
ВІДОМОСТІ  

за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання  

вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня 

Дніпровського державного технікуму енергетичних та інформаційних технологій 

 

Таблиця 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 28 27 3,4% 

у тому числі ті, що:    

мають відповідну освіту 28 27  

працюють у закладі освіти за 

сумісництвом 
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Таблиця 2  - Інформація про якісний склад педагогічних працівників 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

викладача 

Найменування 

посади 

Найменування закладу, 

який закінчив (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту) 

Кваліфікаційна 

категорія, 

педагогічне звання 

(рік встановлення, 

підтвердження) 

Педагогічн

ий стаж  

(станом на 

01.09.2018) 

Підвищення кваліфікації за фахом 

(найменування закладу або іншої юридичної 

особи, що має право на підвищення 

кваліфікації, номер, дата, видачі документа 

про підвищення кваліфікації) 

Приміт

ка 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 
 Федько 

Анжеліка 

Володимирівна 

Директор Дніпропетровський 

державний університет, 

диплом з  ПВ №771436, 

1990, спеціальність 

історія, кваліфікація 

історик, викладач історії 

та суспільствознавства 

Дніпропетровський 

державний університет, 

План: атестація у  

2019році 

2р.08 міс Освітній проект «Гранти в кожний 

коледж, технікум та професійне 

училище», сертифікат учасника,  2018 

Національна металургійна академія, 

Центр післядипломної освіти та 

підвищення кваліфікації кадрів. Напрям 

«Управління та адміністрування», 

свідоцтво  ПК 02070766/359-18, 2018р. 

тренінг з особистісного та професійного 

 



диплом кандидата наук 

КН №005100, 1994, 

кандидат історичних 

наук,   

Міжрегіональна 

академія управління 

персоналом, диплом про 

перепідготовку ДСК 

№010662, 2002, 

спеціальність фінанси, 

кваліфікація економіст. 

Фінансовий менеджер 

Інститут права та 

суспільних відносин 

ВНЗ "Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна", 

диплом про 

перепідготовку 12 ДСК 

№269425, 20214, 

спеціальність 

правознавство, 

кваліфікація юрист 

розвитку «Основи лідерства» (кафедра 

прикладної економіки та підприємництва 

НТУ «Дніпровська політехніка»), 2018 

 

Громадянська 

освіта 

Викладач 

суспільно – 

економічних 

дисциплін 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «викладач 

– методист» 

25.04.2104 

24р.09міс Міжгалузевий інститут підвищення 

кваліфікації та перепідготовки 

спеціалістів ВНЗ Укркоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі», курс «Методика викладання 

дисциплін у вищій школі. 

Правознавство, економіка», свідоцтво 

про підвищення кваліфікації  

№12СПВ056829 від 17.02.2017р.                                                                   

дистанційний курс «Використання 

інформаційно – комунікаційних 

технологій для ефективного планування і 

виконання справ», сертифікат №С2017 - 

053, 29.10.2017 

семінар – тренінг «Маркетинг та 

комерційна діяльність» (кафедра 

прикладної економіки та підприємництва 

НТУ «Дніпровська політехніка»); 2018 

 

 Бондаренко 

Валентина 

Михайлівна 

Заступник 

директора з 

навчальної 

роботи 

Дніпропетровський 

державний університет, 

ЖВ - 1 №098274, 1981, 

спеціальність українська 

мова і література, 

кваліфікація філолог, 

викладач української 

мови та літератури 

Відповідає 

займаній посаді 

21.04.2016 

19 Центральний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, категорія 

заступників директорів з навчальної 

роботи ВНЗ І – ІІ р.а., посвідчення 

12СПВ11 4971 від 05.12.2014. 

Національна металургійна академія, 

Центр післядипломної освіти та 

підвищення кваліфікації кадрів. Напрям 

«Управління та адміністрування», 

свідоцтво  ПК 02070766/357-18, 2018р. 

 

Українська 

мова 

Викладач 

гуманітарних 

дисциплін 

Відповідає 

займаній посаді. 

