
ВІДОМОСТІ  

ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної освіти» 

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти  

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)  
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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 

Охорона праці Стрілець 

Олександр 

Іванович 

Директор, 

викладач 

охорони праці 

Дніпропетровський 

інститут інженерів 

залізничного 

транспорту, 1991 рік, 

за спеціальністю 

вагонобудування та 

вагонне 

господарство, 

кваліфікація інженер 

– механік; 

Дніпропетровський 

національний 

університет,2004рік, 

за спеціальністю 

менеджмент 

зовнішньоекономічн

ої діяльності, 

кваліфікація  

менеджер-економіст 

 

Відповідає 

займаній посаді, 

наказ ДОН ОДА 

від 27.04.2015р.         

№ 190 к/тр 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

спеціаліст І 

категорії, 2018р. 

19р Білоцерківський інститут 

неперервної педагогічної 

освіти ДВНЗ «УМО» 

№2644 від 24.12.2016р. 

ДОН ОДА посвідчення з 

охорони праці  222 

протокол 04.03.2016, № 3 

 

 

Географія Ємець Ірина 

Семенівна 

заступник 

директора з 

Дніпропетровський 

державний 

Відповідає 

займаній посаді, 

31р. Білоцерківський інститут  

 

 



НВР, викладач 

географії 

університет, 1998р., 

за спеціальністю 

географія, 

кваліфікація 

географ, викладач  

наказ ДОН ОДА 

від 27.04.2015р.         

№ 190 к/тр 

Підтверджено 

кваліфікаційну 

категорію 

спеціаліст вищої 

категорії, та 

підтвердження 

педагогічного 

звання викладач-

методист, 2016р. 

 

неперервної педагогічної 

освіти ДВНЗ «УМО» 

№2630 від 24.12.2016р. 

КЗ «Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

Дніпропетровської 

обласної ради СПК №179 

від 23.01.2015, географія 

Біологія і екологія Животова 

Світлана 

Геннадіївна 

заступник 

директора з НР, 

викладач 

біології та 

екології 

Дніпропетровський 

національний 

університет,2005р. за 

спеціальністю 

біологія; кваліфікація 

біолог, 

викладач хімії, 

біології 

Відповідає 

займаній посаді, 

наказ ДОН ОДА 

від 27.04.2015р.         

№ 190 к/тр 

Підтверджено 

кваліфікаційну 

категорію 

спеціаліст вищої 

категорії, та 

підтвердження 

педагогічного 

звання викладач-

методист, 2017р. 

 

19р Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, СПК 

№ДН8941 від 

25.12.2015р., біологія, 

екологія, хімія 

 

Українська мова і 

література, 

зарубіжна 

література 

Болотова 

Марина 

Володимирівна 

завідувач 

відділення, 

викладач 

української 

мови, 

літератури, 

зарубіжної 

літератури 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1996р.за 

спеціальністю 

українська мова і 

література; 

кваліфікація філолог, 

викладач української  

 

 

Відповідає 

займаній посаді, 

наказ ДОН ОДА 

від 27.04.2015р.         

№ 190 к/тр 

Підтверджено 

кваліфікаційну 

категорію  

 

 

22р Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, СПК 

№ДН24983906/6546-16 

від 28.10.2016р.,  

українська мова і 

література, зарубіжна  

 

 

 



мови і літератури спеціаліст вищої 

категорії, та 

встановлення 

педагогічного 

звання викладач-

методист, 2018р. 

література 

Фізична культура  Руденко 

Валентин 

Павлович 

керівник ФВ, 

викладач 

фізичної 

культури 

Київський інститут 

фізичної 

культури,1982р.  

за спеціальністю 

фізична культура і 

спорт; кваліфікація 

викладач фізичного 

виховання 

Відповідає 

займаній посаді, 

наказ ДЦПТО від 

26.04.2016р.         

№ 231  

Встановлення 

кваліфікаційної 

категорії 

спеціаліст ІІ 

категорії, 2016р. 

09р Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, СПК 

№2551 від 03.04.2015р., 

фізична культура 

 

Захист Вітчизни  Панченко 

Сергій 

Іванович 

старший 

майстер, 

викладач 

Захисту 

Вітчизни 

Дніпропетровський 

хіміко-

технологічний 

інститут, 1993р., за 

спеціальністю 

машини і апарати 

хімічних виробництв 

і підприємств; 

кваліфікація 

інженер-механік 

Відповідає 

займаній посаді, 

наказ ДЦПТО від 

26.04.2016р.         

№ 231  

Встановлення 

кваліфікаційної 

категорії 

спеціаліст ІІ 

категорії, 2017р. 

09р Донецький інститут 

післядипломної освіти 

інженерно-педагогічних 

працівників, 2014р.,  

12СПВ 077481 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, СПК 

№ДН 41682253/4139 від 

01506.2018р., Захист 

Вітчизни 

 

Англійська мова Незнайко 

Дарина 

Сергіївна 

соціальний 

педагог, 

викладач 

англійської 

мови 

Дніпропетровський 

національний 

університет,2008р. за 

спеціальністю 

біологія, 

кваліфікація вчитель 

української мови і 

літератури тавчитель 

біології та хімії;  

Бердянський 

Встановлення 

кваліфікаційної 

категорії 

спеціаліст ІІ 

категорії, 2015р. 

