
Інформація про якісний склад педагогічних працівників КЗО «Первомайський навчально-виховний комплекс «заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів -  дошкільний заклад освіти» Іларіонівської селищної ради 

 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

викладача 

Найме-

нування 

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 

  шкільний підрозділ    

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Фізика  

Горяйнова 

Лариса 

Володимирів

на 

Директор 

 

ДДУ,1978р., 

фізика, диплом 

№ 750658 

відповідає займаній 

посаді 

2015 р. 

35 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

№ 1798 від 21.04.2015 р. 

«Керівники установ і 

закладів освіти за 

програмою 

«Випереджаюча освіта 

для сталого розвитку».  

 

 

вчитель 

фізики 

відповідає  раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

званню «старший 

учитель», 2015 

 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

№ 1798 від 21.04.2015 р, 

вчителі фізики 

 

Іноземна мова 

(французька) 

Бікмансурова 

Ельфія 

заступник 

директора з 

навчальної 

ДДУ,1979р., 

французька мова 

відповідає займаній 

посаді 

2016 р. 

38 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

 



Гайтяхаївна роботи і література, 

філолог, 

викладач, 

перекладач 

диплом 

№601499 

педагогічної освіти,  

№ 8681 від 24.09.2014 р 

«Координатори 

експериментальних 

шкіл» за програмою 

«Основи управління 

інноваційною освітньою 

діяльністю». 

вчитель 

іноземної 

мови 

відповідає  раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

званню « вчитель-

методист», 2016 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

№ 3957 від 23.05.2012 р 

вчителі французької 

мови 

 

Біологія, екологія, 

основи здоров'я  

Голік Олена 

Олексіївна 

заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи Криворізький 

педінститут, 

1986р. 

«біологія», 

вчитель біології, 

диплом № 67945 

відповідає займаній 

посаді 

2017 р. 

37 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

№ 6339-17 від 

23.11.2017 р. 

«Керівники установ і 

закладів освіти»   

 

вчитель 

біології 

відповідає  раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

званню «старший 

учитель», 2016 

 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

№ 6339-17 від 

23.11.2017 р., 

 вчителі біології та 

екології; 

№ 954 від 31.01.2014 р., 

вчителі основ здоров'я  

 

українська мова та 

література 

Тригубенко 

Тетяна 

Миколаївна 

вчитель 

української 

мови та 

літератури 

Ніжинський 

педінститут, 

1980р.,  

українська мови 

і література, 

відповідає  раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

37 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

№ 7971-17 від 

 



диплом 

№031524 

званню «старший 

учитель», 2016 

27.12.2017 р 

вчителі української 

мови і літератури 

українська мова та 

література 

Пасічник 

Олена 

Миколаївна 

вчитель 

української 

мови та 

літератури 

ДДУ,1987р., 

 

українська мова 

і література, 

філолог, 

викладач 

укр.мови і літ. 

диплом 

№724631 

 

відповідає  раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

званню «старший 

учитель», 2016 

37 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

№ 4329-16 від 

11.10.2016 р 

вчителі української 

мови і літератури та 

вчителі зарубіжної 

літератури 

 

зарубіжна література 

та російська мова 

Камінська 

Олена 

Станіславівна 

вчитель 

рос.мови 

та зар.літ.  

ДДУ,1988р., 

українська мова 

і література, 

філолог 

викладач 

укрм.мови і літ. 

диплом 

№726470 

відповідає  раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

званню «старший 

учитель», 2013 

33 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

№ 5245 від 16.09.2016 р 

вчителі російської мови,  

літератури, зарубіжної 

літератури 

 

Іноземна мова 

(французька, 

англійська) 

Калаченко 

Клавдія 

Миколаївна 

вчитель 

іноземної 

мови  

ДДУ,1979р., 

 французька 

мова і 

література, 

філолог, 

викладач, 

перекладач 

диплом 

№174449 

відповідає  раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

званню « вчитель-

методист», 2015 

39 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

№ 744 від 12.02.2016 р 

вчителі іноземної мови 

 

Історія України, 

всесвітня історія, 

правознавство 

Коваленко 

Алла 

Михайлівна 

вчитель 

історії, 

правознав 

ства 

ДНУ,2001 р. 