Підтверджена 

кваліфікаційна 

категорія  

«спеціаліст вищої 

33р.11міс Міжгалузевий  інститут підвищення 

кваліфікації та перепідготовки 

спеціалістів ВНЗ Укркоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі» , курс «Методика викладання 

дисциплін у вищій школі. Українська 

 

Українська 

література 
 



категорії»  

28.04.2015 

Підтверджено 

педагогічне 

звання «викладач 

– методист» 

28.04.2015 

мова, українська література», свідоцтво 

про підвищення кваліфікації 

№12СПВ056861 від 17.02.2017                                                                                          

Науково – методичний центр 

інформаційно – аналітичного 

забезпечення діяльності ВНЗ 

«Агроосвіта», тренінг  "Проектування 

електронних освітніх ресурсів у 

контексті оновлення професійної освіти", 

сертифікат НМЦ 38282994/№810 – 17 

Українська 

мова 

Кирпенко Надія 

Іванівна 

Викладач 

гуманітарних 

дисциплін 

Харківський державний 

педагогічний інститут, Г 

- ІІ №217666, 1979, 

спеціальність українська 

мова та література, 

кваліфікація вчитель 

української мови і 

літератури 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

21.04.2016 

38р.10міс Міжгалузевий інститут підвищення 

кваліфікації та перепідготовки 

спеціалістів ВНЗ Укркоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі. Українська мова, українська 

література», курс "Методика викладання 

дисциплін у вищій школі", свідоцтво про 

підвищення кваліфікації №12СПВ056860 

від 17.02.2017р. 

 

Авторський семінар «Моделювання 

сучасного уроку української мови» 

(автор О.М. Авраменко), 2018 

 

Українська 

література 

Українська 

мова 

Горбачова 

Світлана 

Василівна 

Викладач 

гуманітарних 

дисциплін 

Нікопольське 

педагогічне училище 

МТ№810836, 

спеціальність 

Викладання в 

початкових класах 

загальноосвітньої 

школи. 

Дніпровський 

державний університет 

ЛА№010792, 

спеціальність Російська 

мова та література 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «вчитель – 

методист» 

03.04.2015 

30р Дніпропетровський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти, 

курси підвищення кваліфікації вчителів 

російської мови, літератури, світової 

літератури, української мови, літератури 

«Формування креативної особистості 

засобами предметів філологічного 

циклу» свідоцтво про підвищення 

кваліфікації №1814, від 26.12.14. 

 

Дніпропетровський обласний інститут 

педагогічної освіти, свідоцтво про 

підвищення кваліфікації керівників 

установ і закладів освіти за програмою 

«Випереджаюча освіта для сталого 

розвитку, вчителів російської мови та 

світової літератури»№1705, від 24.06.15. 

 

Українська 

література 



Авторський семінар «Моделювання 

сучасного уроку української мови» 

(автор О.М. Авраменко), 2018 

Історія 

України 

Мірошніченко 

Віктор Петрович 

Викладач 

суспільних 

дисциплін 

Одеський державний 

університет, диплом ЖВ 

- І №008752, 1980, 

спеціальність історія, 

кваліфікація історик, 

викладач історії та 

суспільствознавства 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «старший 

викладач» 

21.04.2016 

41р.07міс Дніпропетровський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

вчителів історії, правознавства та 

суспільствознавчих дисциплін, №5417,  

2014 рік 

 

План: КЗВО «Дніпровська академія 

неперервної освіти», очно – дистанційні 

курси для вчителів історії, 

правознавства, громадянської освіти та 

суспільних дисциплін («спеціаліст І 

категорії», «спеціаліст вищої категорії»), 

18.03.2019 – 24.04.2019р. 

