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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) 

Педагогічний 

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) 

Примі

тки 

 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

 

 

 

 

 

 

зарубіжна 

література 

 

 

 

Ємець  

Оксана 

Миколаївна 

 

 

 

директор 

 

 

 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 1999, 

«українська мова і 

література», 

вчитель 

 

 

 

Відповідає 

займаній посаді, 

2017 

 

 

 

17 

ДОІППО, підвищення 

кваліфікації керівників 

установ і закладів освіти, 

вчителів української 

мови і літератури, 

зарубіжної літератури, 

СПК№ДН 24983906/ 

7174-17, 25.04.2017 

 

вчитель 

зарубіжної 

Відповідає раніше 

присвоєній 

ДОІППО, підвищення 

кваліфікації керівників 



літератури української мови і 

літератури 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст першої 

категорії» ,2017 

установ і закладів освіти, 

вчителів української 

мови і літератури, 

зарубіжної літератури, 

СПК№ДН 24983906/ 

7174-17, 25.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

хімія 

 

Балабас 

 Світлана 

Станіславівна  

 

заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи 

 

Дніпропетровськи

й хіміко-

технологічний 

інститут, 1992, 

«хімічна 

технологія 

переробки нафти 

та газу», інженер-

хімік-технолог 

 

Відповідає 

займаній посаді, 

2017 

 

23 

Курси підвищення 

кваліфікації заплановані 

на 2018 рік 

 

вчитель хімії Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст вищої 

категорії» ,2013 

ДОІППО, підвищення 

кваліфікації  за фахом 

«Учителі хімії», 

№5069, 12.06.2013 

українська 

мова та 

література 

Зоріло 

 Інна 

Петрівна 

вчитель 

української 

мови та 

літератури 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

інститут,1991, 

«Українська мова 

та література», 

учитель 

української мови 

та літератури 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст вищої 

категорії» ,2014 

26 ДОІППО,  підвищення 

кваліфікації за фахом 

«Учителі української 

мови і літератури», 

СПК №7353, 20.11.2015 

 

 

 

українська 

мова та 

література 

 

 

 

 

Проценко  

Наталія 

Олексіївна 

 

вчитель 

української 

мови та 

літератури 

 

Дніпропетровськи

й національний 

університет, 2003, 

«Українська мова 

та література. 

Соціальна 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст другої 

категорії»,2014 

 

 

 

9 

ДОІППО,  підвищення 

кваліфікації за фахом 

«Вчителі української 

мови і літератури», 

№8447,27.09.2013 

 

 



 

 

основи 

здоров’я 

вчитель 

основ 

здоров’я 

педагогіка», 

викладач 

української мови і 

літератури,соціаль

но педагог 

 

 

спеціаліст 

 

 

 

 

Дніпропетровський 

національний 

університет,  

диплом НР №23510725, 

30.06.2003 

англійська 

мова 

Якимчук 

Наталія 

Вікторівна 

вчитель 

англійської 

мови 

Запорізький 

державний 

педагогічний 

інститут,1981, 

«Англійська і 

німецька мови», 

учитель 

англійської і 

німецької мови 

середньої школи 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст першої 

категорії» ,2013 

37 ДОІППО, підвищення 

кваліфікації  за фахом 

«Учителі англійської 

мови», 

№12033, 29.11.2013 

 

математика, 

фізика 

 

Бойко  

Юрій 

Іванович 

вчитель 

математики і 

фізики 
 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

інститут, 1974, 

«фізика та 

математика», 

учитель фізики та  

математики 

середньої школи 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» » та 

педагогічному 

званню «учитель-

методист»,  

2015 

 

43 ДОІППО, підвищення 

кваліфікації за фахом 

«Учитель фізики, 

астрономії, який 

додатково викладає 

математику та 

інформатику», 

СПК №2786,  24.04.2015 

 

 



інформатика, 

математика 

 

 

 

 

 

 

 

Білоненко 

Роман 

Олександрович 

вчитель 
інформатики 

 та 
математики 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2010, 

«Педагогіка і 

методика 

середньої освіти. 

Фізика», вчитель 

фізики та 

астрономії, 

інформатики і 

безпеки 

життєдіяльності 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст другої 

категорії», 2015 

7 ДОІППО, підвищення 

кваліфікації  вчителів 

математики та 

інформатики  

№8482, 26.09.2014 

 

фізика, 

астрономія 

 

 

 

вчитель 

фізики, 

астрономії 

спеціаліст Криворізький державний 

педагогічний 

університет,  

диплом НР №39391141, 

25.06.2010 

біологія, 

природознавст

во,екологія 

 

Кражан  

Людмила 

Анатоліївна 

вчитель 

біології 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

інститут, 1990, 

«Загальнотехнічні 

дисципліни і 

праця»,вчитель 

загально технічних 

дисциплін 

 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2010, 

 бакалавр, вчитель 

біології 

Відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «старший 

учитель», 2016 

33 ДОІППО, підвищення 

кваліфікації за фахом 

«Учитель 

біології,екології та 

природознавства» 

СПК №648, 12.02.2016  

 

 

