ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
освітньої діяльності за рівнем профільної освіти у сфері повної загальної середньої
освіти
1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності за рівнем
профільної освіти у сфері повної загальної середньої освіти

Педагогічні працівники
Педагогічні працівники, усього

Необхідна
кількість,
осіб

Фактична
кількість,
осіб

Відсоток
потреби

41

41

-

41

40

2,4

-

-

-

у тому числі ті, що:
мають відповідну освіту
працюють у закладі освіти за
сумісництвом

2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я, 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
документа про підвищення
кваліфікації)

Примітки

Особи, які працюють за основним місцем роботи

Українська мова
і література

Шарун
Ігор
Едуардович

директор
коледжу

Дніпропетровський відповідає займаній
медичний інститут, посаді, 2017 р.
1993р., «Педіатрія»,
лікар-педіатр

19 р.

Харківська медична
академія післядипломної
освіти, «Психологопедагогічні основи
професійної діяльності
ВМНЗ (для директорів,
заступників директорів,
методистів, викладачів
медичних коледжів)»,
№ КЛ 001947, 2017 р.

Баглай Валентина
Георгіївна

викладач
української
мови і
літератури

Криворізький
державний
педагогічний
інститут, 1986р.,
«Українська мова та
література», учитель
української мови та
літератури

30 р.

ДОІППО, «Українська
мова і література»,
посвідчення № 9410,
11.10.2013 р.

відповідає займаній
посаді та раніше
присвоєним
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії» та
педагогічному
званню «старший
учитель», 2014 р.

Поновила трудову
діяльність з
01.09.2018 р. після
виходу на пенсію.
Планується
підвищення
кваліфікації
у КЗВО
«ДАНО»ДОР» у
жовтні 2019 р.

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я, 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
документа про підвищення
кваліфікації)

Українська мова

Бахіна
Ольга Анатоліївна

викладач
української
мови і
літератури

Дніпропетровський
національний
університет, 2002р.,
«Українська мова і
література»,
філолог, викладач
української мови і
літератури

відповідає займаній
посаді, присвоєна
кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст вищої
категорії»,
2017 р.

16р.

ДЗ «ДМА МОЗ України»,
«Українська мова»,
посвідчення №99,
14.12.2016 р.

Українська мова
і література

Коваль
Олена
Іванівна

викладач
української
мови і
літератури

Дніпропетровський
державний
університет, 1988р.,
«Українська мова і
література»,
філолог, викладач
української мови і
літератури

відповідає займаній
посаді та раніше
присвоєним
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії» та
педагогічному
званню «викладачметодист», 2018 р.

32р.

ДОІППО,
«Вчителі української
мови і літератури»,
посвідчення СПК №ДН
24983906/8029-17,
27.12.2017 р.

Примітки

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я, 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
документа про підвищення
кваліфікації)

Українська мова
і література

Прийменко
Валентина Іванівна

викладач
української
мови і
літератури

Сімферопольський
державний
університет, 1975р.,
«Українська мова і
література», вчитель
української мови і
літератури

відповідає займаній
посаді, присвоєна
кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст першої
категорії», 2018 р.

9р.

КЗВО «ДАНО» ДОР»,
«Вчителі української
мови і літератури»,
посвідчення СПК № ДН
41682253/8359 20.12.2018
р.

Іноземна мова

Аллахвердова
Анаіт
Аркадіївна

викладач
іноземної
мови

Дніпропетровський
національний
університет, 2003р.,
«Українська мова і
література.
Соціальна
Педагогіка»,
філолог, викладач
української мови і
літератури,
соціальний педагог.
Дніпропетровський
національний
університет, 2002р.,
«Методика
викладання
англійської мови.
Теорія і практика
перекладу»,
викладач.

відповідає займаній
посаді, присвоєна
кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст вищої
категорії», 2015 р.

15р.

ДЗ «ДМА МОЗ України»,
«Іноземна мова»,
посвідчення №117,
15.03.2017 р.

