 

звання  

«старший 

учитель», 

2018 р., 13 

тарифний 

розряд 

17 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

СПК № ДН 

41682253/7577, 

2018р., за програмою 

математики 

 

Фізика Викладач 

фізики 

17 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

СПК № ДН 

24983906/4655, 

2017р., за програмою 

вчителів фізики і 

астрономії. 

 

Захист Вітчизни Яніщук 

Олександр 

Михайлович 

Викладач 

Захисту 

Вітчизни 

Дніпродзержинський  

індустріальний 

інститут, 1988,    

металургія і технологія 

зварювального 

виробництва , Інженер 

металург                                               

Відповідає 

займаній 

посаді. 

Присвоєна 

кваліфікаційн

а категорія 

«спеціаліст 

першої 

категорії», 

2017р., 13 

тарифний 

розряд 

22 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

СПК ДН 

№249806/1946, 

2017р.,  за програмою 

вчителів Захисту 

Вітчизни              

Військов

ий квиток 

№ 4567, 

звання 

лейтенан

т 

Фізична культура Сагуткін 

Сергій 

Васильович 

Викладач 

фізичної 

культури 

Запорізький 

національний 

університет, 2011р., 

фізичне 

Спеціаліст, 11 

тарифний 

розряд 

1   



Керівник 

фізичного 

виховання 

виховання,викладач 

фізичного виховання і 

спорту. 

11 тарифний 

розряд 

Технологія 

професійно-

теоретично 

підготовка кухарів 

Серьожкіна 

Інна 

Станіславівн

а 

Викладач 

технології 

Харківський 

державний університет 

харчування та торгівлі, 

2012, технології 

харчування, інженер-

технолог 

Спеціаліст, 11 

тарифний 

розряд 

2 Курси БІНПО: СПК-

35946459-000923-19 

24.05.2019 за 

програмою 

викладачів 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

викладачів ЗП(ПТ)О 

Прийнята 

на роботу 

01.09.201

7 

Технологія, 

професійно-

теоретично 

підготовка 

електриків  

Шамріков 

Вячеслав 

Миколайови

ч 

Викладач 

технології 

Одеський  

політехнічний 

інтститут, 1978р. 

Атомні і електричні 

станції і установки,                      

Інженер 

теплоенергетик              

Відповідає 

займаній 

посаді. 

Присвоєна 

кваліфікаційн

а категорія 

«спеціаліст 

другої 

категорії», 

2016р., 12 

тарифний 

розряд 

11 Білоцерківський 

інститут неперервної 

педагогічної освіти 

2018, кваліфікаційне 

посвідчення СПК-

35946459-002389-18 

за програмою 

викладачів 

професійно-

теоретичної 

підготовки ЗП(ПТ)О 

 

Технологія, 

професійно-

теоретично 

підготовка 

будівельників 

Самойленко 

Юлія 

Петрівна 

Викладач 

технології 

Криворізький 

національний 

університет, 2013, 

Промислове і цивільне 

будівництво,                            

Інженер-будівельник.         

Спеціаліст, 11 

тарифний 

розряд. 

Заплановано 

на 2020р. 

1 Заплановано на 2020 

рік 

Прийнята 

на роботу 

01.09.201

7 



Основи 

енергозбереження, 

основи споживчих 

заннь 

Прокопенко 

Григорій 

Іванович 

Ст.майстер Дніпропетровський   

металургійний 

інститут , Технологія 

машинобудування і 

металорізання МВ № 

944625, 21.06.1985.  

Інженер-механік. 

Викладач 1 

категорії. 

2016 

16 Курси БІНПО :  

№86525, 09.10.2015  

за програмою 

викладачів 

проф.підготовки  

ПТНЗ  Курси БІНПО 

: СПК №87037, 

18.12.2015  за 

програмою старших 

майстрів                             

 

 «Електрозварник 

ручного 

зварювання; 

Електромон- 

тажник силових 

мереж та 

електроустаткуван

ня» 

Туминська 

Світлана 

Георгіївна 

Майстер в/н Дніпродзержинський     

енергетичний  

технікум ,  

«Монтаж і 

експлуатація       

електроустаткування   

електростанцій і 

енергосистем», 

 технік-електрик, 

 НР № 12088246, 

30.06.2000 р.                        

. 

Заочно 

Криворізький  

національний 

університет 

«Електроенергетика, 

електротехніка 

та електромеханіка»  

 3-курс  

 

Масйтер в/н 

14 тарифного 

розряду, 2018 

17 БІНПО СПК-

35946459-002349-18, 

14.12.2018 

За програмою 

майстрів  

виробничого 

навчання  ЗП(ПТ)О. 

 



«Електрозварник 

ручного 

зварювання; 

Електромонтаж- 

ник силових мереж 

та електро-

устаткування» 

 

Ведміцький 

Валентин 

Віталійович 

 

Майстер в/н Дніпропетровський 

технікум зварювання 

та електроніки імені 

Є.О.Патона, 

«Зварювальне 

виробництво», технік 

технолог зі зварювання   

НР 42109653, 

29.02.2012р. 