образотворче 

мистецтво 

вчитель 

образотворч

ого 

мистецтва 

Відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «старший 

учитель», 2016 

ДОІППО, підвищення 

кваліфікації за фахом 

«Вчителі образотворчого 

мистецтва і креслення,  

СПК№ 

ДН24983906/3655-16, 

 20.05.2016 



історія, 

правознавство, 

художня 

культура  

Хурсенко 

Ольга 

Олександрівна 

вчитель 

історії та 

правознавств

а 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2017, 

«середня 

освіта(історія)», 

вчитель історії і 

правознавства 

спеціаліст 11 ДОІППО, підвищення 

кваліфікації за фахом 

«вчителі історії, 

правознавства та 

суспільних дисциплін», 

СПК№ДН 

24983906/5179-16, 

23.09.2016 

 

фізична 

культура 

Балабас 

Олег 

Миколайович 

вчитель 

фізичної 

культури  

Криворізький 

національний 

університет,2013, 

бакалавр,вчитель 

географії 

Відповідає раніше 

встановленому  

9 розряду, 

2015 

11 ДОІППО, підвищення 

кваліфікації  вчителів 

фізичної культури, 

№5833 

 23.05.2014 

 

 

Захист 

Вітчизни 

вчитель 

Захисту 

Вітчизни 

 

8 розряд 

 

Криворізький 

національний 

університет, 

диплом НР №45804407, 

30.06.2013 

 

географія Кражан  

Петро 

Петрович 

вчитель 

географії 

Мелітопольський 

державний 

педагогічний 

інститут,1984, 

«Географія», 

вчитель географії 

середньої школи 

Нікопольське 

педагогічне 

училище,1976, 

«викладання праці 

та креслення в 4-8 

класах 

загальноосвітньої 

Відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «старший 

учитель», 2015 

41 ДОІППО, підвищення 

кваліфікації  вчителів 

географії та економіки , 

№1142 

 21.03.2013 

 

 

трудове 

навчання 

вчитель 

трудового 

навчання 

Відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

ДОІППО, підвищення 

кваліфікації за фахом 

«вчителі трудового 

навчання та технологій», 



школи», вчитель 

праці та креслення 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «старший 

учитель», 2015 

СПК№6095, 

09.10.2015 

початкові 

класи 

Костик 

Анастасія 

Миколаївна 

вчитель 

початкових 

класів 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2017, 

«початкова 

освіта», вчитель 

початкової школи 

 

 

спеціаліст 

3 Криворізький  

державний педагогічний 

університет, 

диплом С17 №102947, 

30.06.2017 

 

початкові 

класи 

Неведюк 

Валентина 

Іванівна 

вчитель 

початкових 

класів 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

інститут, 1983, 

«педагогіка та 

методика 

початкового 

навчання», вчитель 

початкових класів 

 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст першої 

категорії», 

2015 

33 ДОІППО, підвищення 

кваліфікації  вчителів 

початкових класів з 

викладанням ІКТ 

технологій , №10565 

 01.11.2013 

 

 

початкові 

класи 

Грицай 

Галина  

Йосипівна 

вчитель 

початкових 

класів 

Бродівське 

педагогічне 

училище, 1978,  

«викладання в 

початкових класах 

загальноосвітньої 

школи», вчитель 

початкових класів 

Відповідає раніше 

встановленому 

9 розряду та 

присвоєному 

педагогічному 

званню «старший 

учитель», 

2017 

39 ДОІППО, підвищення 

кваліфікації за фахом 

«Курси вчителів 

початкових класів, які 

одночасно працюють в 

ГПД» 

СПК №8218, 

 11.12.2015 

 

початкові 

класи 

Грига  

Світлана 

Володимирівна 

вчитель 

початкових 

класів 

Олександрійське 

педагогічне 

училище, 1983, 

Відповідає раніше 

встановленому 

9 розряду, 

34 ДОІППО, підвищення 

кваліфікації за фахом  

«Вчителі початкових 

 



«викладання в 

початкових класах 

загальноосвітньої 

школи», вчитель 

початкових класів 

присвоєно 

педагогічне звання 

«старший учитель», 

2015 

класів з викладанням 

ІКТ» СПК, 

№ДН24983906/3020-16 

 29.04.2016 

 

інформатика 

 

 

 

 

 

 

Білоненко 

 Ніна 

Володимирівна 

вчитель 

інформатики 

 

 

 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2009, 

«Інформатика», 

вчитель 

інформатики 

 

 

спеціаліст 

 

 

 

 

 

 

7 ДОІППО,  підвищення 

кваліфікації за фахом 

«Учитель інформатики» 

СПК№ДН24983906/8926/ 

28.12.2017 

 

 

математика 

 

 

вчитель 

математики 

 

ДОІППО,  підвищення 

кваліфікації за фахом 

«Вчитель математики» 

СПК№ДН24983906/2464/

16, 15.04.2016 

спеціаліст 

англійська 

мова 

 

 

Соколенко  

Анна  

Павлівна 

вчитель 

англійської 

мови  

 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2017, 

«Педагогіка і 

методика 

середньої освіти. 

Українська мова та 

література», 

вчитель 

української мови і 

літератури та мови 

(англійської) і 

зарубіжної 

літератури 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст другої 

категорії», 2013 

9 ДОІППО, підвищення 

кваліфікації вчителів 

англійської мови, 

№ 4657, 12.04.2013 

 

 

зарубіжна 

література 

вчитель 

зарубіжної 

літератури 

спеціаліст Криворізький  

державний педагогічний 

університет, диплом НР 

№30932629, 19.06.2007 

Курси підвищення 

кваліфікації заплановані 

на 2018 рік 

 



 


