
     Інформація 

 про якісний склад педагогічних працівників  

комунального закладу «Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 

 Тернівської міської ради Дніпропетровської області» 
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Найменування 

закладу, який 

закінчив (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Кваліфікаційна 

категорія, 

тарифний розряд, 

педагогічне звання, 

результат останньої 

атестації, рік 

 

Педагогіч

ний стаж 

(повних 

років) 

Підвищення 

кваліфікації за фахом 

(найм. закладу або ін. 

юрид. особи, що має 

право на підвищення 

кваліфікації, номер, 

дата видачі документа 

про підвищення 

кваліфікації) 

Примітки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

1.  Директор  

 

 

 

 

Мацейлік 

Світлана 

Василівна 

Директор 

Дніпропетровський  

державний 

університет, 1995 

рік, спеціальність 

«Географія», 

кваліфікація 

«Географ. Викладач» 

Відповідає займаній 

посаді, 2016 рік, 

17 тарифний розряд 

12 років Курси керівників 

установ і закладів 

освіти, ДОІППО 

Кваліфікаційне 

посвідчення 

№ 8560, 2014р. 

 

Географія вчитель 

географії 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії», 

присвоєне 

педагогічне звання 

«Старший вчитель» 

2014 рік, 

14 тарифний розряд 

27 років Курси вчителів 

географії, ДОІППО 

Кваліфікаційне 

посвідчення 

№ 8560, 2014р. 

2.  Заступник 

директора з 

навчально- 

 

Бойчук  

Галина 

Володимирівна 

Заступник 

директора з 

навчально- 

 

Миколаївський 

Державний 

педагогічний 

університет, 2001 

Відповідає займаній 

посаді, 2016 рік,  

15 тарифний розряд 

13 років Курси керівників 

установ і закладів 

освіти, ДОІППО 

 

 



виховної 

роботи 

виховної 

роботи,  

0,5 ставки 

рік, спеціальність 

«Початкове 

навчання», здобула 

кваліфікацію 

вчителя початкових 

класів. 

Кваліфікаційне 

посвідчення  

СПК № ДН 

24983906/4452-17 

2016р. 

Початкове 

навчання 

вчитель 

початкових 

класів 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» 

2015 рік, 

 «Відмінник освіти 

України» 1989рік,  

14 тарифний розряд 

44 роки Курси вчителів 

початкових класів, 

ДОІППО 

Кваліфікаційне 

посвідчення № 6794, 

2013р. 

3.  Заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи 

Кулагіна  

Леся 

 Яківна 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи, 

0,5 ставки 

Ровенський 

державний  

педагогічний 

інститут 

ім.Д.З.Мануїльськог

о, 1981 рік, 

спеціальність 

«Російська мова та 

література», 

присвоєно 

кваліфікацію 

вчителя російської 

мови та літератури. 

Не атестувалась,  15 

тарифний розряд 

2 роки Курси керівників 

установ і закладів 

освіти, ДОІППО 

Кваліфікаційне 

посвідчення СПК № 

ДН 24983906/5411-17, 

2017р. 

 

Російська мова 

і література 

вчитель 

російської 

мови і 

літератури 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії», 

2015 рік,  

«Відмінник освіти 

України» 2001рік, 14 

тарифний розряд 

45 років Курси вчителів 

російської мови та 

літератури, ДОІППО 

Кваліфікаційне 

посвідчення 

СПК № ДН 

24983906/5411-17, 

2017р. 



4.  Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

 

 

 

 

 

Хоменко 

Анастасія 

Василівна 

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи, 

0,5 ставки Запорізький 

національний 

університет, 2011 

рік, спеціальність 

«Українська мова та 

література», здобула 

кваліфікацію 

філолог. Викладач 

української мови та 

літератури 

не атестувалась,  

15 тарифний розряд 

3 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 років 

 

 

Курси заступників 

директорів з виховної 

роботи загальноосвітніх 

навчальних закладів, 

КВНЗ «Дніпровська 

академія неперервної 

освіти», Кваліфікаційне 

посвідчення 

СПК № ДН 41682253/417, 

2018р. 

 

Українська 

мова і 

література 

вчитель 

української 

мови і 

літератури 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія «спеціаліст 

другої категорії», 

2017 рік, 12 

тарифний розряд 

Курси вчителів 

української мови і 

літератури, ДОІППО 

Кваліфікаційне 

посвідчення 

СПК № ДН 

24983906/5975-16, 

2016р. 