Масйтер в/н 

11 тарифного 

розряду, 2019 

1   

 «Електрозварник 

ручного 

зварювання; 

Електромон 

тажник силових 

мереж та 

електроустаткуван

ня» 

Сокрут 

Ніна 

Олександрівна 

 

 

Майстер в/н Нововоронезький  

енергетичний технікум  

«Електричні станції, 

мережі та системи», 

технік-електрик, 

ЗТ-І № 201590, 

28.02.1986р.                          

Масйтер в/н 

14 тарифного 

розряду, 2018 

23 БІНПО  СПК-

35946459-000893-19, 

24.05.2019 

За програмою 

майстрів 

виробничого 

навчання  ЗП(ПТ)О.. 

 

 «Електрозварник 

ручного 

зварювання; 

Електромон 

тажник силових 

мереж та 

електроустаткуван

ня» 

Коломис 

Валерій 

Миколайович 

Майстер в/н Дніпродзержинський  

енергетичний технікум  

«Експлуатація електро-

устаткування і засобів 

автоматики електронних 

систем» 1995р 

Технік-електрик, 

ІО№007370, 18.11.1995   

Масйтер в/н 

11тарифного 

розряду 

1   

 «Електрозварник 

ручного 

зварювання; 

Електромонтаж- 

ник силових мереж 

та електро-

устаткування» 

Тихолаз 

Світлана 

Петрівна 

 

Майстер в/н Одеський національний  

політехнічний 

Університет, 

 «Теплові  електричні 

станції», спеціаліст з 

теплових електричних 

станцій, СК №41358009 

27.06.2011р. 

Дніпродзержинський  

енергетичний технікум, 

«Монтаж  і експлуатація 

Масйтер в/н 

14 тарифного 

розряду, 2018 

14 БІНПО СПК-

35946459-002345-18, 

14.12.2018 

За програмою 

майстрів 

виробничого 

навчання  ЗП(ПТ)О.. 

 



електроустаткування 

електростанцій і 

енергосистем»,технік-

електрик, 

НР №25565656 

30.06.2004р. 

 «Електромонтер з   

обслуговування 

підстанції; 

Електрозварник 

ручного 

зварювання» 

Шамріков 

В’ячеслав 

Миколайови

ч 

 

 

Майстер в/н Одеський 

політехнічний 

інститут, «Атомні і 

електричні 

електростанції»,  

Інженер 

теплоенергетик БІ № 

797899, 24.06. 1978р. 

 

Масйтер в/н 

12тарифного 

розряду, 2019 

11 БІНПО СПК-

35946459-002387-18, 

14.12.2018 

За програмою 

майстрів 

виробничого 

навчання  ЗП(ПТ)О..  

 

 «Електромонтер з 

обслуговування 

підстанції; 

Електрозварник   

ручного 

зварювання» 

Горбачов 

Віталій 

Олегович 

 

 

Майстер в/н  Ташкентський  

радиотех-нічний  

професійнотехніч-ний 

коледж, регулювальник 

РЕА, 

Диплом  КХТ №096818  

від 06.07.1999р. 

Масйтер в/н 

11 тарифного 

розряду, 2019 

0 Заплановано  на 

2020р 

 

 «Електромонтер з 

обслуговування 

підстанції; 

Електрозварник   

ручного 

зварювання» 

Потеряйкін  

Євгеній 

Олексійович 

 

 

 

 

 

Майстер в/н Зеленодольське ПТУ 

№16   

 А № 186138 

15.06.1987р,    

Електрозварник  

ручного 

зварювання -3р,  

Дніпродзержинський  

енергетичний технікум   

, «Монтаж і 

експлуатація 

Масйтер в/н 

12 тарифного 

розряду, 2016 

26 БІНПО СНК 86576, 

30.10.2015р., 

За програмою 

майстрів 

виробничого 

навчання ПТНЗ  

Заплановано  на 

2020р 

 



електроустановок та 

електричних станцій», 

технік-електрик, НР 

№27923432,  

29.06.2005рік 

 «Електромонтер з 

обслуговування 

підстанції; 

Електрозварник   

ручного 

зварювання» 

Саражин 

Володимир 

Олександрович 

 

Майстер в/н Зеленодольське 

СПТУ№16 

Електромонтер з ремонту 

обладнання РЗіА 

А№186095 від 

01.07.1987р 

Криворізький технічний 

університет,«Електротех

ніка    бакалавр з 

електротехніки 

 НР25820203 28.07.2004р 

Масйтер в/н 

11тарифного 

розряду, 2019 

27 БІНПО СПК-

35946459-002340-18, 

14.12.2018 

За програмою 

майстрів 

виробничого 

навчання  ЗП(ПТ)О..  