«історія», історик, 

викладач історії та 

суспільствознавст 

ва  диплом 

 № 16394930 

присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія «спеціаліст 

вищої категорії»,2017 

17 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

№ 6512-16 від 

28.10.2016 р 

вчителі історії, 

 



правознавства та 

суспільних дисциплін 

Музичне мистецтво 

Панєвіна 

Людмила 

Семенівна 

вчитель 

музичного 

мистецтва 

Дніпр.муз.учили

ще,1979р., 

«фортепіано», 

викладач ДМШ 

концертмейс- 

тер    диплом  

№ 478361 

присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст»,2014 

35 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

№ 3321від 28.03.2014 р 

вчителі музичного 

мистецтва 

 

Художня культура 

Коваленко 

Алла 

Михайлівна 

вчитель 

історії, 

правознав 

ства 

ДНУ,2001 р. 

«історія», історик, 

викладач історії та 

суспільствознавст 

ва 

диплом 

 № 16394930 

присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія «спеціаліст 

вищої категорії»,2017 

17 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

№ 6878 від 06.10.2017 р 

вчителі художньої 

культури та 

інтегрованого курсу 

«Мистецтво» 

 

Образотворче 

мистецтво 

Камінська 

Олена 

Станіславівна 

вчитель 

рос.мови 

та зар.літ 

ДДУ,1988р., 

українська мова 

і література, 

філолог, 

викладач 

укрм.мови і літ. 

диплом 

№726470 

відповідає  раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

званню «старший 

учитель», 2013 

33 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

№ 6761-16 від 

27.10.2016 р., 

вчителі образотворчого 

мистецтва та креслення 

  

Математика 

Остапенко 

Валентина 

Миколаївна 

вчитель 

математики  

Полтавський 

педінститут,1973 

математика, 

вчитель 

математики 

диплом № 797487 

присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія «спеціаліст 

вищої категорії», 

2014  

43 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

№ 2745 від 21.03.2014 р 

вчителі математики, 

фізики, астрономії  

 

Фізика 

Остапенко 

Валентина 

Миколаївна 

вчитель  

фізики 

Полтавський 

педінститут,1973 

математика, 

вчитель 

присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія «спеціаліст 

вищої категорії», 

43 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

Математика 



математики 

диплом № 797487 

2014  № 2745 від 21.03.2014 р 

вчителі математики, 

фізики, астрономії  

Математика 

Чернишев 

Владлен 

Геннадійович 

вчитель 

математики  

Саратовський 

ДПІ 

ім.К.Федіна, 

1995, 

математика, 

вчитель 

математики  

ШВ № 383163 

відповідає  раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії», 2014 

22 

Миколаївський 

обласний державний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти,  

№ 3169 від 15.04.2013  

вчителі фізики та 

математики 

 

Інформатика 

Коваленко 

Алла 

Михайлівна 

вчитель 

історії, 

правознав 

ства 

ДНУ,2001 р. 

«історія», історик, 

викладач історії та 

суспільство- 

знавства 

диплом 

 № 16394930 

присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія «спеціаліст 

вищої категорії»,2017 

17 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

№ 9083 від 26.11.2013 р 

вчителі інформатики 

 

 

Астрономія 

Чернишев 

Владлен 

Геннадійович 

вчитель 

математики  

Саратовський 

ДПІ 

ім.К.Федіна, 

1995, 

математика, 

вчитель 

математики  

ШВ № 383163 

відповідає  раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії», 2014 

22 

Миколаївський 

обласний державний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти,  

№ 218-17 від 03.02.2017  

вчителі фізики та 

астрономії 

 

Біологія 

Волуй 

Людмила 

Леонідівна 

 

вчитель 

біології 

Криворізький 

педінститут, 

1985р. 

