
ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення  

освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти 

 

Таблиця 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 

35 35 0 

у тому числі ті, що: 

мають відповідну освіту 

35 35 0 

працюють у закладі за 

сумісництвом 

- 1 0 

 

 

Директор коледжу                   С.С. Касьян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 2 

Інформація про якісний склад педагогічних працівників 

Найменування 

навчального 

предмету 

Прізвище, 

ім’я та по 

батькові 

викладача 

Повне 

найменування 

посади 

Повне 

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, 

вид документа, дата 

видачі) 

Приміт-

ка 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 
 Касьян 

Станіслав 

Станіславович 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1982р., 

Історія, історик, 

викладач історії і 

суспільствознавства 

За підсумками 

атестації керівних 

кадрів ВНЗ І-ІІ 

р.а. Дніпро-

петровської 

області рішенням 

атестаційної 

комісії ІІІ рівня 

атестований як 

такий, що 

відповідає 

займаній посаді,  

2017р. 

 

 

 

 

 

 

36 КВНЗ «Інститут 

підприємництва 

«Стратегія» 

Дніпропетровської 

обласної ради», 

18.12.2016р., 12СПК 

№ 426935 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Викладач історії  Відповідність 

раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню 

«викладач-

методист» (наказ 

головного 

управління від 

21.04.2016 №144-

к/тр) 

ДВНЗ «Націо-

нальний гірничий 

університет», стажу-

вання на кафедрі 

історії та політичної 

теорії, наказ від 

27.01.2016р. №157-л 

 Пилипенко 

Ірина 

Леонідівна 

Заступник 

директора з 

навчально-

методичної 

роботи 

Український 

державний хіміко-

технологічний 

університет, 2001р., 

Метрологія, 

стандартизація і 

сертифікація, 

спеціаліст з 

метрології та 

вимірювальної 

техніки 

Тарифний розряд 

17 

16 КВНЗ «Інститут 

підприємництва 

«Стратегія» 

Дніпропетровської 

обласної ради», 

18.12.2016р., 12СПК 

№ 426938 

 

Викладач 

спеціальних 

дисциплін 

Відповідає 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст вищої 

категорії» (наказ 

від 20.04.2018 

№141-к/тр) 

ДВНЗ «Український 

державний хіміко-

технологічний 

університет», стажу-

вання на кафедрі 

комп’ютерно-

інтегрованих 

технологій та 

метрології, наказ від 

24.10.2016р. №435-К 

 

 



Українська мова Вдовенко 

Ірина 

Олександрівна 

Викладач 

української 

мови і 

літератури 

Дніпропетровський 

національний 

університет ім. О. 

Гончара, 2011р., 

Українська мова та 

література, філолог, 

вчитель української 

мови та літератури 

Тарифний розряд 

11 

00 КЗВО «Дніпровська 

академія 

неперервної освіти», 

вчитель української 

мови і літератури, 

23.11.2018р., СПК 

№ ДН 

41682253/7397 

 

Вєдєрнікова 

Олена 

Михайлівна 

Викладач 

української 

мови і 

літератури 

Дніпропетровський 

національний 

університет, 2004р., 

Українська мова та 

література, філолог, 

вчитель української 

мови та літератури 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст вищої 

категорії» (наказ 

від 21.04.2016 

№144-к/тр) 

17 КЗ 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти», учитель 

української мови і 

літератури та за 

індив. формою 

українське ділове  

мовлення, 

06.03.2015р., СПК 

№1393 

 

КЗ 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти», викладачі 

української мови і 

літератури, 

зарубіжної 

літератури, рос. 

мови, 11.12.2015р., 

СПК №8055 

 

 



 Єрмоленко 

Аліна 

Едуардівна 

Зав. 

методичним 

кабінетом 

 

 

 

Державний заклад 

«Луганський 

національний 

університет ім. Т. 

Шевченка»,   

2014р., Українська 

мова і література, 

філолог, вчитель 

української мови та 

літератури 

Тарифний розряд 

13 

 

 

 

 

04 КЗВО «Дніпровська 

академія 

неперервної освіти», 

методисти установ 

та закладів освіти, з 

25.05-06.12.2019р. 