Примітки

Найменування
навчальної
дисципліни

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
документа про підвищення
кваліфікації)

Прізвище, ім’я, по
батькові викладача

Повне
найменування
посади

Іноземна мова,
основи латинської
мови з медичною
термінологією
(спеціальний курс)

Гольдфарб
Тетяна
Олександрівна

викладач
іноземної
мови

Дніпропетровський
державний
університет,
1995р., «Французька
мова та література»,
філолог, викладач
французької мови та
літератури

відповідає займаній
посаді та раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст першої
категорії», 2017 р.

22р.

ДЗ «ДМА МОЗ України»,
«Іноземна та латинська
мови», посвідчення
№118, 15.03.2017 р.

Іноземна мова

Ізотова
Олександра
Олександрівна

викладач
іноземної
мови

Дніпропетровський
національний
університет, 2003р.,
«Мова та література
(англійська)»,
філолог, викладач
англійської мови та
літератури

відповідає займаній
посаді, присвоєна
кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст другої
категорії»,
2015 р.

6р.

ДОІППО,
курси підвищення
кваліфікації викладачів
іноземних мов,
посвідчення № 8536
26.09.2014 р.

Примітки

Найменування
навчальної
дисципліни

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
документа про підвищення
кваліфікації)

Прізвище, ім’я, по
батькові викладача

Повне
найменування
посади

Іноземна мова

Пушкар
Олена
Володимирівна

викладач
іноземної
мови

Дніпропетровський
державний
університет, 1975р.,
«Англійська мова та
література»,
філолог, викладач
англійської мови та
літератури

відповідає займаній
посаді та раніше
присвоєним
кваліфікаційній
категорії «спеціаліст
вищої категорії»,
педагогічному
званню «викладачметодист», 2017 р.

30р.

ДЗ «ДМА МОЗ України»,
«Іноземна мова»,
посвідчення №10,
10.04.2015 р.

Іноземна мова,
основи латинської
мови з медичною
термінологією
(спеціальний курс)

Савченко
Тетяна
Миколаївна

викладач
іноземної
мови

Дніпропетровський
державний
університет, 1981р.,
«Англійська мова і
література»,
філолог, викладач

відповідає займаній
посаді та раніше
присвоєним
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії» та
педагогічному
званню «викладачметодист», 2018 р.

34р.

ДЗ «ДМА МОЗ України»,
«Іноземна та латинська
мови», посвідчення №11,
10.04.2015 р.

Примітки

Найменування
навчальної
дисципліни

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
документа про підвищення
кваліфікації)

Прізвище, ім’я, по
батькові викладача

Повне
найменування
посади

Зарубіжна література

Гармаш
Наталія
Луарсабівна

викладач
зарубіжної
літератури

Дніпропетровський
державний
університет, 1996р.,
«російська мова і
література»,
філолог, викладач
російської мови і
літератури

відповідає займаній
посаді та раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»,
присвоєне
педагогічне звання
«викладачметодист», 2018 р.

24р.

ДОІППО,
«Учителі російської мови,
літератури, зарубіжної
літератури»,
посвідчення СПК №ДН
24983906/6103,
15.09.2017 р.

Історія України

Мазуренко
Валентина Іванівна

викладач
соціальногуманітарних
дисциплін

Дніпропетровський
державний
університет, 1979р.,
«Історія», історик,
викладач історії і
суспільствознавства

відповідає займаній
посаді та раніше
присвоєним
кваліфікаційній
категорії «спеціаліст
вищої категорії»,
педагогічному
званню «викладачметодист», 2018 р.

36р.

ДЗ «ДМА МОЗ України»,
«Соціально-гуманітарні
дисципліни.
Культурологія»,
посвідчення №40,
23.12.2015 р.

Примітки

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я, по
батькові викладача

Історія України,
Всесвітня історія

Кожевникова
Катерина
Петрівна

Історія України

Рябченко
Ірина
Петрівна

Повне
найменування
посади

викладач
соціальногуманітарних
дисциплін

Повне
найменування
закладу, який
закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація
згідно з
документом про
вищу освіту)
Дніпропетровський
національний
університет,
2001р.,«Історія»,
історик, викладач
історії

Кваліфікаційна
категорія,
педагогічне звання
(рік встановлення,
підтвердження)