«біологія з 

додатковою 

спеціальністю 

хімія», вчитель 

біології і хімії 

 диплом  

№ 033575 

відповідає  раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

званню «старший 

учитель», 2016 

32 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

№ 6382 від 26.10.2016 р. 

 вчителі біології та 

екології, 

природознавства 

 

Географія,  

основи економіки 

Антіпова 

Тетяна 

вчитель 

хімії  

ДДУ, 1985р., 

хімія, хімік, 

відповідає  раніше 

присвоєній 40 
Дніпропетровський 

обласний інститут 
 



Іванівна викладач 

диплом 

№ 979955 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

званню « вчитель-

методист», 2015 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

№ 2252 від 05.04.2016 р 

вчителі географії та 

основ економіки 

Хімія 

Антіпова 

Тетяна 

Іванівна 

вчитель 

хімії 

ДДУ, 1985р., 

хімія, хімік, 

викладач 

диплом 

№ 979955 

відповідає  раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

званню « вчитель-

методист», 2015 

40 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

№ 2003 від 27.03.2015 р 

вчителі хімії 

 

 

Трудове навчання, 

технології 

 

Собко 

Петро 

Григорович 
вчитель 

трудового 

навчання 

Криворізький 

педінститут, 

1983р. 

загальнотехнічні 

дисципліни та 

праця, вчитель 

загальнотехніч-

них дисциплін, 

диплом 

№ 808471 

відповідає  раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

званню « вчитель-

методист», 2015 

34 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

№ 6074 від 09.10.2015 р 

вчителі трудового 

навчання та технологій  

 

 

Фізична культура 

Собко 

Петро 

Григорович 

вчитель 

трудового 

навчання 

Криворізький 

педінститут, 

1983р. 

загальнотехнічні 

дисципліни та 

праця, вчитель 

загальнотехніч- 

них дисциплін 

диплом 

№ 808471 

відповідає  раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

званню « вчитель-

методист», 2015 

34 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

№ 2808-16 від 

22.04.2016 р 

вчителі фізичної 

культури 

 

Захист Вітчизни 

Волуй 

Людмила 

Леонідівна 

вчитель 

біології 

Криворізький 

педінститут, 

1985р. 

відповідає  раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

32 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

 



 «біологія з 

додатковою 

спеціальністю 

хімія», вчитель 

біології і хімії, 

 диплом  

№ 033575 

вищої категорії» та 

званню «старший 

учитель», 2016 

№ 4757-16 від 

24.06.2016 р., 

 вчителі предмета 

«Захист Вітчизни» 

початкові класи,  

ГПД 

Собко 

Лариса 

Олександрів 

на 

вчитель 

початкових 

класів 

Криворізький 

педінститут, 

1983р.,  

педагогіка та 

методика 

початкового 

навчання,  

вчитель 

початкових 

класів 

диплом 

№ 808435 

відповідає  раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

званню «старший 

учитель», 2016 

34 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

№ 3784-16 від 

20.05.2016 р., 

 вчителі початкових 

класів з викладанням 

ІКТ, вихователі ГПД 

 

початкові класи Панасюк 

Інна 

Іванівна 

вчитель 

початко-

вих 

класів 

Миколаївський 

педінститут, 

1993р., 

педагогіка та 

методика 

початкового 

навчання,  

вчитель 

почат.класів 

диплом 

№ 742106 

присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія «спеціаліст 

 І категорії», 2014 

19 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

№ 6181 від 24.05.2013, 

 вчителі початкових 

класів з викладанням 

ІКТ 

 

початкові класи, 

ГПД 

Бондаренко 

Людмила 

Ігорівна 

вчитель 

початко-

вих 

класів 

Рівненський 

педінститут, 

1983р., 

педагогіка і 

методика 

початкового 

навчання, 

вчитель 

відповідає  раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

званню «старший 

учитель», 2013 

40 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

№ 9460 від 08.12.2017 р. 