5.  Українська 

мова та 

література 

Дірінг  

Тетяна 

Василівна 

вчитель 

української 

мови та 

літератури 

Уманський 

державний 

педагогічний 

університет ім. 

П.Тичини, 2004 рік, 

спеціальність 

«Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Українська 

мова та література», 

присвоєно 

кваліфікацію 

вчителя української 

мови та літератури 

та зарубіжної 

літератури. 

 

 

 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії»,  

2016 рік,  

14 тарифний розряд 

17 років Курси вчителів 

української мови та 

літератури, ДОІППО 

Кваліфікаційне 

посвідчення   

СПК №7378, 

2015р. 

 



6.  Українська 

мова та 

література 

Пономаренко 

Валентина 

Федорівна 

вчитель 

української 

мови та 

літератури 

Харківський 

державний 

педагогічний 

інститут 

Г.С.Сковороди, 

1982рік, 

спеціальність 

«Українська мова і 

література», здобула 

кваліфікацію 

вчителя української 

мови і літератури.  

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії»,  

2014 рік, «Відмінник 

освіти України» 

2003рік,  

14 тарифний розряд 

35 років  

 

Курси вчителів 

української мови та 

літератури ДОІППО 

Кваліфікаційне 

посвідчення №2323 

2014р. 

 

7.  Англійська 

мова 

Мамонова  

Ірина  

Петрівна 

вчитель 

англійської 

мови 

Запорізький 

державний 

університет, 1992 

рік, спеціальність 

«Французька та 

англійська мови», 

здобула 

кваліфікацію 

викладач 

французької та 

англійської мов. 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії»,  

2014 рік,  

14 тарифний розряд 

24 роки Курси вчителів 

англійської мови 

ДОІППО 

Кваліфікаційне 

посвідчення 

№ 7257, 

2014 р. 

 

Вчитель 

французької 

мови 

8.  Англійська 

мова 

Єгорова  

Наталя 

Володимирівна 

вчитель 

англійської 

мови 

Бердянський 

державний 

педагогічний 

університет, 2010рік, 

спеціальність 

«Українська мова та 

література», здобула 

кваліфікацію 

вчитель української 

мови та літератури, 

англійської мови  та 

зарубіжної 

літератури 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія «спеціаліст 

другої категорії», 

2017 рік, 12 

тарифний розряд 

19 років  Курси вчителів 

англійської мови, 

ДОІППО 

Кваліфікаційне 

посвідчення 

СПК № 5484, 

2015р. 

 



9.  Англійська 

мова 

Васильєва  

Яна Андріївна 

вчитель 

англійської 

мови 

Горлівський 

державний 

педагогічний 

інститут іноземних 

мов, 2008 рік, 

спеціальність 

«Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Мова і 

література 

(англійська, 

іспанська), здобула 

кваліфікацію 

вчителя англійської, 

іспанської мов та 

зарубіжної 

літератури. 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія «спеціаліст 

другої категорії», 

2017 рік, 12 

тарифний розряд 

3 роки Курси вчителів 

англійської мови, 

ДОІППО 

Кваліфікаційне 

посвідчення 

СПК № ДН 

24983906/8851-16 

2016р. 

 

10.  Російська  

мова 

Боднарчук 

Катерина 

Василівна 

Вчитель   

російської 

мови та 

літератури 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут ім.І.Франка, 

1976 рік, 

спеціальність 

«Російська мова та 

література», 

присвоєно 

кваліфікацію і 

звання вчителя 

російської мови і 

літератури середньої 

школи. 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

педагогічному 

званню «Вчитель-

методист», 2015рік, 

14 тарифний розряд 

47 років Курси вчителів 

російської мови, 

літератури та світової 

літератури, ДОІППО 

Кваліфікаційне 

посвідчення 

 № 2665 

2014р. 

 

11.  Російська  

мова 

Мітіна 

Людмила 

Іванівна 

Вчитель   

російської 

мови та 

літератури 

Дніпропетровський 

ордена Трудового 

Червоного Прапора 

державний 

університет ім. 300-

Встановлена 

кваліфікаційна ІІ 

категорія, 

12 тарифний розряд, 

2016 рік. 

43 роки Курси вчителів 

російської мови, 

літератури та світової 

літератури, ДОІППО 

Кваліфікаційне 

 



річчя возз’єднання 

України з Росією, 

1973 рік, 

спеціальність 

«Російська мова і 

література», здобула 

кваліфікацію 

філолога. Викладач 

російської мови і 

літератури. 