 

Викладач 

української 

мови і 

літератури 

Тарифний розряд 

11 

КЗВО «Дніпровська 

академія 

неперервної освіти», 

вчитель української 

мови і літератури, 

23.11.2018р., СПК 

№ ДН 

41682253/7398 

Українська 

література 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вдовенко 

Ірина 

Олександрівна 

Викладач 

української 

мови і 

літератури 

Дніпропетровський 

національний 

університет ім. О. 

Гончара, 2011р., 

Українська мова та 

література, філолог, 

вчитель української 

мови та літератури 

Тарифний розряд 

11 

00 КЗВО «Дніпровська 

академія 

неперервної освіти», 

вчитель української 

мови і літератури, 

23.11.2018р., СПК 

№ ДН 

41682253/7397 

 

Босенко 

Марина 

Анатоліївна 

Вихователь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківський 

державний інститут 

культури,  1997р., 

Народна художня 

творчість, керівник 

хору, викладач 

фахових дисциплін 

 

Тарифний розряд 

11 

 

 

 

 

 

 

15 Дніпровський 

державний 

університет ім. О. 

Гончара, 

стажування на 

кафедрі педагогіки 

та спеціальної 

освіти, планується 

лютий-березень 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач 

української 

мови і 

літератури 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

першої категорії» 

(протокол від 

27.03.2018 № 5) 

КВНЗ 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти», вчитель 

української мови і 

літератури,  

28.10.2016р., СПК 

№ДН 

24983906/6547-16 

Єрмоленко 

Аліна 

Едуардівна 

Зав. 

методичним 

кабінетом 

 

 

 

Державний заклад 

«Луганський 

національний 

університет ім. Т. 

Шевченка»,   

2014р., Українська 

мова і література, 

філолог, вчитель 

української мови та 

літератури 

Тарифний розряд 

13 

 

 

 

 

04 КЗВО «Дніпровська 

академія 

неперервної освіти», 

методисти установ 

та закладів освіти, з 

25.05-06.12.2019р. 

 

Викладач 

української 

мови і 

літератури 

Тарифний розряд 

11 

КЗВО «Дніпровська 

академія 

неперервної освіти», 

вчитель української 

мови і літератури, 

23.11.2018р., СПК 

№ ДН 

41682253/7398 

Зарубіжна 

література 

В’язова Ольга 

Василівна 

Викладач 

зарубіжної 

літератури 

Чимкентський 

державний 

педагогічний 

інститут, 1972р., 

Російська мова і 

література, вчитель 

російської мови та 

літератури 

Відповідає 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст вищої 

категорії» (наказ 

від 21.04.2017 

№150-к/тр) 

42 КВНЗ 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти», вчитель 

російської мови, 

літератури, 

зарубіжної 

 



літератури, 

16.09.2016р., СПК 

№ДН 

24983906/5244 

Дубовик Ірина 

Григорівна 

Завідувач 

бібліотеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вища, Харківська 

державна академія 

культури, 2002р., 

Бібліотекознавство 

і бібліографія, 

бібліотекар-

бібліограф 

Відповідає 

займаній посаді 

«завідувач 

бібліотеки» 

(протокол від 

31.03.2015 №5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 Дніпровський 

коледж культури і 

мистецтв, курси 

підвищення 

кваліфікації, 

13.036.2015р., 

12СПВ № 129362 

КЗК 

«Дніпропетровська 

обласна 

універсальна 

наукова бібліотека», 

стажування з 03.11. 

по 16.11.2014р. 

 

Викладач 

зарубіжної 

літератури 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст другої 

категорії» 

(протокол від 

28.03.2017 № 5) 

КВНЗ 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти», вчитель 

російської мови, 

літератури, 

зарубіжної 

літератури, 

16.09.2016р., СПК 

№ДН 

24983906/5243 

 

 

 



Іноземна мова Кулик Сергій 

Андрійович 

Викладач 

іноземної мови 

Дніпропетровський 

державний 

університет,  

1977р., Історія, 

історик, викладач 

історії і 

суспільствознавства 

Відповідає 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст вищої 

категорії» та пед. 