 вчителі початкових 

класів з викладанням 

ІКТ, вихователі ГПД 

 



початкових 

класів, 

диплом 

№ 947732 

початкові класи Мороз 

Катерина 

Анатоліївна 

вчитель 

початко-

вих 

класів 

Криворізький 

ДПУ 

ІІ курс 

 

10 тар.розряд 0,4 

Криворізький ДПУ 

ІІ курс 

 

 

практичний психолог 

Міснік 

Златослава 

Олексаедрівна 

практич- 

ний 

психолог 

Рівненський 

інститут 

вищ.навч.закл. 

2017 р., 

психологія, 

бакалавр з 

психології, 

диплом 

С 17 № 071986 

11 тар.розряд 1 -  

   Дошкільний підрозділ    

вихователь дитячого 

садка 

Кавун 

Світлана 

Юріївна 

вихова- 

тель 

дитячого 

садка 

Дніпропетров 

ський 

національний 

університет 2005 

українська мова 

і література, 

філолог,викладач 

укр.мови і літ. 

НР № 27538496 

присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія «спеціаліст 

 І категорії», 2014 

9 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

№ 6181 від 24.05.2013, 

 вчителі початкових 

 

вихователь дитячого 

садка 

Молчанова 

Любов 

Олексіївна 

вихова- 

тель 

дитячого 

садка 

Дніпропетровсь 

ке пед.училище 

1958, дошкільне 

виховання, 

вихователь 

дитячого садка, 

диплом  

УН № 916717 

11 тар.розряд 40 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

№ 3132-17 від 

28.04.2017, 

 вихователі дошкільних 

навчальних закладів 

 

вихователь дитячого 

садка 

Малишко 

Тетяна 

Іванівна 

вихова-

тель 

дитячого 

Дніпропетровсь 

ке пед.училище 

1958, дошкільне 

11 тар.розряд 37 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

 



садка виховання, 

вихователь 

дитячого садка, 

диплом НТІ  

№ 247709 

педагогічної освіти,  

№ 6898 від 24.06.2011, 

 вихователі дошкільних 

навчальних закладів 

вихователь дитячого 

садка 

Луценко 

Наталія 

Степанівна 

вихова-

тель 

дитячого 

садка 

Дніпропетр. 

держ.інститут 

фізкультури і 

спорту, 2008, 

олімпійський та 

професійний 

спорт, спеціаліст 

з олімпійського 

та професійного 

спорту і 

фізичного 

виховання – 

тренера з виду 

спорту, диплом 

НР № 35094845 

11 тар.розряд 3 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

№ 3310-17 від 

26.05.2017, 

 вихователі дошкільних 

навчальних закладів 

 

вихователь дитячого 

садка 

Зайченко 

Катерина 

Анатоліївна 

вихова-

тель 

дитячого 

садка 

Дніпродзержин 

ський коледж 

фізичного 

виховання, 2014, 

фізичне 

виховання, 

викладач 

фізичного 

виховання, 

диплом 

НР № 47298983 

 

10 тар.розряд 3 -  

Особи, які працюють за сумісництвом (шкільний підрозділ) 

Захист Вітчизни 

Хохлов Артем 

Миколайович 

вчитель 

Захисту 

Вітчизни 

Придніпровська 

державна 

академія 

будівництва та 

архітектури, 

11 тар.розряд 2 

І курс Бердянського 

педагогічного 

університету 

 



2011р., 

автомобілі та 

автомобільне 

господарство, 

інженер-механік, 

диплом  

№ 41230896,  

І курс 

Бердянського 

педагогічного 

університету 

 
 

 



 

 
   

         

         

 