посвідчення 

 № 6589 

2009р. 

12.  Історія 

України, 

всесвітня 

історія 

Горбачова 

Галина 

Григорівна 

 

Вчитель історії 

Південно-

Сахалінський 

державний 

педагогічний 

інститут, 1985рік, 

спеціальність 

«Історія та 

суспільствознавство

», здобула 

кваліфікацію 

вчитель середньої 

школи 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії», 

2015рік, 14 

тарифний розряд 

34роки Курси вчителів історії, 

правознавства та 

суспільствознавчих 

дисциплін, ДОІППО 

Кваліфікаційне 

посвідчення № 5421, 

2014 р. 

 

 

 

 

Правознавство 

 

 

Вчитель 

правознавства 

Художня 

культура 

 

Вчитель 

художньої 

культури 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії», 

2015рік, 14 

тарифний розряд 

Курси вчителів 

художньої культури та 

інтегрованого курсу 

«Мистецтво», ДОІППО 

Кваліфікаційне 

посвідчення СПК № 

ДН 24983906/6864, 

2017 р. 

13.  Історія 

України, 

всесвітня 

історія 

 

Струкова 

Ольга Іванівна 

Вчитель історії Дніпропетровський 

національний 

університет, 2002 

рік, спеціальність 

«Географія»,  

 

 

 

 12 років Курси вчителів історії, 

правознавства, 

суспільствознавчих 

дисциплін ДОІППО 

Кваліфікаційне 

посвідчення СПК  № 

ДН 24983906/8418 

2013 р. 

 



Основи 

здоров’я 

 

 

 

Вчитель основ 

здоров’я 

присвоєно  

кваліфікацію 

географа, викладача. 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

педагогічному 

званню «Старший 

вчитель»,  2013 рік, 

12 тарифний розряд 

Курси вчителів основ 

здоров’я, ДОІППО 

Кваліфікаційне 

посвідчення СПК  № 

ДН 24983906/1620 

2016 р. 

Географія  Вчитель 

географії 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній І 

категорії 2016 рік, 13 

тарифний розряд 

Курси вчителів 

географії, економіки, 

ДОІППО 

Кваліфікаційне 

посвідчення  

СПК  № 8328 

 2015 р. 

Захист 

Вітчизни  

Вчитель 

Захисту 

Вітчизни 

Курси вчителів Захисту 

Вітчизни, ДОІППО 

Кваліфікаційне 

посвідчення СПК  № 

ДН 24983906/7804 

 2017 р. 

14.  Математика  Самошкін 

Олександр 

Павлович 

Вчитель 

математики 
Криворізький 

державний 

педагогічний 

інститут, 

1993р., спеціальність 

«Математика і 

фізика», здобув 

кваліфікацію 

вчителя математики 

і фізики 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

педагогічному 

званню «Старший 

вчитель» 2016рік, 14 

тарифний розряд 

24 роки Курси вчителів 

математики ДОІППО 

Кваліфікаційне 

посвідчення СПК № 

ДН 24983906/7259/16 

2016р. 

 

15.  Математика  Меркулова 

Юлія Іванівна 

Вчитель 

математики 

Бердянський 

державний 

педагогічний 

Відповідає займаній 

посаді та 

встановленому  

10 років Бердянський 

педагогічний 

університет, диплом 

 



університет, 2017 

рік, спеціальність 

«Математика», 

присвоєно 

кваліфікацію 

Бакалавр 

математики. 

10 тарифному 

розряду, 2017 рік. 

В17 №215346, 2017р. 

16.  Інформатика Шолохова 

Олена 

Вікторівна 

Вчитель 

інформатики 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 

1995р., спеціальність 

«Робототехнічні 

системи та 

комплекси», здобув 

кваліфікацію 

спеціаліст інженер-

електромеханік 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» 

2015рік, 14 

тарифний розряд 

22 роки Курси вчителів 

інформатики 

 ДОІППО 

Кваліфікаційне 

посвідчення  

СПК № 513 

2015р. 

 

17.  Біологія Разінкова 

Олена 

Анатоліївна 

Вчитель 

біології 
Криворізький 

національний 

університет, 

2013р., спеціальність 

«Біологія», здобув 

кваліфікацію біолог. 