званню 

«викладач-

методист» (наказ 

від 21.04.2017 

№150-к/тр) 

37 КВНЗ 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти», вчителі 

англійської мови, 

02.12.2016р., СПК 

№ДН 

24983906/7844-16 

 

Пундик 

Наталя 

Григорівна 

Викладач 

іноземної мови 

Горлівський 

державний 

педагогічний 

інститут іноземних 

мов,  2000р., 

Англійська мова і 

зарубіжна 

література та 

українська мова і 

література, вчитель 

англійської мови і 

зарубіжної 

літератури та 

української мови та 

літератури 

Відповідає 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

першої категорії» 

(протокол від 

27.03.2018 №5) 

17 КВНЗ 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти», учителі 

англійської мови, 

02.12.2016р., СПК 

№ДН 

24983906/7837-16 

 

Сараєва 

Тетяна 

Анатоліївна 

Викладач 

іноземної мови 

Дніпропетровський 

державний 

університет,  

1991р., Англійська 

мова і література, 

філолог, викладач 

англійської мови і 

літератури 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст вищої 

категорії» (наказ 

від 27.04.2015 

№190-к/тр ) 

23 КЗ 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти», учителі 

англійської мови, 

13.02.2015р., СПК 

№711 

 

 



Історія України Васильченко 

Володимир 

Іванович 

Викладач історії Дніпропетровський 

державний 

університет, 1982р., 

Історія, історик, 

викладач історії і 

суспільствознавства 

Відповідає 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст вищої 

категорії» та пед. 

званню 

«викладач-

методист» (наказ 

від 21.04.2016 

№144-к/тр) 

35 КЗ 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти», вчителі 

історії, 

правознавства та 

суспільних 

дисциплін, 

19.12.2014р., СПК 

№1491 

 

Голіш Галина 

Петрівна  

Викладач історії 

та суспільних 

дисциплін 

Дніпропетровський 

державний 

університет,  

1985р., Історія, 

історик, викладач 

історії і 

суспільствознавства 

Відповідає 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст вищої 

категорії»  (наказ 

від 27.04.2015 

№190-к/тр) 

33 ДВНЗ «Придні-

провська державна 

академія 

будівництва та 

архітектури» 

«Інститут безпе-

рервної освіти», з 

дисциплін Історія 

України, Культу-

рологія, Соціологія, 

28.11.2014р., 12СПВ 

№087940 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Калініченко 

Дмитро 

Андрійович 

Методист 

 

 

 

 
 

Державний заклад 

«Луганський 

національний 

університет ім. Т. 

Шевченка»,  2012р., 

Соціальна 

педагогіка, магістр 

з соціальної 

педагогіки, 

викладач 

соціально-

педагогічних 

дисциплін 

Тарифний розряд 

11 

 

 

 

 

04 КЗВО «Дніпровська 

академія 

неперервної освіти», 

методисти установ 

та закладів освіти, з 

25.05-06.12.2019р. 

 

Викладач історії 

та географії 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст другої 

категорії» 

(протокол від 

24.03.2016 № 5) 

КВНЗ 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти», вчителі 

історії, 

правознавства, та 

суспільних 

дисциплін, 

25.03.2016р., СПК 

№ДН 

24983906/2208-16 

Всесвітня 

історія 

Калініченко 

Дмитро 

Андрійович 

Методист 

 

 

 

 
 

Державний заклад 

«Луганський 

національний 

університет ім. Т. 

Шевченка»,  2012р., 

Соціальна 

педагогіка, магістр 

з соціальної 

педагогіки, 

викладач 

соціально-

педагогічних 

дисциплін 

Тарифний розряд 

11 

 

 

 

 

04 КЗВО «Дніпровська 

академія 

неперервної освіти», 

методисти установ 

та закладів освіти, з 

25.05-06.12.2019р. 

 

Викладач історії 

та географії 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст другої 

категорії» 

(протокол від 

24.03.2016 № 5) 

 

КВНЗ 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти», вчителі 

історії, 

правознавства, та 

суспільних 

дисциплін, 



25.03.2016р., СПК 

№ДН 

24983906/2208-16 

Касьян 

Людмила 

Дмитрівна 

Викладач 

філософії 

Дніпропетровський 

державний 

університет,  

1985р., Історія, 

історик, викладач 

історії і 

суспільствознавства 

Відповідає 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст вищої 

категорії» та пед. 

