
ВІДОМІСТЬ 

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

7.2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників 

№ 

з/п 

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) 

Педагогічний 

стаж (повних 

років) 

Кваліфікаційна 

категорія, 

педагогічне 

звання (рік та 

результати 

останньої 

атестації) 

Підвищення кваліфікації 

за фахом (найменування 

закладу або іншої 

юридичної особи, що має 

право на підвищення 

кваліфікації, номер, дата 

видачі документа про 

підвищення кваліфікації) 

Примітка 

1. Фізична культура 

 

Коломоєць  

Анатолій 

Олександрович 

Директор Державний вищий навчальний заклад 

«Криворізький національний 

університет», 2012р., вчитель географії,  

основ економіки, Дніпропетровський 

обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 2018р., 

«Спеціальна освіта», вчитель з  

корекційної освіти 

8 

 

Відповідає 

займаній посаді, 

2017 

КЗВО «ДАНО»ДОР» 

«Директори установ та закладів 

освіти» СПК №ДН41682252/4927 

від 05.06.2020 

  

 

Вчитель фізичної 

культури 

Присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст першої 

категорії», 2019 

КВНЗ «ДОІППО»ДОР», 

«Керівник установ інтернатного 

типу, вчитель-дефектолог » 

СПК №ДН24983906/2532 

від 22.04.16 

 

2. Математика Касецька 

Ольга 

Василівна 

Заступник 

директора з 

навчальної 

роботи 

Криворізький державний педагогічний 

інститут, 1992р., вчитель математики та 

фізики, Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної педагогічної 

освіти, 2010р., «Корекційна освіта за 

нозологіями», вчитель загальноосвітньої 

спеціальної школи для дітей з вадами 

інтелектуального розвитку, слуху, мови 

та зору, корекційний педагог 

24 

 

Відповідає 

займаній посаді, 

2016 

 

КЗВО «ДАНО»ДОР»,  

«Заступники директорів установ та 

закладів освіти СПК№ДН 4182253/ 

4447 від 22.05.2020 

 

Вчитель 

математики  

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «учитель – 

методист», 2017 

КЗВО 

«ДАНО»ДОР»,   

«Вчителів- дефектологів загальних 

спеціальних закладів освіти для дітей 

з ООП» 

СПК № 41682253/4536 

від14.06.201 

 

Вчитель основ 

здоров’я 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «учитель – 

методист», 2017 

КЗВО 

«ДАНО»ДОР»,   

«Вчителів- дефектологів загальних 

спеціальних закладів освіти для дітей 

з ООП» 

СПК № 41682253/4536 

від14.06.2019 

 



3. Історія Спіцина 

Олена 

Вікторівна 

Заступник 

директора з 

виховної 

Криворізький державний 

педагогічний університет,  2010р., 

«Історія», вчитель історії 

10 - КЗВО «ДАНО»,ДОР»  

«Заступники директорів установ та 

закладів освіти» СПК №ДН 

41682253/4491від 22.05.2020 

 

Вчитель історії Присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст», 2016 

Національний педагогічний 

університет ім. Драгоманова 2курс 

«Магістр факультету спеціальної та 

інклюзивної освіти НПУ 

ім. М. П. Драгоманова 

 

4. Розвиток слухо-

зоро-тактильного 

сприймання 

мовлення та 

формування 

вимови 

Кучер 

Лілія 

Вікторівна 

Вчитель з 

розвитку слухо-

зоро-тактильного 

сприймання 

мовлення та 

формування 

вимови 

Криворізький державний педагогічний 

університет, 2004р. «Педагогіка і 

методика середньої освіти. Українська 

мова та література», вчитель 

української мови та літератури, 

зарубіжної літератури. 

Бердянський державний педагогічний  

університет, 2008р. «Дефектологія. 

Логопедія», логопед, вихователь дітей 

дошкільного віку.  

17 Присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст другої 

категорії», 2020 

 КЗВО «ДАНО»ДОР» 

«Вчителів- дефектологів загальних 

спеціальних закладів освіти для дітей 

з ООП» 

СПК № 41682253/4537 

від14.06.2019 

 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

- - Призначена 

па посаду з 

01.09.2020  

5. Вчитель 

початкових класів 

Немцева 

Світлана 

Станіславівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Криворізький державний педагогічний 

університет 

2000,  «Географія», вчитель географії, 

КВНЗ «ДОІППО»ДОР», 

2014, «Корекційна освіта», вчитель 

загальноосвітньої спеціальної школи 

для дітей з вадами інтелектуального 

розвитку, слуху, мови та зору, 

корекційний педагог. 

20 Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії». 