Вчитель біології та 

екології 

Відповідає займаній 

посаді та 

встановленій 

кваліфікації 

«спеціаліст» 

11 тарифному 

розряду, 2014 рік. 

3 роки Курси вчителів біології, 

екології, 

природознавства 

 ДОІППО 

Кваліфікаційне 

посвідчення  

СПК № ДН 

24983906/6893 

2017р. 

Атестація 

в 2018 

році 

Вчитель 

екології 

Вчитель 

природознавст

ва 

18.  Фізика Зібарєва 

Вікторія 

Андріївна 

Вчитель фізики Харківський 

національний 

університет ім. 

В.Н.Казазіна, 

2014рік, 

спеціальність 

«Фізика 

Відповідає займаній 

посаді та 

встановленій 

кваліфікації 

«спеціаліст» 

11 тарифному 

розряду, 2014 рік. 

3 роки Харківський 

національний 

університет ім. 

В.Н.Казазіна, диплом 

ХА №47619262, 2014р. 

 



Астрономія Вчитель 

астрономії 

конденсованого 

стану», здобула 

кваліфікацію фізика 

конденсованого 

стану, вчителя 

фізики та 

математики. 

Відповідає займаній 

посаді та 

встановленій 

кваліфікації 

«спеціаліст» 

11 тарифному 

розряду, 2014 рік. 

Харківський 

національний 

університет ім. 

В.Н.Казазіна, диплом 

ХА №47619262, 2014р. 

19.  Хімія Боярських 

Ганна  

Павлівна 

Вчитель хімії Дніпропетровський 

національний 

університет, 2002 

рік, спеціальність 

«Хімія та основи 

інформатики», 

присвоєно 

кваліфікацію 

викладач хімії та 

основ інформатики. 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

І категорії» 2014рік, 

14 тарифний розряд 

13 років Курси вчителів хімії, 

ДОІППО 

Кваліфікаційне 

посвідчення № 1877 

2014 р. 

 

 

20.  Музичне 

мистецтво 

Лісунова 

Наталя 

Ігорівна 

Вчитель 

музики 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2008рік, 

спеціальність 

«Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Музика», 

присвоєно 

кваліфікацію 

учителя музики, 

етики і естетики 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія «спеціаліст 

ІІ категорії», 2014 

рік, 12 тарифний 

розряд 

11 років Курси вчителів 

музичного мистецтва, 

які одночасно 

викладають художню 

культуру та 

образотворче 

мистецтво ДОІППО 

Кваліфікаційне 

посвідчення СПК № 

ДН 24983906/6096-16 

2016р. 

Атестація 

в 2018 

році 

Образотворче 

мистецтво 

Вчитель 

образотворчого 

мистецтва 

 Педагог-

організатор 

Курси підвищення 

кваліфікації педагогів-

організаторів, ДОІППО 

Кваліфікаційне 

посвідчення № 2169 

2014р. 



   Вчитель 

Християнської 

етики 

  Курси вчителів етики 

та основ християнської 

етики ДОІППО 

Кваліфікаційне 

посвідчення СПК № 

ДН 24983906/1559 

2017р. 

 

21.  Трудове 

навчання 

 

 

 

 

 

 

 

Коміссаров 

Віктор 

Анатолійович 

Вчитель 

трудового  

навчання 

(технічна 

праця) 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2009рік, 

спеціальність 

«Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Трудове 

навчання», 

присвоєно 

кваліфікацію 

учителя трудового 

навчання (технічна 

праця), основ 

інформатики, 

креслення і безпеки 

життєдіяльності 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія «спеціаліст 

І категорії», 2015 рік, 

13 тарифний розряд 

8 років Курси вчителів 

трудового навчання та 

технологій. Вчителі 

креслення, ДОІППО 

Кваліфікаційне 

посвідчення СПК № 35, 

2016р. 

 

 

Інформатика Вчитель 

креслення  

Курси вчителів 

інформатики ДОІППО 

Кваліфікаційне 

посвідчення 

СПК № 1170, 2016 р. 
Вчитель 

інформатики 

22.  Трудове 

навчання 

Курсова 

 Олена 

Олександрівна 

Вчитель 

трудового 

навчання 

(обслуговуючі 

види праці) 

Уманський 

державний 

педагогічний 

університет ім. 

П.Тичини, 2003рік, 

спеціальність 

«Педагогіка і 

методика середньої 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії», 

2015рік, 14 

тарифний розряд 

25 років Курси вчителів 

обслуговуючої праці, 

ДОІППО 

Кваліфікаційне 

посвідчення № 8912, 

2014р. 