 

Всесвітня 

історія 

Історія 

України 

Штифановська 

Наталя 

Володимирівна 

Викладач 

суспільних 

дисциплін 

Дніпропетровський 

державний університет, 

диплом НР №10591023, 

1998, спеціальність 

соціологія, кваліфікація 

викладач соціально - 

гуманітарних дисциплін 

Дніпропетровський 

державний університет, 

диплом НР №23440655, 

2003, спеціальність 

Державна служба, 

кваліфікація магістр у 

галузі державного 

управління 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

першої категорії»  

 

31.03.2014 

16р Міжгалузевий інститут підвищення 

кваліфікації та перепідготовки 

спеціалістів ВНЗ Укркоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі», курс «Методика викладання 

дисциплін у вищій школі. Історія. 

Суспільні дисципліни», свідоцтво про 

підвищення кваліфікації  

№12СПВ056864від 17.02.2017р. 

 

Громадянська 

освіта 

Іноземна 

мова  

Дубинка 

Вікторія 

Борисівна 

Викладач 

гуманітарних 

дисциплін 

Дніпропетровський 

державний університет, 

НР №11909169, 1999, 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

24р.10міс Курси підвищення кваліфікації вчителів 

іноземних мов, обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти в 

 



спеціальність мова та 

література (німецька), 

кваліфікація філолог, 

викладач німецької 

мови та літератури 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

21.04.2017 

місті Дніпро, 2016, свідоцтво СПК №ДН 

24983906/7134-16                     

  

Міжгалузевий інститут підвищення 

кваліфікації та перепідготовки 

спеціалістів ВНЗ Укркоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі», курс "Методика викладання 

дисциплін у вищій школі. Іноземна 

мова", свідоцтво про підвищення 

кваліфікації  №12СПВ056828 від 

17.02.2017р.                                         

 

 семінари – тренінги  

- «Розвиток навичок  письма для ЗНО: 

«Developing Writing Skills for External 

Independent Assessment (ZNO)» 2017 

- «exploring the world of english 

languageteaching 2018 

вебінар «Сучасні освітні програми в 

рамках Нової української школи», 2018 

Іноземна 

мова  

Ковальчук  

Ірина 

Олександрівна 

Викладач 

гуманітарних 

дисциплін 

Дніпропетровський  

державний університет, 

ЛП ВЕ №005063, 1988, 

спеціальність англійська 

мова та література, 

кваліфікація філолог, 

викладач англійської 

мови та літератури 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

першої категорії»  

30.03.2018 

21р.03міс Міжгалузевий інститут підвищення 

 кваліфікації та перепідготовки 

спеціалістів ВНЗ Укркоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі. Іноземна мова» свідоцтво 

№12СПВ056828 від 17.02.2017р. 

 

План: КЗВО «Дніпровська академія 

неперервної освіти», очно – дистанційні 

курси для англійської  мови, літератури 

(«спеціаліст І категорії», «спеціаліст 

вищої категорії»), з 27.05.2019 

 

Зарубіжна 

література  

Шепель Надія 

Олександрівна 

Викладач 

гуманітарних 

Дніпропетровський 

державний університет, 

Відповідає раніше 

присвоєній 

24р.09міс Міжгалузевий інститут підвищення 

кваліфікації та перепідготовки 
 



Культуроло 

гія  

дисциплін РВ №726443, 1988, 

спеціальність Російська 

мова і література, 

кваліфікація філолог, 

викладач російської 

мови та літератури 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «викладач 

– методист» 

25.04.2104 

спеціалістів ВНЗ Укркоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі», курс «Методика викладання 

дисциплін у вищій школі. Зарубіжна 

література. Культурологія», свідоцтво 

про підвищення кваліфікації  

№12СПВ056877від 17.02.2017р.  