Присвоїти 

педагогічне 

звання «старший 

учитель», 2020 

КЗВО 

«ДАНО»ДОР»,   

«Вчителів- дефектологів загальних 

спеціальних закладів освіти для дітей 

з ООП» 

СПК № 41682253/4535 

від14.06.2019 

 

 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

- - Призначена 

па посаду з 

01.09.2020 

6. Українська мова та 

література, 

зарубіжна 

література, розвиток 

слухо-зоро 

тактильного 

сприймання 

Білюк 

Оксана 

Владиславівна 

 

Вчитель 

української мови 

та літератури 

Криворізький державний    

педагогічний університет,  2000р., 

«Українська мова та література», 

вчитель української мови та літератури, 

філолог 

Дніпропетровський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти, 

2015р., «Корекційна освіта (за 

нозологіями)», вчитель 

загальноосвітньої спеціальної школи 

для дітей з вадами інтелектуального 

19 

 

Присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст першої 

категорії», 2019 

КЗВО 

«ДАНО»ДОР»,    
«Вчителів дефектологів загальних, 

спеціальних закладів освіти для дітей з 

особливими освітніми потребами» 

СПК№41682253/5451 від 12.06.2020 
 

 

Вчитель 

зарубіжної 

літератури 



Вчитель з 

розвитку слухо-

зоро-тактильного 

сприймання 

мовлення та 

формування 

вимови 

розвитку, слуху, мови та зору, 

корекційний педагог . 

КЗВО 

«ДАНО»ДОР»,    
«Вчителів дефектологів загальних, 

спеціальних закладів освіти для дітей з 

особливими освітніми потребами» 

СПК№41682253/5451 від 12.06.2020 

 

7. Українська мова та 

література 

Нечай 

 Тетяна 

Володимирівна 

Вчитель 

української мови 

та літератури 

Криворізький державний    

педагогічний університет,  2005р., 

«Українська мова і література та 

зарубіжна література », вчитель 

української мови і літератури та 

зарубіжної літератури 

15 Присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

першої категорії», 

2016 

КВНЗ «ДОІППО»ДОР», 

«Вчитель української мови та 

літератури» 

СПК №ДН24983906/2769 

від 14.04.17 

Знаходиться 

у відпустці 

по догляду 

за дитиною 

8. Українська мова та 

література 

Подопригора 

Тетяна Сергіївна 

Вчитель 

української мови 

та літератури 

Криворізький державний педагогічний 

університет, 2010р.«Педагогіка і 

методика середньої освіти. Українська 

мова та література», вчитель 

української мови та літератури, вчитель 

зарубіжної літератури 

10 Присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст другої 

категорії» 

ДВНЗ КДПУ, «Вихователів ГПД, 

інтернатів» №23-558 від 05.05.2017 
 

9. Українська мова та 

література, 

зарубіжна 

література, 

розвиток слухо-

зоро тактильного 

сприймання 

Сердюк  

Віра 

Володимирівна 

Вчитель 

української мови 

та літератури 

Київський педінститут ім..Горького, 

1969р., «Сурдопедагогіка», вчитель 

шкіл глухих та туговухих 

51 Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії та 

педагогічному 

званню «учитель- 

методист» 

КЗВО «ДАНО «Вчителів 

дефектологів 

загальних, спеціальних закладів освіти 

для дітей з особливими освітніми 

потребами» СПК№ДН 41682253/402-

18 

 від 26.012018 

 

 

Вчитель 

зарубіжної 

літератури 

Вчитель з 

розвитку слухо-

зоро-тактильного 

сприймання 

мовлення та 

формування 

вимови 

10. Українська мова та 

література, 

зарубіжна 

література 

Філіпчук  

Наталія 

Миколаївна 

Вчитель 

української мови 

та літератури 

ДВНЗ «Криворізький національний 

університет», 2013р «Українська мова і 

література»., філолог. Викладач 

української мови і літератури, вчитель 

зарубіжної літератури 

7 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст другої 

категорії» 

КЗВО «ДАНО»ДОР» 

«Вихователів спеціального 

навчального закладу для дітей з 

особливими освітніми 

потребами»СПК3ДН41682253/712-

18 від 16.02.2018, Prometheus 

«Українська за 27 уроків» від 

26.05.2020 

 

11. Англійська мова Либа  

Тетяна Миколаївна 

Вчитель 

англійської мови 

ДВНЗ «Криворізький національний 

університет», 2015р., «Мова і 

література», філолог, викладач 

російської мови та літератури, 

англійської мови 

3 

- 

КЗВО «ДАНО»ДОР» 

«Вчителів англійської мови» 

СПК№ДН 41682283/1353 від 

14.022020, МОН НУШ освіторія 

ЕDERA, «Онлайн курси для 

вчителів початкової школи», від 

03.11.2019 

 



12. Українська 

жестова мова 

Біланова 

Ольга Анатоліївна 

Вчитель 

української 

жестової мови 

Київський національний педагогічний 

університет ім. Драгоманова, 

2011р, «Дефектологія», вчитель 

початкових класів для дітей з 

порушеннями слуху, дефектолог 

(сурдопедагог) дошкільних закладів 

 