званню 

«викладач-

методист» (наказ 

від 21.04.2017 

№150-к/тр) 

39 КВНЗ 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти», вчителі 

історії, 

правознавства, та 

суспільних 

дисциплін, 

18.11.2016р., СПК 

№ДН 

24983906/7510-16 

 

Яценко 

Людмила 

Іванівна 

Викладач історії 

та суспільних 

дисциплін 

Дніпропетровський 

державний 

університет,  

1982р., Історія, 

історик, викладач 

історії і 

суспільствознавства 

Відповідає 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

першої категорії»  

(протокол від 

28.03.2017 № 5) 

34 КВНЗ 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти», вчителі 

історії, 

правознавства та 

суспільних 

дисциплін, 

18.11.2016р., СПК 

№ДН 

24983906/7484-16 

 

Громадянська 

освіта 

Касьян 

Людмила 

Дмитрівна 

Викладач 

філософії 

Дніпропетровський 

державний 

університет,  

1985р., Історія, 

історик, викладач 

історії і 

Відповідає 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст вищої 

категорії» та пед. 

званню 

39 КЗВО «Дніпровська 

академія 

неперервної освіти», 

вчителі історії, 

правознавства, 

суспільних 

 



суспільствознавства «викладач-

методист» (наказ 

від 21.04.2017 

№150-к/тр) 

дисциплін, 

громадянської 

освіти, 25.01.2019р., 

СПК № ДН 

41682253/349 

Математика Засоба Жанна 

Миколаївна 

Завідувач 

відділенням 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1996р., 

Математика, 

математик, 

викладач 

Тарифний розряд 

13 

22 КВНЗ 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти», вчителі 

математики І і 

вищої категорії, 

18.11.2016р., СПК 

№ДН 

24983906/7269/16 

 

Викладач 

математичних 

дисциплін 

Відповідає 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст вищої 

категорії»  (наказ 

від 21.04.2017 № 

150-к/тр) 

Шапоренко 

Наталія 

Олександрівна 

Викладач 

математичних 

дисциплін 

Економічний 

факультет 

Державного 

інституту 

підготовки та 

перепідготовки 

кадрів 

промисловості,  

2007р., Економіка і 

підприємництва, 

спеціаліст 

економіки і 

підприємства 

Тарифний розряд 

11 

02 КВНЗ 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти», вчителі 

математики, 

21.10.2016р., СПК 

№ДН 

24983906/4858 

 

Олефір Інна 

Вікторівна 

Викладач 

спеціальних 

дисциплін 

 Державний 

інститут 

підвищення 

кваліфікації і 

перепідготовки 

кадрів, 2000р., 

Облік і аудит, 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст вищої 

категорії» (наказ 

від 21.04.2017 № 

150-к/тр) 

17 КЗ 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти», учителі 

математики, які 

 



економіст  додатково 

викладають 

інформатику, 

20.11.2015р., СПК 

№7489 

Омельченко 

Наталія 

Олексіївна 

Викладач 

математичних 

дисциплін 

 Дніпропетровський 

державний 

університет,  

1981р., 

Гідроаеродінаміка, 

механік 

Відповідає 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст вищої 

категорії» та пед. 

званню 

«викладач-

методист» (наказ 

від 25.04.2014 

№165-к/тр) 

22 КЗ 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти», учителі 

математики, які 

додатково 

викладають 

інформатику, 

20.11.2015р., СПК 

№7484 

 

Біологія Малярчук 

Анжеліка 

Василівна 

Викладач 

хімічних та 

екологічних 

дисциплін 

Дніпропетровський 

державний 

університет,  

1993р., Біологія, 

біолог, викладач 

біології та хімії 

Відповідає 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст вищої 

категорії» та пед. 