Науково – методичний центр 

інформаційно – аналітичного 

забезпечення діяльності ВНЗ 

«Агроосвіта», тренінг «Проектування та 

створення електронних підручників», 

свідоцтво 282994/№2467 – 18 

 

План: КЗВО «Дніпровська академія 

неперервної освіти», очно – дистанційні 

курси для вчителів російської мови, 

літератури, зарубіжної літератури 

(«спеціаліст І категорії», «спеціаліст 

вищої категорії»), з 22.04.2019 

Математика  Кучеренко Алла 

Анатоліївна 

Викладач 

математики 

Дніпропетровський 

інститут інженерів 

залізничного 

транспорту, ИВ - І 

№141714, 1983, 

спеціальність прикладна 

математика, 

кваліфікація інженер - 

математик 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «викладач 

– методист» 

25.04.2104 

33р.10міс Міжгалузевий інститут підвищення 

кваліфікації та перепідготовки 

спеціалістів ВНЗ Укркоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі», курс «Методика викладання 

дисциплін у вищій школі. Математика», 

свідоцтво про підвищення кваліфікації  

№12СПВ056887 від 17.02.2017р. 

 

Математика Беседіна 

Олександра 

Вячеславівна 

викладач 

математики 

Дніпропетровський 

національний 

університет імені Олеся 

Гончара, диплом НР 

№47795064, 2013, 

спеціальність 

математика, 

кваліфікація математик, 

викладач вищого 

навчального закладу 

Спеціаліст, 11 

тарифний розряд 

04р.11міс  Відпу

стка 

по 

догля

ду за 

дитин

ою 



Математика Прудько Олена 

Іванівна 

Викладач 

математики 

Дніпровський 

державний університет, 

КВ № 679491, 1984, 

спеціальність 

математика, 

кваліфікація: математик, 

викладач 

кандидат 

технічних наук 

26.01.2011 

доцент кафедри 

вищої математики 

25.01.2013 

26р. Державний вищій навчальний заклад 

«Український державний хіміко-

технологічний», стажування, наказ № 95-

к від 11.03.2015. «Сучасні підходи до 

викладання навчальних дисциплін 

математичного циклу» 

 

План: КЗВО «Дніпровська академія 

неперервної освіти», очно – дистанційні 

курси для вчителів математики 

(«спеціаліст І категорії», «спеціаліст 

вищої категорії»), з 27.05.2019 

 

Фізика і 

астрономія  

Портна Ліана 

Валеріївна 

Викладач 

фізики і 

астрономії 

Дніпропетровський 

державний університет, 

диплом ЛА №011383, 

1994, спеціальність 

фізика, кваліфікація 

викладач фізики 

Державний інститут 

підготовки та 

перепідготовки кадрів 

промисловості, диплом 

НР №37500837, 2009, 

спеціальність 

автоматизоване 

управління 

технологічними 

процесами, 2009, 

кваліфікація спеціаліст з 

автоматизованого 

управління 

технологічними 

процесами 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

першої категорії»  

30.03.2018 

 

24р.03міс Міжгалузевий інститут підвищення 

кваліфікації та перепідготовки 

спеціалістів ВНЗ Укркоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі», курс «Методика викладання 

дисциплін у вищій школі. Фізика», 

свідоцтво про підвищення кваліфікації  

№12СПВ056833 від 17.02.2017р. 

 

Всеукраїнська культурно – освітня 

асоціація Гуманітарної Педагогіки, 

семінар – практикум для вчителів 

природничого циклу «Інтеграція змісту 

природничої освіти та її імплементація в 

сучасній освітній простір», 2018 

 

Біологія і 

екологія 

Лушня Наталя 

Володимирівна 

Викладач 

природничих 

дисциплін 

Дніпропетровський 

державний університет, 

диплом НР №13845029, 

2000, спеціальність 

хімія, кваліфікація хімік 

– викладач 

Дніпропетровський 

 Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст вищої 

категорії»  

21.04.2016 

18р.08міс Міжгалузевий інститут підвищення 

кваліфікації та перепідготовки 

спеціалістів ВНЗ Укркоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі», курс "Методика викладання 

дисциплін у вищій школі. Біологія", 

свідоцтво про підвищення кваліфікації 

 



національний 

університет, диплом 

С15 №099576, 2015, 

спеціальність біологія, 

кваліфікація спеціаліст з 

біології, біолог, 

викладач середнього 

навчального закладу 

№12СПВ056859 від 17.02.2017р. 