16 Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст другої 

категорії», 2018 

КЗВО «ДАНО»ДОР» 

Вчителів дефектологів загальних, 

спеціальних закладів освіти для дітей з 

особливими освітніми потребами 

СПК №ДН 41682253/4534 

від14.06.2019, МОН НУШ освіторія 

ЕDERA, «Онлайн курси для 

вчителів початкової школи», від 

31.05.2020 

 

13. Математика Барабан 

Катерина 

Олександрівна 

Вчитель 

математики 

ДВНЗ «Криворізький національний 

університет», 2013р., «Математика», 

викладач математики 

8 Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст другої 

категорії» 

ДВНЗ «КДПУ», центр 

доуніверситетської та 

післядипломної освіти 

«Математика», «Інформатика», 

№23-136 від 02.03.2018 

 

14. Математика, 

фізика 

Чабанюк  

Вікторія 

Анатоліївна 

Вчитель 

математики та 

фізики 

Криворізький державний 

педагогічний інститут, 1987р., 

«Математика та фізика», вчитель 

математики та фізики 

33 Відповідає раніше 

присвоєній  

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст першої 

категорії», 2020 

КЗВО «ДАНО»ДОР» 

«Вчителів дефектологів загальних, 

спеціальних закладів освіти для дітей з 

особливими освітніми потребами», 

СПК№ДН 41682253/4538 від 

14.06.2019 

 

15. Інформатика, 

фізика 

Слюсаренко 

Вікторія 

Михайлівна 

Вчитель 

інформатики та 

фізики 

Криворізький державний педагогічний 

університет», 2006р., «Педагогіка і 

методика середньої освіти. Фізика», 

викладач фізики. Вчитель основ 

інформатики, астрономії і безпеки 

життєдіяльності 

14 Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст першої 

категорії», 2015 

КЗВО «ДАНО» 

«Вчитель інформатики» 

СПК№ДН41682253/3283 від 

19.04.2019, 

КВНЗ «ДАНО» ДОР», 

V курс 

КЗВО «ДАНО»ДОР» 

«Вчитель фізики та астрономії» 

СПК№ДН41682253/3283 від 

19.04.2019 

 

Керівник гуртка Встановлено 10 

тарифний розряд 

КЗВО «ДАНО» 

«Керівник гуртка STEM 

спрямування» 

СПК№ДН41682253/9547 

 від 9.10.2018, 

 

16. Біологія, хімія,  Глушко  

Віра Дмитрівна 

Вчитель біології 

та хімії 

Криворізький педагогічний інститут, 

1981р., «Біологія», учитель біології та 

хімії 

39 Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «старший 

учитель», 2016 

КЗВО «ДАНО»ДОР» 

«Вчитель-дефектолог 

загальноосвітнього навчального 

закладу для дітей з ООП» 

СПК  

№ДН41682253/403-18 

від 26.01.18 

 



17. Географія, 

історія 

Шаповалов 

Олександр 

Васильович 

Вчитель  

історії та 

географії 

Криворізький державний 

педагогічний інститут, 2008р., 

«Історія та географія», вчитель історії 

та географії 

11 Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст другої 

категорії», 2019 

КЗВО «ДАНО» ДОР» 

«Вчителі географії, які додатково 

викладають економіку» 

СПК №ДН 41682253/9004 від 

28.12.2018 

 

18. Образотворче 

мистецтво, 

мистецтво, 

розвиток слухо-

зоро тактильного 

сприймання 

Коваленко  

Олена 

Станіславівна  

 

Вчитель 

образотворчого 

мистецтва 

Криворізький державний педагогічний 

інститут, 1997р., «Образотворче 

мистецтво, креслення», вчитель 

образотворчого мистецтва, креслення 

Кам’янець-Подільський  педагогічний 

університет, 2003р., «Дефектологія», 

вчитель початкових класів шкіл глухих 

та слабочуючих, сурдопедагог 

дошкільних закладів 

20 Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

спеціаліст першої 

категорії», 2019 

КЗВО «ДАНО»ДОР, 

«Вчитель-дефектолог 

загальноосвітнього навчального 

закладу для дітей з ООП» 

СПК  

№ДН41682253/400-18 

від 26.01.2018 

 

Вчитель 

мистецтва 

КЗВО «ДАНО»ДОР, 

«Вчитель освітньої галузі 

«Мистецтво» 

СПК 

№ДН41682253/4687 

від 05.07.2018 

 

Вчитель з 

розвитку слухо-

зоро-тактильного 

сприймання 

мовлення та 

формування 

вимови 

КЗВО «ДАНО»ДОР, 

«Вчитель-дефектолог 

загальноосвітнього навчального 

закладу для дітей з ООП» 