званню 

«викладач-

методист» (наказ 

від 25.04.2014 

№165-к/тр) 

24 КВНЗ 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти», учитель 

біології екології та 

природознавства, 

23.12.2016р., СПК 

№ДН 

24983906/8930 

 

Сковпіна 

Наталія 

Іванівна 

Викладач 

спеціальних 

дисциплін 

Дніпропетровський 

хіміко-

технологічний 

інститут,  1990р., 

Хімічна технологія 

кераміки та 

вогнетривів, 

інженер-хімік-

Відповідає 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст вищої 

категорії»  (наказ 

від 21.04.2017 

№150-к/тр) 

25 КВНЗ 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти», учитель 

біології, екології та 

природознавства, 

 



технолог 23.12.2016р., СПК 

№ДН 24983906/89 

Екологія Леонтьєва 

Надія 

Леонідівна 

Викладач 

спеціальних 

дисциплін 

Національна 

металургійна 

академія України, 

2009р., Екологія та 

охорона 

навколишнього 

середовища, 

спеціаліст з екології 

та охорони 

навколишнього 

середовища 

 

 

Тарифний розряд 

11 

04 КЗВО «Дніпровська 

академія 

неперервної освіти», 

учитель біології, 

екології та 

природознавства, 

16.11.2018р., СПК 

№ ДН 

41682253/7751 

 

Географія Калініченко 

Дмитро 

Андрійович 

Методист 

 

 

 

 
 

Державний заклад 

«Луганський 

національний 

університет ім. Т. 

Шевченка»,  2012р., 

Соціальна 

педагогіка, магістр 

з соціальної 

педагогіки, 

викладач 

соціально-

педагогічних 

дисциплін 

Тарифний розряд 

11 

 

 

 

 

04 КЗВО «Дніпровська 

академія 

неперервної освіти», 

методисти установ 

та закладів освіти, з 

25.05-06.12.2019р. 

 

Викладач історії 

та географії 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст другої 

категорії» 

(протокол від 

24.03.2016 № 5) 

 

КЗ 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти», учитель 

географії, 

економіки, 

11.12.2015р., СПК 

№8369 

Яценко 

Людмила 

Іванівна 

Викладач історії 

та суспільних 

дисциплін 

Дніпропетровський 

державний 

університет,  

1982р., Історія, 

історик, викладач 

історії і 

суспільствознавства 

Відповідає 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

першої категорії»  

(протокол від 

28.03.2017 № 5) 

34 КВНЗ 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти», вчителі 

історії, 

 



правознавства та 

суспільних 

дисциплін, 

18.11.2016р., СПК 

№ДН 

24983906/7484-16 

Фізика і 

астрономія 

Комір 

Марина 

Вікторівна 

Викладач 

фізики 

Дніпропетровський 

державний 

університет,  

1995р., Фізика, 

фізик, викладач 

Відповідає 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст вищої 

категорії» та пед. 

званню 

«викладач-

методист» (наказ 

від 20.04.2018 

№141-к/тр) 

29 КВНЗ 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти», 

учитель фізики, 

астрономії та 

природознавства, 

02.12.2016р., СПК 

№ДН 

24983906/8181 

 

Хімія Касьян Юлія 

Станіславівна 

Викладач 

хімічних та 

екологічних 

дисциплін 

ДВНЗ 

«Український 

державний хіміко-

технологічних 

університет»,  

2007р., Хімічна 

технологія 

переробки 

деревини та 

рослинної 

сировини, інженер-

технолог 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

першої категорії» 

(протокол від 

27.03.2014 № 5) 

 

11 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

вчителів біології і 

хімії, 18.10.2013р. 

№9908 

 

 

Таранова 

Валерія 

Євгеніївна 

Викладач 

спеціальних 

дисциплін 

 Дніпропетровський 

державний 

університет,  

1985р., Хімія, хімік, 

викладач 

Відповідає 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст вищої 

категорії» (наказ 

від 21.04.2017 

29 КЗВО «Дніпровська 

академія 

неперервної освіти», 

вчителі хімії, 

12.10.2018р., СПК 

№ ДН 

 



№150-к/тр) 41682253/6478  

Фізична 

культура 

Владиченко 

Любов 

Миколаївна 

Викладач 

фізичної 

культури 

Дніпропетро    

вський державний 

інститут фізичної 

культури і спорту, 

2010р., Фізичне 

виховання, 

викладач фізичного 

виховання і спорту 

в ВНЗ 

Відповідає 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

першої категорії» 

(протокол від 

24.03.2016 №5) 

13 Стажування 

Дніпропетровський 

національний 

університет ім. О. 