 

асоціація Гуманітарної Педагогіки, 

семінар – практикум для вчителів 

природничого циклу «Інтеграція змісту 

природничої освіти та її імплементація в 

сучасній освітній простір», 2018 

Хімія  Сальникова 

Ольга 

Леонідівна 

Викладач хімії Дніпропетровський 

державний університет, 

диплом  Г - ІІ №041283, 

1983, спеціальність 

хімія, кваліфікація 

хімік, викладач 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «викладач 

– методист» 

21.04.2017 

39р.10міс Дніпропетровський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

керівників установ і закладів освіти, 

"Випереджаюча освіта для сталого 

розвитку вчителів хімії", 2013р., 

свідоцтво №1194. 

 

асоціація Гуманітарної Педагогіки, 

семінар – практикум для вчителів 

природничого циклу «Інтеграція змісту 

природничої освіти та її імплементація в 

сучасній освітній простір», 2018 

 

КЗВО «Дніпровська академія 

неперервної освіти», очно – дистанційні 

курси для викладачів хімії («спеціаліст І 

категорії», «спеціаліст вищої категорії»), 

пройдено І етап., 2019р. 

 

Інформатика Боюн Неоніла 

Олександрівна 

Викладач 

комп`ютерних 

дисциплін 

Національний гірничий 

університет, диплом НР  

№ 45517855, 2013, 

спеціальність 

Комп’ютеризовані 

системи, управління та 

автоматика, 

кваліфікація Інженер з 

комп’ютерних систем 

 Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст другої  

категорії»  

30.03.2018 

03р.09міс Курси підвищення кваліфікації вчителів 

інформатики, обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти в 

місті Дніпро, 2017р., СПК №ДН 

24983906/8949.  

 

Підготовка інструкторів Cisko 

державного ВНЗ «Національний 

гірничий університет» 

 

Буткамп інструкторів Академій CISKO-

2018, НТУ «Дніпровська політехніка»; 

Вебінар CISKO «Аналітика 

кібербезпеки», НТУ «Дніпровська 

 

Технології   



політехніка»)  

 

Фізична 

культура 

Алєнін Віталій 

Іванович 

Викладач 

фізичної 

культури 

Дніпропетровський 

державний інститут 

фізичної культури і 

спорту, диплом НР 

№23734247, 2004, 

спеціальність Фізичне 

виховання, кваліфікація 

викладач фізичного 

виховання і спорту 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст вищої 

категорії»  

21.04.2017 

21р.04міс Дніпропетровський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

новопризначених директорів 

загальноосвітніх навчальних закладів, 

вчителів фізичної культури,свідоцтво 

№807 від 13.02.2015р. 

 

Фізична 

культура 

Сіянко Сергій 

Миколайович 

Керівник 

фізичного 

виховання, 

викладач 

фізичної 

культури 

Дніпропетровський 

державний інститут 

фізичної культури, 

диплом ПВ № 684254, 

1988, спеціальність 

Фізична культура і 

спорт, кваліфікація 

викладач тренер по виду 

спорту 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

25.04.2104 

30р.06міс Міжгалузевий інститут підвищення 

кваліфікації та перепідготовки 

спеціалістів ВНЗ Укркоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі», курс "Методика викладання 

дисциплін у вищій школі. Фізичне 

виховання ", свідоцтво про підвищення 

кваліфікації   №12СПВ056875 від 

17.02.2017р. 

 

Базовий семінар з черлідингу та чир-

спорту серед фахівців фізичного 

виховання ВНЗ (І–ІVр.а.) та ПТН 

Дніпропетровської області, сертифікат 

22.11.1018р. 