СПК  

№ДН41682253/400-18 

від 26.01.2018 

 

19. Трудове навчання Кропівка  

Олександр 

Вікторович 

 

Вчитель 

трудового 

навчання 

Криворізький державний 

педінститут,  1980р., 

«Загальнотехнічні дисципліни і 

праця», вчитель загально технічних 

дисциплін 

31 Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст другої 

категорії», 2018 

КВНЗ «ДОІППО»ДОР» 

«Вчителів професійно- трудового 

навчання спеціального ЗНЗ для дітей 

з ООП» 

СПК №ДН24983906/2830-17 

від 14.04.2017 

 

20. Трудове навчання,  

основи здоров’я 

Назаренко  

Віта  

Георгіївна 

Вчитель 

трудового 

навчання 

Криворізький державний педагогічний 

інститут, 1993р., вчитель трудового 

навчання (обслуговуюча праця) 

Київський державний 

педуніверситет, ім. Драгоманова, 

1996р., «Сурдопедагогіка», учитель 

шкіл глухих та слабочуючих 

26 Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «учитель 

– методист», 2019 

КЗВО «ДАНО»ДОР, 

«Вчитель-дефектолог 

загальноосвітнього навчального 

закладу для дітей з ООП» 

СПК№ДН41682253/7472 від 

16.11.2018 

 



Вчитель основ 

здоров’я 

КЗВО «ДАНО»ДОР, 

«Вчитель-дефектолог 

загальноосвітнього навчального 

закладу для дітей з ООП» 

СПК№ДН41682253/7472 від 

16.11.2018 

 

21. Фізична культура 

 

Патерило  

Андрій 

Миколайович 

Вчитель фізичної 

культури 

Український державний 

університет,1998р., «Фізичне  

виховання», викладач фізичного 

виховання, спеціаліст з інвалідного 

спорту 

27 Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

першої категорії», 

2016  

КЗВО «ДАНО»ДОР, 

«Вчитель-дефектолог 

загальноосвітнього навчального 

закладу для дітей з ООП» 

СПК№ДН41682253/5489 від 

12.06.2020 

 

вихователь Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст» 

(вихователь), 

2020 

КЗВО «ДАНО»ДОР, 

«Вихователі загальних санаторних 

закладів освіти , навчально-

реабілітаційних центрів, дитячих 

будинків» 

СПК№ДН41682253/5903 від 

16.06.2020 

22. Початкові класи  

1-Б 

Романовська 

Оксана 

Олександрівна 

Вчитель 

початкових класів 

Слов’янський державний педагогічний 

інститут 

2000 р., «Дефектологія», вчитель 

допоміжної школи, 

олігофренопедагог дошкільних 

закладів 

26 Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст першої 

категорії», 2018 

КВНЗ «ДОІППО»ДОР», «Вчителів-

дефектологів та вихователів 

спеціальних загальноосвітніх 

навчальних закладів для дітей з 

ООП» СПК №ДН24983906/3396 

від 20.05.2016 

МОН НУШ освіторія ЕDERA, 

«Онлайн курси для вчителів 

початкової школи», КЗВО 

«ДАНО»ДОР», «Курси 

педагогічних працівників відповідно 

до концепції НУШ» СТК №3215 від 

26.06.2019 

 

Початкові класи  

2-Б 

Панченко  

Галина Арсентіївна 

Вчитель 

початкових класів 

Київський державний  педагогічний 

інститут ім.Горького, 1977р., 

«Дефектологія», вчитель шкіл глухих 

та туговухих 

51 Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «учитель-

методист», 2016 

КЗВО «ДАНО»ДОР, 

«Вчитель-дефектолог 

загальноосвітнього навчального 

закладу для дітей з ООП» 

СПК  

№ДН41682253/401-18 

від 26.01.2018 

 

Вчитель з 

розвитку слухо-

зоро-тактильного 

сприймання 

мовлення та 

формування 

вимови 



Початкові класи  

3 

Швиденко  

Людмила 

Володимирівна 

Вчитель 

початкових класів 

Криворізький державний 

педуніверситет, 2000р., «Біологія», 

вчитель біології Дніпропетровський 

національний педагогічний 

університет, 2009р., «Дефектологія», 

спеціаліст з дефектології 

15 Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст першої 

категорії», 2018 

КЗВО «ДАНО»ДОР, 

«Вихователь, вчитель-дефектолог 

загальноосвітнього навчального 

закладу для дітей з ООП» 

СПК  

№ДН41682253/7471 

від 26.01.2018 

МОН НУШ освіторія ЕDERA, 

«Онлайн курси для вчителів 

початкової школи», КЗВО 

«ДАНО»ДОР», «Курси 

педагогічних працівників відповідно 

до концепції НУШ» СТК №7334 від 

08.12.2019 

 