 



Бібліотекар освіти. Трудове 

навчання», 

присвоєно 

кваліфікацію 

вчителя трудового 

навчання 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії», 

2015рік, 14 

тарифний розряд 

Курси шкільних 

бібліотекарів  

ДОІППО 

Кваліфікаційне 

посвідчення СПК 

№ ДН 24983906/7468, 

2017 р. 

23.  Фізична 

культура 

Бєлова Надія 

Григорівна 

Вчитель 

фізичного 

виховання 

Гомельський 

державний 

університет, 1977р., 

спеціальність 

«Фізичне 

виховання», здобула 

кваліфікацію 

учитель фізичного 

виховання. 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» 

Вчитель-методист, 

2014рік, 14 

тарифний розряд 

40 років Курси вчителів 

фізичної культури, 

ДОІППО 

Кваліфікаційне 

посвідчення 

СПК № ДН 

24983906/2914, 2017р. 

 

24.  Фізична 

культура 

Швець Руфіна 

Тайфурівна 

Вчитель 

фізичного 

виховання 

Дніпропетровський 

державний2 інститут 

фізичної культури і 

спорту, 2002р., 

спеціальність 

«Фізичне 

виховання», здобула 

кваліфікацію 

викладач фізичного 

виховання і спорту. 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії», 

2016рік, 14 

тарифний розряд 

24 роки Курси інстукторів 

дитячого-юнацького 

туризму (керівників 

спортивно-туристичних 

гуртків) ДОІППО 

Кваліфікаційне 

посвідчення 

№ 4047, 2014р. 

 

25.  Початкове 

навчання 

Каушан 

Людмила 

Миколаївна 

Вчитель 
початкових 

класів 

Слов’янський 

державний 

педагогічний 

інститут, 1987, 

спеціальність 

«Педагогіка та 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії», 

звання Старший 

36 років Курси вчителів  

початкових класів з 

викладанням ІКТ, 

ДОІППО 

Кваліфікаційне 

посвідчення 

Атестація 

в 2018 

році 



методика початкової 

освіти», присвоєно 

кваліфікацію 

учителя початкових 

класів. 

вчитель 2013рік, 14 

тарифний розряд 

СПК №ДН 

24983906/115, 2017р. 

 

26.  

Початкове 

навчання 

Бондаренко 

Вікторія 

Валеріївна 

Вчитель 
початкових 

класів 

Бердянський 

державний 

педагогічний 

університет, 2017р., 

спеціальність 

«Початкова освіта», 

здобула 

кваліфікацію 

бакалавра вчителя 

початкових класів. 

Відповідає займаній 

посаді, 2016 рік. 10 

тарифний розряд 

1 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бердянський 

державний 

педагогічний 

університет  

В1 № 156650, 2017р. 

 

Музичне 

мистецтво 

Вчитель 

музичного 

мистецтва 

Мелітопольське 

училище культури 

1994рік., 

спеціальність 

«Культурно-освітня 

робота і самодіяльна 

творчість», здобула 

кваліфікацію 

«Організатор 

культурно-освітньої 

роботи. Керівник 

самодіяльного 

хорового колективу» 

Відповідає займаній 

посаді,  2012 рік. 11 

тарифний розряд 

24 роки Курси вчителів  

музичного мистецтва, 

ДОІППО 

Кваліфікаційне 

посвідчення 

 № 4311, 2012р. 

 

 

27.  Початкове 

навчання 

Крикун  

Олена 

Михайлівна 

Вчитель 
початкових 

класів 

Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

В.Г.Короленка, 

2017р., спеціальність 

«Початкова освіта», 

здобула 

Відповідає займаній 

посаді,  2010 рік. 11 

тарифний розряд 

7 років Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

В.Г.Короленка, диплом 

С 17 № 099835, 2017 р. 

Атестація 

в 2018 

році 



кваліфікацію 

спеціаліст із 

початкової освіти. 

Вчитель початкової 

школи. 

28.  Початкове 

навчання 

Корягіна  

Олена 

Євгеніївна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Педагогічне 

училище 

Дніпропетровського 

національного 

університету, 2005р., 

спеціальність 

«Початкове 

навчання», здобула 

кваліфікацію 

вчителя початкових 

класів. 