 

 «Штукатур; 

Лицювальник- 

плиточник; Маляр» 

 

Біскупович 

Людмила 

Володимирівна 

 

 

 

 

Майстер в/н Дніпропетровський 

Радіоприладобудівний 

технікум ,Обробка 

металів різанням, технік-

технолог, 

ЛТ №851651 

.26.03.1988рік  

Масйтер в/н 

14 тарифного 

розряду, 2019 

26 БІНПО СПК-

35946459-000873-19, 

24.05.2019 

За програмою 

майстрів 

виробничого 

навчання  ЗП(ПТ)О..   

 

 «Штукатур; 

Лицювальник-   

 плиточник; 

Маляр» 

Здоровець 

Сніжана 

Станіславівн

а 

 

Майстер в/н Дніпропетровський 

індустріально 

педагогічний технікум 

«Будівництво та 

експлуатація будівель і 

споруд»,Технік 

будівель-ник; Майстер 

виробничого навчання   

НР № 32436360,       

Масйтер в/н 

11 тарифного 

розряду, 2020 

5 БІНПО  СПК-

35946459-002317-18, 

14.12.2018 

За програмою 

майстрів 

виробничого 

навчання  ЗП(ПТ)О..  

 



30.06.2007р  

 «Штукатур; 

Лицювальник- 

плиточник; 

Маляр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кожемякіна 

Віта 

Вікторівна 

 

Майстер в/н Дніпропетровський  

індустріально-

педагогічний  технікум 

 «Професійна освіта». 

Майстер виробничого 

навчання,технік-

будівельник 

Е17 №062929  

30.06.2017р. 

Масйтер в/н 

12 тарифного 

розряду, 2019 

660 БІНПО   СПК-

35946459-002322-18, 

14.12.2018 За 

програмою майстрів 

виробничого 

навчання ЗП(ПТ)О..    

 

 

Гр 6-Т 

«Штукатур; 

Лицювальник-   

 плиточник; 

Маляр» 

Романюк 

Аркадій 

Миколайови

ч 

 

Майстер в/н Московський  

державний  

технічний  університет 

ім.Баумана  

«Системи  запуска  

літальних  апаратів», 

Інженер-механік 

ФВ№268352, 

26.07.1990р 

Масйтер в/н 

11 тарифного 

розряду, 2019 

2 БІНПО СПК-

35946459-002338-18, 

14.12.2018 

За програмою 

майстрів 

виробничого 

навчання  ЗП(ПТ)О..     

 

 



Гр 6-Т2 

«Штукатур; 

Лицювальник- 

плиточник; Маляр» 

 

Тримбак 

Тетяна 

Вікторівна 

 

 

Майстер в/н Херсонський державний 

технічний університет , 

Прядіння натуральних і 

хімічних волокон,  

Спеціаліст з прядіння 

натуральних і хімічних 

волокон,  ХЕ №22398722 

30.06.2003р 

Масйтер в/н 

11 тарифного 

розряду, 2019 

9 БІНПО  СПК-

35946459-002348-18, 

4.12.2018 

За програмою 

майстрів 

виробничого 

навчання  ЗП(ПТ)О..     

 

 

Гр 1-9 

«Кухар» 

 

Фісун 

Валентина 

Леонідівна 

 

Майстер в/н Запорізький технікум  

громадського 

харчування, 

 «Технологія 

приготування     

їжі», технік-технолог, 

Ш-1 №3146300, 

01.03.1973 р. 

 

Масйтер в/н 

14 тарифного 

розряду, 2018 

38 БІНПО   СПК  № 

85903, 25.09.2015р., 

За програмою 

майстрів 

виробничого 

навчання ПТНЗ. 

Заплановано на 2020 

рік  

 

Гр 2-9 

«Кухар» 

 

Серьожкіна 

Інна 

Станіславівна 

Майстер в/н Харківський  

державний університет 

харчування  та торгівлі  

18.05.2012р. 

«Технологія 

харчування» 

Інженер-технолог 

ХА№43544599   

 

Масйтер в/н 

11 тарифного 

розряду, 2019 

3   

Гр 2-9 

«Кухар» 

 

Фурсова 

Світлана 

Леонідівна 

Майстер в/н Донецький 

національний 

університет економіки і 

торгівлі  16.11.2011 

«Товарознавство та 

комерційна  діяльність» 

Товарознавець-

комерсант 

НК№39875135 

Масйтер в/н 

11 тарифного 

розряду, 2019 

1 Заплановано  на 

2020р 

 



Гр 3-9 

«Кухар» 

 

Гладка 

Тетяна 

Анатоліївна 

 

 

 

 

Майстер в/н  Криворізький  гірничо-

економічний  технікум , 

 «Технологія 

приготування  страв  і 

організація громадського  

харчування», технік-

технолог, ЗВ № 009619, 

01.03.1994р. 

Масйтер в/н 

14 тарифного 

розряду, 2018 

23 БІНПО   СПК-

35946459-002312-18, 

14.12.2018 

За програмою 

майстрів 

виробничого 

навчання ЗП(ПТ)О. 

 

 

 

 

В.о. директора ЗПЛ          Н.М.РОМАНОВА 