Початкові класи  

4-Б 

Макогон  

Вікторія 

Володимирівна 

Вчитель 

початкових класів 

Криворізький педінститут, 1994 р., 

«Педагогіка та методика початкового 

навчання», вчитель початкових класів 

35 Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «старший 

учитель», 2018 

КВНЗ «ДОІППО»ДОР» 

«Вчитель-дефектолог 

загальноосвітнього навчального 

закладу для дітей з ООП» 

СПК №ДН24983906/5625-17 

від 14.07.2017 

 

Початкові класи  

1-А 

Тарасова 

Тетяна Юріївна 

Вчитель 

початкових класів 

Криворізький державний педагогічний 

університет, «Початкове навчання» 

2001р., вчитель початкових класів 

16 Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст другої 

категорії», 2016 

МОН НУШ освіторія ЕDERA, 

«Онлайн курси для вчителів 

початкової школи», від 04.11.2018, 

КЗВО «ДАНО»ДОР», «Курси 

педагогічних працівників відповідно 

до концепції НУШ» СТК №7084від 

17.11.2018 

 

Вчитель з 

розвитку слухо-

зоро-тактильного 

сприймання 

мовлення та 

формування 

вимови 

Національний педагогічний 

університет ім. Драгоманова 2курс 

«Магістр факультету спеціальної та 

інклюзивної освіти НПУ 

ім.М.П.Драгоманова 

Початкові класи  

2-А 

Хижняк 

Тетяна Ігорівна 

Вчитель 

початкових класів 

ДВНЗ «Криворізький державний 

педагогічний університет» 2019, 

«Початкова освіта», магістр початкової 

освіти, організатор початкової освіти, 

вчитель англійської мови в початковій 

школі 

1  МОН НУШ освіторія ЕDERA, 

«Онлайн курси для вчителів 

початкової школи», КЗВО 

«ДАНО»ДОР», «Курси 

педагогічних працівників відповідно 

до концепції НУШ» СТК №1832від 

08.06.2019 

 

Вчитель з 

корекції 

мовлення та 

Національний педагогічний 

університет ім. Драгоманова 1курс 



корекції 

розвитку 

«Магістр факультету спеціальної та 

інклюзивної освіти НПУ  

ім. М. П. Драгоманова 

Початкові класи  

4-В 

Васіч  

Людмила 

Миколаївна 

Вчитель 

початкових класів 

Київський державний педагогічний 

університет ім. Драгоманова, 2001р., 

вчитель шкіл глухих і туговухих 

46 Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст першої 

категорії», 2017 

ЕDERA «Робота вчителів 

початкових класів з дітьми з ООП» 

від 12.04.2020 

2019, PROMEHTUS «Освітні 

інструменти критичного мислення» 

від 03.02.2019 

 

Початкові класи  

 

Слюсаренко  

Олександра 

Володимирівна 

Вчитель 

початкових класів 

Криворізький державний    

педагогічний університет, 2009р., 

«Географія», вчитель географії 

Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної педагогічної 

освіти, 2012р., «корекційна освіта (за 

нозологіями)», корекційний педагог 

11 Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст другої 

категорії», 2013 

- 

Відпустка по 

догляду за 

дитиною 

23. Ритміка, 

логоритміка. 

П’ятничко  

Світлана Василівна 

Вчитель ритміки  Національний педуніверситет  ім. 

Драгоманова, 2004р., 

«Дефектологія», вчитель початкових 

класів шкіл глухих і слабочуючих, 

сурдопедагог дошкільних закладів 

30 Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії». 

Присвоїти 

педагогічне 

звання «учитель-

методист», 2018 

КЗВО «ДАНО»ДОР, 

«Вихователь, вчитель-дефектолог 

загальноосвітнього навчального 

закладу для дітей з ООП» 

СПК  

№ДН41682253/5491 

від 12.06.2020 

 

 

24. Лікувальна 

фізкультура, 

Войтенко 

Марія 

Володимирівна 

Вчитель 

лікувальної 

фізкультури 

Класичний привавтний  університет, 

2016р., «Фізичне виховання», 

викладач фізичного виховання, 

тренер з обраного виду спорту 

5 Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст другої 

категорії», 2020 

- 

Відпустка по 

догляду за 

дитиною 

25. Лікувальна 

фізкультура, 

музичне мистецтво 

Меденець 

Марина 

Володимирівна 

Вчитель 

лікувальної 

фізкультури 

Державний вищий навчальний 

заклад «Криворізький державний 

педагогічний університет», 2015р., 

«Музичне мистецтво», вчитель 

етики, естетики 

4 Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст другої 

категорії», 2019 

Національний педагогічний 

університет ім. Драгоманова 2курс 

«Магістр факультету спеціальної та 

інклюзивної освіти НПУ 

ім.М.П.Драгоманова 

 

Вчитель 

музичного 

мистецтва 

26. Розвиток слухо-

зоро-тактильного 

сприймання 

мовлення та 

формування 

вимови 

Луценко 

Любов 

Миколаївна 

Вчитель 

дефектолог 

слухового 

кабінету 

Київський державний педагогічний 

інститут ім.О.М.Горького, 1969р, 

вчитель шкіл глухих та туговухих 

51 Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії». 

