
ВІДОМОСТІ  
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення  

освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для 
виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня 

1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності за певним освітнім 
рівнем повної загальної середньої освіти 

Педагогічні працівники 
Необхідна 
кількість, 

осіб 

Фактична 
кількість, 

осіб 

Відсоток 
потреби 

Педагогічні працівники, усього 19 19 - 

у тому числі ті, що:    

мають відповідну освіту 19 19 - 

працюють у закладі освіти за 
сумісництвом 

2 2 - 

 
 
 
 

  Директор ДПТНЗ «КНВЦ» В.Т.Легун



 
2.  Інформація про якісний склад педагогічних працівників 

 
 

Найменуван 
ня навчальної 
дисципліни 

Прізвище, ім’я 
та по батькові 

викладача 

Повне 
найменуван
ня посади 

Повне 
найменування 
закладу, який 

закінчив 
(рік закінчення, 
спеціальність, 
кваліфікація 

згідно з 
документом про 

вищу освіту) 

Кваліфікаційна 
категорія, 

педагогічне звання 
(рік встановлення, 

підтвердження) 

Педа 
гогічн

ий 
стаж 
(пов 
них 

років) 

Підвищення кваліфікації за 
фахом (найменування 

закладу або іншої 
юридичної особи, що має 

право на підвищення 
кваліфікації, номер, вид 
документа, дата видачі) 

При 
мітки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи  
Математика Легун  

Віктор 
Трохимович 

Директор 
 

 

Кіровоградський 
державний 

педагогічний 
інститут 
1983 р. 

Математика. 
Вчитель 

математики 
ИВ-І №031901 

Відповідає 
займаній посаді, 

21.04.2016 

35 р. Національна академія 
педагогічних наук 

України  
ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 
Інститут післядипломної 

освіти інженерно-
педагогічних працівників 
 (для директорів ПТНЗ), 
свідоцтво СПК №86667, 

18.12.2015 р. 
 
 

 



Викладач 
математики 

Відповідає раніше 
присвоєній 

кваліфікаційній 
категорії  

«спеціаліст вищої 
категорії»  
та раніше 

присвоєному 
педагогічному 

званню «викладач-
методист», 

27.04.2015 р 

Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної освіти» (для 

вчителів математики),  
свідоцтво СПК №599, 

13.02.2015 р. 
 

Українська 
мова 

та література, 
зарубіжна 
література 

Гичко 
Лариса 

Миколаївна 

Викладач 
української 

мови та 
літератури, 
зарубіжної 
літератури 

Криворізький 
державний 

педагогічний 
університет, 

2004 р. 
Педагогіка і 

методика 
середньої освіти. 
Українська мова 

та література. 
Вчитель 

української мови 
та літератури, 

зарубіжної 
літератури 

НР №26056262 

Відповідає раніше 
присвоєній 

кваліфікаційній 
категорії  

«спеціаліст першої 
категорії», 

24.03.2017 р. 

16 р. Криворізький 
педагогічний інститут 
Державного вищого 
начального закладу 

«Криворізький 
національній університет» 
(для вчителів української 

мови і літератури), 
свідоцтво 12СПВ 

№152790, 
20.03.2015 р. 
Криворізький 

педагогічний інститут 
Державного вищого 
начального закладу 

«Криворізький 
національній університет» 

(для вчителів світової 
літератури), 

свідоцтво 12СПВ № 
955994, 

29.11.2013 р. 

 

Біологія, 
екологія, 
географія 

Драч 
Олена 

Миколаївна 

Викладач 
біології, 
екології, 

Криворізький 
державний 

педагогічний 

Відповідає 
займаній посаді. 

Присвоєна 

9 р. Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 

 



географії університет, 
2009 р. 

Педагогіка і 
методика 

середньої освіти. 
Біологія. 

Вчитель біології, 
валеології та 

основ екології, 
практичний 
психолог у 

закладах освіти 
НР №366227006 

кваліфікаційна 
категорія 

«спеціаліст другої 
категорії», 

28.03.2016 р. 
 

педагогічної освіти» (для 
вчителів біології, екології 

та природознавства),  
свідоцтво СПК №6284, 

16.10.2015 р., 
Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної освіти» (для 

вчителів біології, 
географії, економіки, 

основ споживчих знань),  
свідоцтво СПК №1016, 

20.02.2015 р. 
Математика Євтушенко 

Олена 
Василівна 

Викладач 
математики 

Криворізький 
державний 

педагогічний 
інститут, 
1978 р. 

Математика. 
Вчитель 

математики 
В-1 №761713 

Відповідає раніше 
присвоєній 

кваліфікаційній 
категорії  

«спеціаліст вищої 
категорії»  
та раніше 

присвоєному 
педагогічному 

званню «викладач-
методист», 

27.04.2015 р.   

38 р. Дніпропетровська 
академія неперервної 

освіти Дніпропетровської 
обласної ради (для 

вчителів математики), 
свідоцтво  

СПК № 41682253/6588, 
26.10.2018 р. 