Кіровоградський 

державний 

педагогічний 

університет імені 

В.Винниченка, 

2010рік , 

спеціальність 

«Соціальна 

педагогіка», здобула 

кваліфікацію 

магістра соціальної 

педагогіки. 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

ІІ категорії», 

2017рік, 12тарифний 

розряд 

3 роки Курси вчителів 

початкових класів з 

викладанням ІКТ 

ДОІППО, 

Кваліфікаційне 

посвідчення 

СПК № ДН 

24983906/3225 

 2017р. 

 

 

29.  Початкове 

навчання 

Шевчук 

Світлана 

Василівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Бердянський 

державний  

педагогічний 

університет, 2006р., 

спеціальність 

«Початкове 

навчання», здобула 

кваліфікацію 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія «спеціаліст 

першої  категорії», 

2017рік. 13тарифний 

розряд 

12 років Курси вчителів 

початкових класів з 

викладанням ІКТ 

ДОІППО, 

Кваліфікаційне 

посвідчення 

№ 8335,  2014р. 

 

 



вчителя початкових 

класів, організатора 

початкового 

навчання 

30.  Початкове 

навчання 

Гінятуліна 

Мар’ям 

Камилівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Черемхівське 

шкільне педагогічне 

училище, 1960 р., за 

спеціальністю 

вчитель початкових 

класах, присвоєно 

кваліфікацію 

«Вчитель 

початкових класів» 

 

Відповідає займаній 

посаді,  2014 рік. 11 

тарифний розряд 

56 років Курси вчителів 

початкових класів 

ДОІППО 

Кваліфікаційне 

посвідчення 

 № 2691, 2009 р. 

 

31.  Початкове 

навчання 

Локтєва  

Надія Юріївна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Миколаївський 

державний 

Педагогічний 

університет, 2001р., 

спеціальність 

«Початкове 

навчання», 

присвоєно 

кваліфікацію 

вчителя початкових 

класів. 

 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії», 

2014рік.  

14 тарифний розряд 

 

37 років Курси вчителів 

початкових класів з 

викладанням ІКТ 

ДОІППО 

Кваліфікаційне 

посвідчення СПК 

№ ДН 24983906/6719, 

2017р. 

 

 

32.  Вихователь 

групи 

продовженого 

дня 

Теплих  

Марія Гнатівна 

Вихователь 

групи 

продовженого 

дня 

Осінське педагогічне 

училище, 1963р, 

спеціальність 

«Педагогічна», 

присвоєно 

кваліфікацію 

вчителя початкових 

класів 

 

 

Відповідає займаній 

посаді та 

встановленому  

10 тарифному 

розряду, 2005 рік 

42 роки Курси вихователів 

групи продовженого 

дня ДОІППО 

Кваліфікаційне 

посвідчення СПК № 

ДН 24983906/5478 

2017р. 

 



33.  Вихователь 

групи 

продовженого 

дня 

Чорна  

Любов 

Миколаївна 

Вихователь 

групи 

продовженого 

дня 

Тюменське 

педагогічне 

училище, 1976р., 

спеціальність 

«Дошкільне 

виховання», 

присвоєна 

кваліфікація 

«Вихователь 

дитячого садка». 

 

Відповідає займаній 

посаді та 

встановленому  

11 тарифному 

розряду, 2015рік 

25 років Курси вихователів 

групи продовженого 

дня ДОІППО 

Кваліфікаційне 

посвідчення № 9339 

2014р. 

 

34.  Логопед Чмеленко 

Валентина 

Олександрівна 

Вчитель-

логопед 

Слав’янський 

державний 

педагогічний 

інститут, 1978р, 

спеціальність 

«Олегофрелопедагог

іка і логопедія», 

присвоєно 

кваліфікацію 

вчителя і логопеда 

допоміжної школи. 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії», 

вчитель-методист 

2014рік.  

14 тарифний розряд 

 

46 років Курси вчителів 

логопедів та вчителів –

дефектологів 

спеціальних 

навчальних закладів 

ДОІППО 

Кваліфікаційне 

посвідчення № 1901 

2013р. 

 

35.  Керівник 

гуртка 

Москвітін 

Валерій 

Іванович 

Керівник 

гуртка 

Донецький технікум 

промислової 

автоматики 

Міністерства 

вугільної 

промисловості 

СРСР,1972 рік, , 

спеціальність 

«Експлуатація 

автоматичних 

обладнань в гірничій 

промисловості»», 

присвоєно 

кваліфікацію 

Відповідає займаній 

посаді та 

встановленому  

11 тарифному 

розряду, 2016рік 

6 років Курси вчителів 

фізичної культури 

ДОІППО 

Кваліфікаційне 

посвідчення СПК № 

ДН 24983906/2427 

2017р. 