Присвоїти 

педагогічне 

звання «учитель-

методист», 2018 

КЗВО «ДАНО»ДОР, 

«Керівник установ інтернатного 

типу, НРЦ для дітей з ООП, вчитель-

дефектолог» 

СПК  

№ДН24983906/1531 

від 22.06.2016 

 

 



Розвиток слухо-

зоро-тактильного 

сприймання 

мовлення та 

формування 

вимови 

Ларіна  

Лілія Анатоліївна 

Вчитель 

індивідуальної 

роботи з 

розвитку слухо-

зоро- 

тактильного 

сприймання 

мовлення та 

формування 

вимови 

Київський державний педагогічний  

інститут ім. Горького, 1980р., 

«Сурдопедагогіка», учитель шкіл 

глухих та туговухих 

47 Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «старший 

учитель», 2018 

КВНЗ «ДОІППО»ДОР», «Вчитель-

дефектолог та вчитель 

індивідуальної роботи спеціальних 

загальноосвітніх навчальних 

закладів для дітей з ООП» 

СПК №ДН24983906/3397 

від 20.05.16 

 

Розвиток слухо-

зоро-тактильного 

сприймання 

мовлення та 

формування 

вимови 

Корочкова 

Наталія 

Володимирівна 

Вчитель 

дефектолог 

слухового 

кабінету 

Криворізький державний педагогічний 

університет, 2005р., «Хімія та основи 

інформатики», вчитель хімії, основ 

інформатики, основи екології і безпеки 

життєдіяльності, 

Дніпропетровський національний 

університет ім. О. Гончара, 2016р.,  

«Корекційна освіта», спеціаліст з 

корекційної освіти, логопед 

спеціальних дошкільних закладів та 

спеціальних загальноосвітніх шкіл для 

дітей з тимчасовим порушенням 

мовлення 

19 Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст першої 

категорії», 2019 

КЗВО «ДАНО»ДОР» 

«Вчителів- дефектологів загальних 

спеціалльних закладів освіти для 

дітей з ООП»  

СПК №ДН41682253/5465 

від 12.06.2020 

Національний педагогічний 

університет ім. Драгоманова 2курс 

«Магістр факультету спеціальної та 

інклюзивної освіти НПУ 

ім.М.П.Драгоманова 

 

Вчитель 

індивідуальної 

роботи з 

розвитку слухо-

зоро- 

тактильного 

сприймання 

мовлення та 

формування 

вимови 

27. Корекція розвитку, 

корекція мовлення 

Есько  

Юлія 

Володимирівна 

Вчитель з 

корекції 

мовлення та 

корекції 

розвитку 

Криворізький державний педагогічний 

університет, 2003р. «Педагогіка і 

методика середньої освіти. Географія і 

біологія», вчитель географії, біології та 

основ економіки. Організатор 

краєзнавчо-туристичної роботи 

Дніпропетровський 

16 Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст вищої 

категорії», 2018 

 КЗВО «ДАНО»ДОР»,» «Вчителів- 

дефектологів загальних 

спеціалльних закладів освіти для 

дітей з ООП»  

СПК №ДН41682253/412-18 

від 12.06.2020 

 

 

Корекція розвитку, 

корекція мовлення 

Волошина  

Марина Юріївна 

Вчитель з 

корекції 

мовлення та 

корекції 

розвитку 

Криворізький національний університет, 

2012р., «Історія», вчитель історії і 

географії  

Дніпропетровський  обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти,  

«Корекційна освіта (за нозологіями)», 

Вчитель загальноосвітньої 

спеціальної школи для дітей з вадами 

інтелектуального розвитку, слуху, 

мови та зору; корекційний педагог, 

2015р. 

9 Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст другої 

категорії», 2019 

- Відпустка по 

догляду за 

дитиною 

Корекція розвитку, 

корекція мовлення 

Турік 

Олена Олегівна 

Вчитель з 

корекції 

мовлення та 

корекції 

розвитку 

Криворізький державний педагогічний 

університет , 2007р., «Історія», вчитель 

історії та географії, 

15 Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст» 

- 

 



Дніпропетровський національний 

університет, 2010р., «Дефектологія», 

спеціаліст з дефектології 

Криворізький державний 

педагогічний університет, 2016р., 

«Практична психологія», психолог 

2016 

28. Практичний 

психолог 

Барабаш  

Яна Сергіївна 

 

Практичний 

психолог 

Криворізький державний педагогічний 

університет, 2016р., «Практична 

психологія», практичний психолог 

5 

- - 

 

29. Соціальний 

педагог 

Труляєв 

 Роман 

Олександрович 

Педагог 

соціальний 
Дніпропетровський національний 

університет, 2006 р., Психологія. 

Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, 2014р. 

Кандидат психологічних наук, 

загальна психологія, історія 

психології 

10 Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст першої 

категорії», 2016 

КЗВО «ДАНО»ДОР»,» «Соціальні 

педагоги»  

СПК №ДН41682253/8836 

від 28.12.2018 

Практична психологія. 

Запорізький національний 

університет. Спеціальність: 231 

Соціальна робота Факультет 

соціальної педагогіки та психології,  

Магістр ІІ курс.  

 

30. Педагог 

організотор 

Гукасян  

Кристина 

Олександрівна 

Педагог 

організотор 

ДВНЗ «Криворізький державний 

педагогічний університет», 2017р, 

«Початкова освіта», організатор 

початкової освіти, вчитель початкової 

школи, практичний психолог 

3 - Криворізький державний 

педагогічний університет. 

Спеціальність:053. Психологія. 

Кафедра практичної психології. 

Аспірантура II курс. заочно 

 

31. Бібліотекар Сарана 

 Надія 

Миколаївна 

Бібіліотекар «Жовтоводське педагогічне 

училище», 1982р., «Дошкільне 

виховання, вихователь дитячого 

садка 

12 Встановлений 

дев’ятий 

тарифний розряд, 

2017 

КВНЗ «ДОІППО»ДОР», «Шкільні  

бібліотекарі» 

СПК №ДН24983906/5373-16 

від 16.09.16 

 

 

32 Виховний 

процес 

Іонова Олена 

Леонідівна 

Вихователь Криворізький державний 

педагогічний університет, 2001р. 

«Трудове навчання» , вчитель 

трудового навчання 

19 Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст другої 

категорії», 2013 

 КЗВО «ДАНО»ДОР»,» 

«Вихователь спеціальних ЗОН 

закладів, НРЦ для дітей ООП»  

СПК №ДН41682253/7456 

від 16.11.2018 

 

 

 

Виховний 

процес 

Налівка 

Ірина Миколаївна 

Вихователь Іркуцьке педагогічне училище, « 

Мизичне виховання», 1980р. , вчитель 

музики, муз. керівник 

36 Відповідає раніше 

встановленому 11 

тарифному розряду, 

2017 

КВНЗ ДОІППО» ДОР» «Вихователь 

загальноосвітнього спеціального 

навчального закладу інтернатного 

типу, НРЦ» 

СПК №ДН24983906/4953» 

від 25.10.16 

 

Виховний 

процес 

Вешневська  

Галина 

Володимирівна 

Вихователь Криворізький державний 

педінститут, 1981р., «Біологія», 

вчитель біології та хімії 

40 Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст першої 

категорії», 2016 

КЗВО «ДАНО»ДОР»,» «Вихователь 

спеціальних ЗОН закладів, НРЦ для 

дітей ООП»  

СПК №ДН41682253/3690 

від 26.04.2019 

 

 



 

Виховний 

процес 

Дурбан  

Марина 

Миколаївна 

 

Вихователь Олександрійське педагогічне училище, 

1991р. , «Виховання в дошкільних 

закладах» 

вихователь дошкільного закладу 

 

32 Відповідає раніше 

встановленому 11 

тарифному розряду 

та  педагогічному 

званню «старший 

вихователь», 2019 

КВНЗ ДОІППО» ДОР» «Вихователь 

загальноосвітнього спеціального 

навчального закладу інтернатного 

типу, НРЦ»  

СПК №ДН24983906/8480-17 

від 17.11.2017 

 

Виховний 

процес 

Ленець 

Анастасія 

Вікторівна 

Вихователь Київський національний 

педагогічний університет 

ім.Драгоманова, 2013р., «Корекційна 

освіта», вчитель початкових класів 

для дітей з порушеннями слуху 

12 Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст», 2019 

КВНЗ ДОІППО» ДОР» «Вихователь 

загальноосвітнього спеціального 

навчального закладу інтернатного 

типу, НРЦ»  

СПК №ДН24983906/8481-17 

від 17.11.2017 

 

Виховний 

процес 

Новохатська 

Оксана Тимофіївна 

Вихователь Криворізький державний 

педагогічний університет, 2010 р., 

«Мова та література (російська)», 

вчитель російської мови та 

зарубіжної літератури. 