Гончара, кафедра 

фізичного 

виховання та 

спорту, наказ від 

03.12.2015 № 833К 

 

Замураєва 

Вікторія 

Володимирів-

на 

Викладач 

фізичного 

виховання 

 Дніпропетровський 

державний інститут 

фізичної культури і 

спорту, 1992р., 

Фізична культура, 

викладач фізичної 

культури, тренер 

Відповідає 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

першої категорії» 

(протокол від 

28.03.2017 №5) 

15 Стажування 

Дніпропетровський 

національний 

університет ім. О. 

Гончара, кафедра 

фізичного 

виховання та 

спорту, наказ від 

18.03.2015 № 139-К 

 

Замураєв Ігор 

Анатолійович 

Керівник 

фізичного  

виховання 

 

 Дніпропетровський 

державний інститут 

фізичної культури і 

спорту, 1992р., 

Фізична культура, 

викладач фізичної 

культури, тренер  

Тарифний розряд 

13 

 

 

28 Стажування 

Дніпропетровський 

національний 

університет ім. О. 

Гончара, кафедра 

фізичного 

виховання та 

спорту, наказ від 

18.03.2015 № 139-К 

 

Викладач 

фізичного 

виховання 

Відповідає 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст вищої 

категорії» (наказ 

від 21.04.2017 

№150-к/тр) 

Самойленко 

Юрій 

Іванович 

Викладач 

фізичної 

культури 

 Дніпропетровський 

державний інститут 

фізичної культури і 

спорту, 1992р., 

Фізична культура, 

викладач фізичної 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст вищої 

категорії» (наказ 

від 27.04.2015 

27 Стажування 

Дніпропетровський 

національний 

університет ім. О. 

Гончара, кафедра 

фізичного 

 



культури, тренер №190-к/тр) виховання та 

спорту, наказ від 

15.05.2014 № 250 

Захист Вітчизни Наумов 

Андрій 

Валерійович 

інженер 

електронік 

 

Київський інститут 

внутрішніх справ,  

2001р., 

Правознавство, 

спеціаліст-юрист; 

Дніпропетровське 

вище зенітне 

ракетне командне 

училище 

протиповітряної 

оборони, 1990р., 

Командна тактична 

Військ 

протиповітряної 

оборони, інженер 

по експлуатації 

радіотехнічних 

засобів 

Тарифний розряд 

7 

 

26 КВНЗ 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти», учитель 

Захист Вітчизни, 

07.10.2016р., СПК 

№ДН 

24983906/7112 

 

Викладач 

предмета 

«Захист 

Вітчизни» 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст другої 

категорії» 

(протокол від 

24.03.2016 № 5) 

Інформатика Боровський 

Микола 

Миколайович 

Викладач 

спецдисциплін 

 Дніпропетровський 

державний 

університет,  

1989р., Радіофізика 

та електроніка, 

радіофізика 

Відповідає 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст другої 

категорії» 

(протокол від 

24.03.2015 № 5) 

15 КЗВО «Дніпровська 

академія 

неперервної освіти», 

вчитель 

інформатики, 

20.12.2018р., СПК 

№ ДН 

41682253/6678 

 

 

 

 

 



 Ільїн Роман 

Юрійович 

Викладач 

спеціальних 

дисциплін 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет,  

2003р., Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Трудове 

навчання та основи 

інформатики, 

вчитель трудового 

навчання, основ 

інформатики, 

креслення і БЖД 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

першої категорії» 

(протокол від 

27.03.2018 № 5) 

 

15 КВНЗ 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти», учитель 

інформатики, 

27.10.2016р., СПК 

№ДН 

24983906/7230 

 

Технології:  

Основи 

підприємницької 

діяльності 

Олефір Інна 

Вікторівна 

Викладач 

спеціальних 

дисциплін 

 Державний 

інститут 

підвищення 

кваліфікації і 

перепідготовки 

кадрів, 2000р., 

Облік і аудит, 

економіст 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст вищої 

категорії» (наказ 

від 21.04.2017 № 

150-к/тр) 

 