 

Іноземна мова 
 

Іванова 
Ольга 

Ігорівна 
 

Викладач 
іноземної 

мови 

Криворізький 
державний 

педагогічний 
університет, 

2011 р. 
Педагогіка і 

методика 
середньої освіти. 
Українська мова 

та література. 
Викладач 

Відповідає 
займаній посаді. 

Присвоєна 
кваліфікаційна 

категорія 
«спеціаліст першої 

категорії», 
28.03.2016 р. 

 

7 р. Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної освіти, (для 

вчителів англійської 
мови),  

свідоцтво   
СПК № 24983906/4543,  

16.06.2017 р. 
 

 



української мови  
і літератури, 
вчитель мови 
(англійської) і  

зарубіжної 
літератури 

НР №41538215 
Захист 

Вітчизни 
Кісліченко 
Володимир 

Миколайович 

Заступник 
директора з 
навчально-
виховної 
роботи, 

викладач 
предмету 
«Захист 

Вітчизни» 

Криворізький 
державний 

педагогічний 
університет, 

2003 р. 
 Педагогіка і 

методика 
середньої освіти. 

Трудове 
навчання. 
Вчитель 

трудового 
навчання(механіз

ація сільського 
господарства), 

креслення і 
безпеки 

життєдіяльності 
НР№22514605  

Відповідає 
займаній посаді. 

Присвоєна 
кваліфікаційна 

категорія 
«спеціаліст другої 

категорії», 
28.03.2018р 

 

3 р. Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної освіти (для 

вчителів, 
предмета «Захист 

Вітчизни»), 
свідоцтво СПК  

№ ДН 24983906/5685-17, 
14.07.2017 р. 

 

Історія 
України, 
всесвітня 
історія, 

громадянська 
освіта 

Наумова 
Тетяна 

Володимирівна 
 

Викладач 
історії 

Херсонський 
державний 

університет, 
2013 р. 
Історія. 

Історик, викладач 
історії. Вчитель 
правознавства 
ХЕ №45123066 

Спеціаліст 5 р. Заплановано на 2019 р.  

Хімія Нечипоренко 
Тамара 

Заступник 
директора з 

Криворізький 
державний 

Відповідає раніше 
присвоєній 

35 р. Дніпропетровський 
обласний інститут 

 



Леонідівна навчальної 
роботи, 

викладач 
хімії 

педагогічний 
інститут, 
1984 р. 

Біологія з 
додатковою 

спеціальністю 
хімія. 

Вчитель хімії та 
біології 

ИВ-1 №207174 

кваліфікаційній 
категорії  

«спеціаліст вищої 
категорії»  
та раніше 

присвоєному 
педагогічному 

званню «викладач-
методист», 

21.04.2016 р.   

післядипломної 
педагогічної освіти,(для 

вчителів хімії, які 
одночасно викладають 
біологію, екологію та 

природознавство), 
свідоцтво СПК  

№ ДН 24983906/3909, 
02.06.2017 р. 

 
Фізична 
культура 

Охота 
Ірина 

Юріївна 

Викладач 
фізичної 
культури 

Криворізький 
гірничорудний 

інститут,  
1994 р. 

Технологія 
машинобудування 
Інженер-механік 

КЛ №006147, 
Криворізька 

спортивна школа. 
1985 р. 

Інструктор по 
фізичній культурі 

 і спорту  

Відповідає 
займаній посаді. 

Присвоєна 
кваліфікаційна 

категорія 
«спеціаліст вищої 

категорії», 
21.04.2017 р. 

 

23 р. Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної освіти (для 

вчителів фізичної 
культури), 

свідоцтво №7158,  
06.11.2015 р. 

 

Українська 
мова та 

література, 
зарубіжна 
література, 

художня 
культура 

Панасенко 
Вероніка 
Ігорівна 

Викладач 
української 

мова та 
літератури, 
зарубіжної 
літератури, 
художньої 
культури 

Криворізький 
національний 
університет, 

2012 р. 
Українська мова і 

література. 
Вчитель 

української мови і 
літератури, 
зарубіжної 
літератури 

НР №43780564  

Відповідає 
займаній посаді. 

Присвоєна 
кваліфікаційна 

категорія 
«спеціаліст другої 

категорії», 
27.03.2017 р. 

 

5 р. Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної освіти (для 

вчителів художньої 
культури), 

свідоцтво СПК  
№ДН 24983906/6883,  

06.10.2017 р. 
Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної освіти (для 

 
 
 
 



вчителів української мови 
та літератури, російської 

мови,зарубіжної 
літератури), 

свідоцтво СПК  
№ ДН 24983906/2944/16, 

29.04.2016 р. 
Фізична 
культура 

Прокопенко 
Любов 

Федорівна 

Керівник 
фізичного 
виховання, 
викладач 
фізичної 
культури 

 

Київський 
державний 

інститут фізичної 
культури, 

1977 р. 
Фізична культура 

 і спорт, 
Викладач 
фізичного 

виховання, тренер 
В-1 №587527 

Відповідає раніше 
присвоєній 

кваліфікаційній 
категорії  

«спеціаліст вищої 
категорії»,  

21.04.2016 р.   