 



гірничий технік-

електромеханік. 

36.  Соціальний 

педагог 

Кулеба 

Інна 

Григорівна 

Соціальний 

педагог 

Донецький 

державний 

університет, 1999 р., 

диплом молодшого 

спеціаліста, 

спеціальність 

«Педагогіка. 

Соціальна 

педагогіка», 

присвоєно 

кваліфікацію 

«Соціальний 

педагог»; 

Слов’янський 

державний  

педагогічний 

університет, 2010р., 

спеціальність 

«Дошкільне 

виховання», здобула 

кваліфікацію 

організатора 

дошкільної освіти, 

вихователя дітей 

дошкільного віку, 

практичного 

психолога. 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст», 

2016рік, 

10 тарифний розряд 

6 років Курси соціальних 

педагогів ДОІППО 

Кваліфікаційне 

посвідчення СПК № 

ДН24983906/8643-16, 

2016 р. 

 

37.  Практичний 

психолог 

Горожанкіна 

Оксана 

Олександрівна 

Практичний 

психолог 

Дніпропетровський 

національний 

університет імені 

О.Гончара, 2014р., 

спеціальність 

«Психологія», 

здобула 

Відповідає займаній 

посаді та 

встановленому  

10 тарифному 

розряду, 2014рік 

3 роки Дніпропетровський 

національний 

університет імені 

О.Гончара, диплом НР 

№47295698, 2014р. 

 



кваліфікацію 

бакалавр психології. 

38.  Асистент 

вчителя 

Бушматова 

Юлія 

Богданівна 

Асистент 

вчителя з 

інклюзивної 

освіти 

Донбаський 

державний 

педагогічний 

університет, 2013р., 

спеціальність 

«Корекційна освіта 

(Олігофренопедагогі

ка. Логопедія)», 

здобула 

кваліфікацію 

Олігофренопедагог, 

логопед. Вчитель 

дітей з вадами 

розумового розвитку 

Відповідає займаній 

посаді та 

встановленому  

10 тарифному 

розряду, 2017рік 

4 роки Донбаський державний 

педагогічний 

університет, диплом 

НК №45579467, 2013р. 

 

Особи, які працюють за сумісництвом 

1. Захист 

Вітчизни 

Колоколов 

Микола 

Іванович 

Вчитель 

захисту 

Вітчизни 

Сумське вище 

артилерійське 

училище, 1979р., 

спеціальність 

«Командно-тактична 

артилерія», 

присвоєно 

кваліфікацію 

командир артилерії 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст першої 

категорії», 

 2010 рік, 

 13 тарифний 

розряд 

30 років Курси вчителів Захисту 

Вітчизни  

 ДОІППО 

Кваліфікаційне 

посвідчення 

№ 3263 

2013р. 

 

Особи, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років 

1. Географія Нікітіна 

Євгенія 

Іванівна 

Вчитель 

географії 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2004р., 

спеціальність 

«Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Географія», 

здобула 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст другої 

категорії», 2010рік.  

12 тарифний розряд 

11 років Курси вчителів 

географії, основ 

економіки ДОІППО 

Кваліфікаційне 

посвідчення  

№ 6891 

2011р. 

Відпустка 

по 

догляду 

за 

дитиною 

з 

03.03.16р. 

по 

20.12.18р. 



кваліфікацію 

вчителя географії та 

основ економіки. 

Організатор 

краєзнавчо-

туристичної роботи. 

2. Соціальний 

педагог 

 

Ємельянова 

Оксана 

Ігорівна 

Соціальний 

педагог 
Запорізький 

національний 

університет, 2012р., 

спеціальність 

«Соціальна 

педагогіка», здобула 

кваліфікацію 

соціальний педагог 

Відповідає 

займаній посаді та 

встановленому  

11 тарифному 

розряду, 2010рік 

6 років Запорізький 

національний 

університет, диплом АР 

№ 43239381  

2012р. 

Відпустка 

по 

догляду 

за 

дитиною 

з 

03.11.15р. 

по 

06.09.18р. 

 

 

Директор школи                          С. В. Мацейлік 