17 ДВНЗ 

«Придніпровська 

державна академія 

будівництва та 

архітектури» 

«Інститут 

безперервної 

фахової освіти», з 

дисциплін 

Менеджмент, 

Маркетинг, 

Економічна теорія, 

10.10.2014р., 12СПВ 

№087921 

 

Перва 

Валентина 

Петрівна 

Викладач 

спеціальних 

дисциплін 

Факультет 

перепідготовки 

спеціалістів 

Дніпропетровсько-

го державного 

університету,  

1998р., Облік і 

аудит, економіст 

Відповідає 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст вищої 

категорії» (наказ 

від 19.04.2018 

№141-к/тр) 

31 Інститут 

післядипломної 

освіти 

Дніпропетровський 

державний аграрно-

економічний 

університет, 

кафедра фінансів та 

 



банківської справи, 

03.12.2016р, ПК 

№00493675/048175-

16 

Комп’ютерне 

проектування 

Карабонцева 

Катерина 

Миколаївна 

Завідувач 

лабораторії 

дипломного 

проектування 

Придніпровська 

державна академія 

будівництва та 

архітектури,  

2007р., Промислове 

і цивільне 

будівництво, 

інженер-

будівельник 

Тарифний розряд 

13 

 

 

06 Стажування 

ДВНЗ 

«Національний 

гірничий 

університет», 

кафедра 

програмного 

забезпечення 

комп’ютерних 

систем, наказ від 

11.12.2015р. №2240-

л 

 

Викладач 

спеціальних 

дисциплін 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст другої 

категорії» 

(протокол від 

24.03.2016 № 5) 

 

Креслення Ільїн Роман 

Юрійович 

Викладач 

спеціальних 

дисциплін 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет,  

2003р., Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Трудове 

навчання та основи 

інформатики, 

вчитель трудового 

навчання, основ 

інформатики, 

креслення і БЖД 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

першої категорії» 

(протокол від 

27.03.2018 № 5) 

 

15 ДВНЗ 

«Придніпровська 

державна академія 

будівництва та 

архітектури» 

«Інститут 

безперервної 

освіти», 

15.03.2013р., 12СПК 

№858196 

Стажування ДВНЗ 

«Український 

державний хіміко-

технологічний 

університет», 

кафедра прикладної 

механіки, наказ від 

30.09.2016 № 393-К 

 

 

 



Економіка Олефір Інна 

Вікторівна 

Викладач 

спеціальних 

дисциплін 

 Державний 

інститут 

підвищення 

кваліфікації і 

перепідготовки 

кадрів, 2000р., 

Облік і аудит, 

економіст 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст вищої 

категорії» (наказ 

від 21.04.2017 № 

150-к/тр) 

 

17 ДВНЗ 

«Придніпровська 

державна академія 

будівництва та 

архітектури» 

«Інститут 

безперервної 

фахової освіти», з 

дисциплін 

Менеджмент, 

Маркетинг, 

Економічна теорія, 

10.10.2014р., 12СПВ 

№087921 

 

Правознавство Мороз 

Наталія 

Миколаївна 

Юристконсульт  Дніпропетровський 

державний 

університет 

внутрішніх справ,  

2013р., 

Правознавство, 

юрист 

Присвоєно юрист 

другої категорії 

11 КЗВО «Дніпровська 

академія 

неперервної освіти», 

вчителі історії, 

правознавства, 

суспільних 

дисциплін, 

громадянської 

освіти, 25.01.2019р., 

СПК № ДН 

41682253/355  

 

Викладач 

соціальних 

дисциплін 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

першої категорії» 

(протокол від 

27.03.2014 № 5) 

 

 

 

 

 

 



Особи, які працюють за сумісництвом 
Захист Вітчизни  

(ОМЗ) 

Горгієв 

Дмитро 

Борисович 

Викладач Дніпропетровський 

медичних інститут, 

1991р., 

Стоматологія, 

лікар-стоматолог 

Тарифний розряд 

11 

00 КЗВО «Дніпровська 

академія 

неперервної освіти», 

вчителі Захисту 

Вітчизни, проходить 

з 04.02.2019 по 

15.02.2019р. 

 

 

Директор коледжу                          С.С. Касьян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