23 р. Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної освіти (для 

вчителів фізичної 
культури), 

свідоцтво №4959, 
25.04.2014 р. 

 

Математика Савченко 
Віра 

Анатоліївна 

Викладач 
математики 

Криворізький 
національний 
університет, 

2012 р. 
Інформатика. 
Програміст 
прикладний, 

інженер-
програміст 

НР №43780915 
 

Спеціаліст 6 р. Заплановано у 2019р.  

Іноземна  
мова 

Сафронова 
Ірина 

Олександрівна 
 

Викладач 
іноземної 

мови 

Криворізький 
інститут 

Приватного 
вищого 

навчального 
закладу 

«Кременчуцький 
університет 

Відповідає 
займаній посаді. 

Присвоєна 
кваліфікаційна 

категорія 
«спеціаліст другої 

категорії», 
28.03.2014 р. 

 8 р. Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної освіти (для 

вчителів англійської 
мови), 

свідоцтво СПК №4597-16, 
24.06.2016р. 

 



економіки, 
інформаційних 

технологій і 
управління» 

2009 р. 
Переклад. 

Спеціаліст-
філолог, 

перекладач з 
англійської та 

німецької мови 
НР № 37014882  

 

Інформатика Свідерська 
Юлія 

Олександрівна 
 

Викладач 
інформатик

и 

 Криворізький 
національний 
університет, 

2017 р. 
Професійна 

освіта. 
Професіонал у 

галузі 
комп’ютерних  

технологій, 
педагог-дослідник 
М 173 № 004959 

Спеціаліст 3р. Заплановано на 2019р. 
 

 

Мистецтво Сергієнко 
Єлизавета 

Володимирівна 
 
 
 

Викладач 
української 

мови та 
літератури 

Кіровоградський 
держаний 

педагогічний 
інститут, 
1975 р. 

Українська мова 
та література. 

Вчитель 
української мови, 

літератури і 
зарубіжної 
літератури 

А- ІІ № 032509 

Відповідає раніше 
присвоєній 

кваліфікаційній 
категорії  

«спеціаліст вищої 
категорії»,  

21.04.2016 р.   

41 р.  Заплановано на 2019 р.  



Фізика та 
астрономія 

Сніжинська 
Світлана 

Віталіївна 
 

Викладач 
фізики та 

астрономії 

Криворізький 
державний 

педагогічний 
університет, 

1999 р. 
Фізика та 

математика 
Вчитель фізики, 

математики. 
НР №11194358 

Відповідає 
займаній посаді. 

Присвоєна 
кваліфікаційна 

категорія 
«спеціаліст першої 

категорії», 
28.03.2016 р. 

 

18р. Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної освіти (для 

вчителів фізики і 
астрономії), 

свідоцтво СПК № 4016, 
29.05.2015 р. 

 

Фізична  
культура 

Тімановська 
Світлана 
Павлівна 

Викладач 
фізичної 
культури 

Харківський 
державний 

інститут фізичної 
культури, 

1996 р. 
Фізична культура 

і спорт. 
Викладач 
фізичної 

культури, тренер 
ЛТВЕ №031056 

Відповідає раніше 
присвоєній 

кваліфікаційній 
категорії  

«спеціаліст вищої 
категорії»,  

21.04.2016 р.   

30 р. Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної освіти (для 

вчителів фізичної 
культури), 

свідоцтво СПК  
№ ДН 24983906/8720, 

 24.11.2017р. 
 

 

 

Особи, які працюють за сумісництвом 
Хімія Кичук Світлана 

Євгеніївна 
Викладач 

хімії 
Криворізький 

державний 
педагогічний 

інститут, 
1992 р. 

Біологія з 
додатковою 

спеціальністю 
хімія. 

 Вчитель біології 
та хімії 

УВ № 878308 

Відповідає раніше 
присвоєній 

кваліфікаційній 
категорії  

«спеціаліст вищої 
категорії»  
та раніше 

присвоєному 
педагогічному 

званню «викладач-
методист», 

27.04.2015 р.   

26 р. Криворізький державний 
педагогічний університет 
Центр доуніверситетської 
та післядипломної освіти, 

(для  вчителів біології, 
хімії), свідоцтво №23-430 

14.04.2017 р. 

 

Іноземна мова Керницька 
Тамара  

Василівна 

Викладач 
іноземної 

мови 

Чернівецький 
державний 

університет, 

Відповідає раніше 
присвоєній 

кваліфікаційній 

42р. Криворізький державний 
педагогічний університет 
Центр доуніверситетської 

 



1972 р.  
Українська мова 

та література. 
Філолог, викладач 
української мови 

та літератури 
 АІІ №113180 

Курси англійської 
мови,1972 р., 

 свідоцтво №538 

категорії  
«спеціаліст вищої 

категорії»  
та раніше 

присвоєному 
педагогічному 

званню «викладач-
методист», 

24.04.2018 р.   

та післядипломної освіти 
(для вчителів англійської 

мови), 
свідоцтво №23-115, 

24.02.2017 р. 

   
 
             
 
 
        Директор ДПТНЗ «КНВЦ»    В.Т.Легун 
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