 

КЗВО «Дніпровська академія 

неперервної освіти», очно – дистанційні 

курси для вчителів фізичної культури 

(«спеціаліст І категорії», «спеціаліст 

вищої категорії»), 04.03.2019 – 

22.03.2019 

 

 



Громадянська 

освіта 

Вишневський 

Андрій 

Васильович 

Викладач 

суспільних 

дисциплін 

Львівське вище воєнно - 

політичне училище, 

диплом Щ №046632, 

1971, спеціальність 

культурно - 

просвітницька робота, 

кваліфікація організатор 

- методист  культурно - 

просвітницької роботи з 

вищою освітою 

Дніпропетровський 

державний університет, 

диплом ТВ №874690, 

1991, спеціальність 

історія, кваліфікація 

історик, викладач історії 

та суспільствознавства 

Харківський державний 

університет харчування 

та торгівлі, диплом про 

перепідготовку ДСК 

№050132, 2004, 

спеціальність 

менеджмент 

зовнішньоекономічної 

діяльності, кваліфікація  

менеджер 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

03.04.2015 

49р.08міс Міжгалузевий інститут підвищення 

кваліфікації та перепідготовки 

спеціалістів ВНЗ Укркоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі», курс "Методика викладання 

дисциплін у вищій школі. 

Правознавство. Історія України", 

свідоцтво про підвищення кваліфікації 

№12СПВ056832 від 17.02.2017р. 

 

Технології Корендо Марина 

Володимирівна 

Викладач 

теплотехнічних 

дисциплін 

Українська інженерно – 

педагогічна академія, 

диплом ХА № 30289334, 

2006, спеціальність 

Теплові електричні 

станції, кваліфікація  

інженер –

теплоенергетик 

Класичний приватний 

університет, диплом АР 

№ 34210337, 2008, 

 Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічне 

звання «старший 

викладач» 

28.04.2015 

12р. Міжгалузевий інститут підвищення 

кваліфікації та перепідготовки 

спеціалістів ВНЗ Укркоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі», курс "Методика викладання 

дисциплін у вищій школі. Вступ до фаху 

(технології)", свідоцтво про підвищення 

кваліфікації  №12СПВ056855 від 

17.02.2017р. 

 



спеціальність 

Педагогіка вищої 

школи, кваліфікація 

магістр з педагогіки 

вищої школи 

Технології Коміссарова 

Ірина Віталіївна 

Викладач 

економічних 

дисциплін 

Міжрегіональна 

академія управління 

персоналом, диплом ДС 

№034207, 2005, 

спеціальність  фінанси 

кваліфікація економіст, 

фінансовий менеджер 

 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст вищої 

категорії»  

21.04.2016 

14р. Міжгалузевий інститут підвищення 

кваліфікації та перепідготовки 

спеціалістів ВНЗ Укркоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі», курс "Методика викладання 

дисциплін у вищій школі. Економіка. 

Вступ до фаху", свідоцтво про 

підвищення кваліфікації  

№12СПВ056871 від 17.02.2017р.                                                             

Вебінар «Інтерактивні технології в 

освіті: залучаємо учнів до навчання за 

допомогою інтернет – сервісів»,  

свідоцтво №В1-60271,2018                                                                           

Вебінар "STEM - освіта. модний тренд 

чи життєва необхідність", свідоцтво 

№В19-60271, 20018            

семінар – тренінг «Технології залучення 

студентів до активної взаємодії в процесі 

вивчення дисципліни «Комерційна 

діяльність», 2018 

вебінар «Інтерактивні технології в освіті: 

залучаємо учнів до навчання за 

допомогою інтернет – сервісів»,2018 

семінар – тренінг «Маркетинг та 

комерційна діяльність» (кафедра 

прикладної економіки та підприємництва 

НТУ «Дніпровська політехніка»),2018 

вебінар «Як «загасити полум’я» 

конфлікту, або Розв’язуємо конфлікти у 

закладі загальної середньої освіти», 2018 

Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації КЗВО «Дніпровської 

академії непреривної освіти» 

Дніпропетровської обласної ради». 