11 Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

другої категорії», 

2020 

КЗВО «ДАНО»ДОР»,» «Вихователь 

спеціальних закладів освіти для дітей 

ООП»  

СПК №ДН41682253/7548 

від 01.11.2019 

 

Виховний 

процес 

Дядченко  

Алла Анатоліївна 

Вихователь Криворізький державний педагогічний 

університет, 2008р., «Трудове 

навчання», вчитель трудового 

навчання (обслуговуючої праця) 

Дніпропетровський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти, 

2012р., «Корекційна освіта»,  

корекційний педагог 

13 Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст», 2017 

КВНЗ ДОІППО» ДОР» «Вихователь 

загальноосвітнього спеціального 

навчального закладу інтернатного 

типу, НРЦ»  

СПК №ДН24983906/7636-17 

від 27.10.2017 

 

Виховний 

процес 

Лепеха 

Інна Анатоліївна 

Вихователь Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини, 

2020р., вчитель дефектолог, 

вихователь дітей з вадами психо-

фізичного розвитку,асистент вчителя 

загально-освітнього навчального 

закладу з інклюзивним та 

інтегрованим навчанням. Фахівець  із 

психолого-педагогічної реабілітації 

0 - -  

Виховний 

процес 

Ломака  

Ніна Андріївна 

Вихователь  Криворізький державний 

педагогічний інститут, 1992р., 

Вчитель музики та співів. Методист 

по виховній роботі. Музика з 

додатковою спеціальністю педагогіка 

28 Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії». 

Присвоїти 

педагогічне 

звання «старший 

учитель» 

ЕDERA «Онлайн-курс для вчителів 

початкової школи» від 05.06.2020, 

«Робота вчителів початкових класів з 

дітьми з ООП» від29.12.2019, 

«Академічна доброчесність» від 

31.05.2020, «Недискримінаційний 

підхід у навчанні» від 07.06.2020 

 

 



Виховний 

процес 

Костнікова  

Ірина 

Володимирівна 

Вихователь Полтавський національний 

педагогічний 

університет імені В.Г. Короленка, 

1997 р., «Початкове навчання та 

образотворче мистецтво» 

Полтавський національний 

педагогічний 

університет імені В.Г. Короленка, 

2013 р., «Дефектологія», логопед 

16 Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст другої 

категорії», 2017 

Львівський національний 

університет ім. Франка, інститут 

післядипломної освіти та до 

університетської підготовки,  

вчитель-дефектолог 

СПК №01467243-060213-16 

від 08.08.2016 

 

Виховний 

процес 

Івахнюк 

Світлана 

Вікторівна 

Вихователь Криворізький національний 

університет, 2013р., «Географія»,  

вчитель географії та економіки 

8 Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст», 2018 

КВНЗ ДОІППО» ДОР» «Вихователь 

загальноосвітнього спеціального 

навчального закладу інтернатного 

типу, НРЦ»  

СПК №ДН24983906/7635-17 

від 27.10.17 

 

Виховний 

процес 

Падунова  

Анастасія 

Василівна 

Вихователь Криворізький державний 

педагогічний університет, 2011р., 

«Трудове навчання», вчитель 

трудового навчання (обслуговуюча 

праця) 

7 Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст другої 

категорії», 2020 

КЗВО «ДАНО»ДОР»,» «Вихователь 

спеціальних закладів освіти для дітей 

ООП»  

СПК №ДН41682253/3689 

від 26.04.2019 

Національний педагогічний 

університет ім. Драгоманова 1курс 

«Магістр факультету спеціальної та 

інклюзивної освіти НПУ 

ім. М.П. Драгоманова 

 

Виховний 

процес 

Журавка  

Лідія Михайлівна 

Вихователь Криворізький державний 

педуніверситет, 2002р., «Біологія», 

вчитель біології 

19 Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст другої 

категорії», 2018 

КВНЗ ДОІППО» ДОР» «Вихователь 

загальноосвітнього спеціального 

навчального закладу інтернатного 

типу, НРЦ»  

СПК №ДН24983906/4952 

від 25.10.16 

 

Виховний 

процес 

Берчук 

Анастасія 

Григорівна 

Вихователь Державний вищий навчальний 

заклад «Криворізький національний 

університет», 2014р., «Біологія», 

вчитель біології та екології, 

практичний психолог 

4 - КЗВО «ДАНО»ДОР»,» «Вихователь 

спеціальних закладів освіти для дітей 

ООП»  

СПК №ДН41682253/7549 

від 01.11.2019 

 

Виховний 

процес 

Кришина 

Світлана 

Степанівна 

Вихователь Український державний університет, 

1998р., «Фізичне  виховання», 

викладач фізичного виховання, 

спеціаліст з інвалідного спорту 

27 Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст першої 

категорії», 2016 

КЗВО «ДАНО»ДОР»,» «Вихователь 

загальних, санаторних закладів 

освіти»  

СПК №ДН41682253/5887 

від 26.06.2019 

 

Вчитель фізичної 

культури 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст першої 

категорії», 2016 

КЗВО «ДАНО»ДОР»,» «Інноваційні 

технології у фізичному вихованні 

молодших школярів у рамках курсу 

НУШ» №4211  

ЕDERA «Онлайн-курс для вчителів 

початкової школи» від 17.06.2018,  

 



 
 