05р Дніпропетровськийоблан

ий інститут пыслядип-

ломної педагогічної 

освіти, СПК №2215 від 

03.03.2014р., англійська 

мова Білоцерківський 

інститут неперервної 

педагогічної освіти 

ДВНЗ «УМО» №12СПК 

084466 від 17.06.2016р. 

 



державний 

педагогічний 

університет,2011р. за 

спеціальністю 

українська мова та 

література, 

кваліфікація вчитель 

української мови і 

літератури та 

англійської мови та 

зарубіжної 

літератури 

Українська мова і 

література, 

зарубіжна 

література 

Осипенко 

Надія Ніязівна 

Викладач 

української 

мови, 

літератури, 

зарубіжної 

літератури 

Запорізький 

державний 

педагогічний 

інститут, 1981р.,за 

спеціальністю 

українська мова і 

література; 

кваліфікація вчитель 

української мови і 

літератури 

Підтверджено 

кваліфікаційну 

категорію 

спеціаліст вищої 

категорії, та 

підтвердження 

педагогічного 

звання викладач-

методист, 2016р 

37р Дніпровська академія 

неперервної освіти 

Дніпропетровської 

обласної ради, СТК № 

ДН 41682253/1122,від 

12.10.2018р. 

СПК №ДН 

41682253/6092 від 

12.10.2018р., українська 

мова і література, 

зарубіжна література 

 

Фізика і 

астрономія  

Зануда Ганна 

Христіанівна 

Викладач 

фізики та 

астрономії 

Новокузнецький  

державний 

педагогічний 

інститут, 1974р., за 

спеціальністю 

загально технічні 

дісциплини з 

додатковою 

спеціалізацією 

фізика,  кваліфікація 

викладач 

робітничого 

навчання та фізики 

Підтверджено 

кваліфікаційну 

категорію 

спеціаліст вищої 

категорії, та 

підтвердження 

педагогічного 

звання викладач-

методист, 2016р. 

 

44р Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, СПК 

№4027,від 29.05.2015р., 

фізика і астрономія 

 

Математика, 

інформатика  

Дядькова  

 

Викладач  

 

Дніпропетровський  

 

Підтверджено  

 

27р Дніпропетровський  

 

 



Людмила 

Михайлівна 

математики та 

інформатики 

державний 

університет,1990р.за 

спеціальністю 

математика, 

кваліфікація 

математика, 

викладач  

кваліфікаційну 

категорію 

спеціаліст вищої 

категорії, та 

підтвердження 

педагогічного 

звання викладач-

методист, 2016р. 

 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти СПК 

№ДН 24983906/7227 від 

30.05.2016р.,математика 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти СПК 

№589 від 13.02.2015р., 

інформатика 

 Інститут педагогічної 

освіти інженерно – 

педагогічних 

працівників ДВНЗ 

«УМО», СПК 86549 від 

2015р. 

Історія України, 

Всесвітня історія, 

людина і світ  

Мамчур 

Валентина 

Василівна 

Викладач 

суспільних 

дисциплін 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1984р., 

за спеціальністю 

історія, кваліфікація 

історик, викладач 

історії та 

суспільствознавства 

Підтверджено 

кваліфікаційну 

категорію 

спеціаліст вищої 

категорії, та 

підтвердження 

педагогічного 

звання викладач-

методист, 2017р. 

35р Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти СПК 

№ДН24983906/8315/18 

від 16.12.2016р., 

суспільні дисципліни  

 

Історія України, 

Всесвітня історія 

Кравченко 

Зарина 

Геннадіївна 

Викладач 

історії 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2006р., 

за спеціальністю 

педагогіка і 

методики середньої 

освіти, історія, 

кваліфікація вчитель 

історії. 

Національний  

 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

спеціаліст ІІ 

категорії, 2017р. 

06р Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти СПК 

№1143 від 13.03.2015р., 

суспільні дисципліни 

 



гірничий 

університет,2010р., 

за спеціальністю 

педагогіка вищої 

школи, кваліфікація 

викладач 

університетів та 

вищих навчальних 

закладів 

Фізична культура  Куделька 

Василь 

Володимирови

ч 

Викладач 

фізичної 

культури 

Дніпропетровський 

державний інститут 

фізичної культури та 

спорту, 1995р. за 

спеціальністю 

фізичне виховання, 

кваліфікація 

викладач  фізичного 

виховання 

спеціаліст 29р Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти  № 

9701 від 18.12.2014р, 

фізична культура 

 

Хімія  Зябрева  Олена 

Анатоліївна 

Викладач хімії Дніпропетровський 

хіміко-

технологічний 

інститут, 1982р., за 

спеціальністю 

технологія 

електрохімічних 

виробництв, 

кваліфікація інженер 

- технолог 

спеціаліст 08р Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

СПК№ДН24983906/3983

-16 від 10.06.2016, хімія 

 

Англійська мова Чередниченко 

Олександра 

Володимирівна 

Викладач 

англійської 

мови 

Вища, 2018р 

Дніпровський 

національний 

університет, 

спеціальність 

англійська мова 

Е18 №083599 

спеціаліст 4 міс. Молодий спеціаліст  

Захист Вітчизни  Кобзар Ігор 

Володимирови 

 

Викладач 

Захисту  

 

Повна вища. 1999р. 

Дніпропетровський  

 

спеціаліст 07р Заплановано підвищення 

кваліфікації у 2019р. 

 