 



«Особливості використання тренінгової 

технології для розвитку громадянських 

компетентностей учнів», сертифікат СТ 

№ДН 41682253/1493 

Технології Гориславець 

Юлія 

Олександрівна 

Викладач 

економічних 

дисциплін 

Міжрегіональна 

академія управління 

персоналом, диплом КВ 

№26059996, 

спеціальність 

маркетинг, кваліфікація 

економіст – маркетолог 

ВНЗ "Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна", 2010, 

диплом КВ 37771023, 

спеціальність програмне 

забезпечення 

автоматизованих систем  

комп'ютерні науки, 

кваліфікація бакалавр з 

комп'ютерних наук 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

28.04.2015 

12р.10міс Міжгалузевий інститут підвищення 

кваліфікації та перепідготовки 

спеціалістів ВНЗ Укркоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі», курс "Методика викладання 

дисциплін у вищій школі. Еекономіка. 

Вступ до фаху", свідоцтво про 

підвищення кваліфікації  

№12СПВ056870 від 17.02.2017р. 

 

Технології Воронова Ірина 

Іванівна 

Викладач 

автоматизації 

та 

комп’ютерно-

інтегрованих 

технологій 

Дніпропетровський 

інститут інженерів 

залізничного 

транспорту, диплом ЛВ 

№356803, 1988, 

спеціальність 

промислова 

теплоенергетика, 

кваліфікація інженер – 

промтеплоенергетик 

 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

25.04.2104 

35р.11міс Міжгалузевий інститут підвищення 

кваліфікації та перепідготовки 

спеціалістів ВНЗ Укркоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі», курс "Методика викладання 

дисциплін у вищій школі. Вступ до фаху 

(технології)", свідоцтво про підвищення 

кваліфікації №12СПВ056856 від 

17.02.2017р. 

 

Практичний 

психолог  

Куян Олена 

Олександрівна 

Практичний 

психолог 

Мелітопольський 

інститут екології та 

соціальних технологій 

вищого навчального 

закладу «ВМУРОЛ 

«Україна», 

спеціальність 

 Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст другої 

категорії» 

30.03.2018 

9р.02міс Професійні та навчальні тренінги при 

Департаменті освіти і науки 

Дніпропетровської облдержадміністрації 

Дніпропетровський обласний навчально-

методичний центр практичної психології 

і соціальної роботи: №1686, 18.12.2016, 

№1743, 19.03.2017, №1777, 27.05.2017, 

 



«Соціальна робота», 

кваліфікація магістр з 

соціальної роботи, 

викладач вищого 

навчального закладу, 

2009р., АР №37432320; 

Мелітопольський 

державний педагогічний 

університет імені Б. 

Хмельницького, 

спеціальність 

«Початкова освіта. 

Практична психологія», 

кваліфікація 

«Організатор початкової 

освіти. Вчитель 

початкової школи. 

Практичний психолог», 

2015р., С15 №080717 

 

№1808, 27.05.2017 

 

Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації КВНЗ «Дніпропетровський 

обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти», курси підвищення 

кваліфікації практичних психологів, 

свідоцтво СПК №ДН 24983906/6275, 

2017р. 

Бібліотекар  Чорна Галина 

Володимирівна 

Бібліотекар  Криворізький 

державний педагогічний 

інститут, спеціальність 

математика і фізика, 

кваліфікація учитель 

математики і фізики, 

1985р., ИВ – І №033311 

10 тарифний 

розряд.  

План атестації: 

2019р. 

2р.02міс Вищий навчальний заклад 

Укркоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», 

міжгалузевий інститут підвищення 

кваліфікації та перепідготовки 

спеціалістів за програмою «Інновації в 

бібліотечній справі: методи, підходи, 

технологій», свідоцтво ПК 

№01597997/00923 – 18, 2018р. 

 

 

Особи, які працюють за сумісництвом 
Захист 

Вітчизни 

Баранчиков Іван 

Іванович 

Викладач 

захисту 

Вітчизни 

Приватний вищий 

навчальний заклад 

"Донецький інститут 

соціальної освіти", 

диплом НК 

№37687176, 2010, 

спеціальність 

географія, кваліфікація 

географ, викладач 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

присвоєно 

педагогічне 

звання «викладач 

15 Дніпропетровський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти, 

курси підвищення кваліфікації вчителів 

предмета "Захист Вітчизни", свідоцтво 

СПК №ДН24983906/5675-17, 14.07.2017 

 