відповідає займаній
посаді та раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії «спеціаліст
вищої категорії»,
присвоєне
педагогічне звання
«викладачметодист», 2018 р.
Луганський
викладач
відповідає займаній
державний
соціальнопосаді та раніше
педагогічний
гуманітарних
присвоєній
інститут ім.
дисциплін
кваліфікаційній
Т.Г.Шевченка,
категорії «спеціаліст
1996р., «Всесвітня
історія та методика вищої категорії»,
виховної роботи»,
присвоєне
учитель історії та
педагогічне звання
соціальних
дисциплін, методист «викладачметодист», 2016 р.
з виховної роботи.
Східно-український
національний
університет, 2001р.,
«Педагогіка вищої
школи», магістр

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
документа про підвищення
кваліфікації)

19р.

ДЗ «ДМА МОЗ України»,
«Соціально-гуманітарні
дисципліни», посвідчення
№208, 30.10.2014 р.

22р.

ДОІППО,
«Вчителі історії,
правознавства та
суспільних дисциплін»,
посвідчення СПК № ДН
24983906/2197-16,
25.03.2016 р.

Примітки

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я, по
батькові викладача

Повне
найменування
посади

Повне
найменування
закладу, який
закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація
згідно з
документом про
вищу освіту)

Громадянська освіта

Калиниченко
Геннадій
Євгенович

Дніпропетровський
викладач
правознавства гуманітарний
університет
правознавства,
2013р.,
«Правознавство»,
юрист

Громадянська освіта

Попова
Наталія
Михайлівна

викладач
соціальногуманітарних
дисциплін

Дніпропетровський
державний
університет, 1978р.,
«Історія», історик,
викладач історії та
суспільствознавства

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
документа про підвищення
кваліфікації)

відповідає займаній
посаді, присвоєна
кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст»,
2018 р.

6р.

ДОІППО,
«Вчителі історії,
правознавства та
суспільних дисциплін»,
посвідчення СПК №ДН
411682253/177,
26.01.2018 р.

відповідає займаній
посаді та раніше
присвоєним
кваліфікаційній
категорії «спеціаліст
вищої категорії»,
педагогічному
званню «викладачметодист», 2016 р.

14р.

ДЗ «ДМА МОЗ України»,
«Соціально-гуманітарні
дисципліни», посвідчення
№180, 26.10.2018 р.

Примітки

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я, по
батькові викладача

Повне
найменування
посади

Математика, фізика і
астрономія

Ємельянова Віра
Григорівна

викладач
математики,
фізики,
астрономії

Математика

Суббота Маргарита
Вікторівна

викладач
математики

Повне
найменування
закладу, який
закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація
згідно з
документом про
вищу освіту)
Слов’янський
педагогічний
державний інститут,
1977р., «Математика
і фізика», вчитель
математики і фізики

Кваліфікаційна
категорія,
педагогічне звання
(рік встановлення,
підтвердження)

відповідає займаній
посаді та раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»,
присвоєне
педагогічне звання
«викладачметодист», 2019 р.
Вітебський
відповідає займаній
державний
посаді та раніше
педагогічний
присвоєній
інститут, 1985р.,
кваліфікаційній
«Математика»,
вчитель математики категорії
«спеціаліст вищої
категорії»,
присвоєне
педагогічне звання
«старший
викладач», 2018 р.

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
документа про підвищення
кваліфікації)

41р.

КЗВО «ДАНО» ДОР»,
«Вчителі математики, які
викладають фізику і
астрономію, посвідчення
СПК № ДН
41682253/7586,
16.11.2018 р.

28р.

ДОІППО, «Математика»,
посвідчення СПК № ДН
24983906/6556-17,
06.10.2017 р.

Примітки

Найменування
навчальної
дисципліни

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
документа про підвищення
кваліфікації)

Прізвище, ім’я, по
батькові викладача

Повне
найменування
посади

Фізика і астрономія

Таркановський
Борис
Анатолійович

викладач
фізики,
астрономії

Дніпропетровський
державний
університет, 1985р.,
«Фізика», фізик,
викладач

відповідає займаній
посаді, присвоєна
кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст вищої
категорії», 2018 р.

18р.

ДОІППО,
«Вчителі фізики,
астрономії, які одночасно
викладають
природознавство»,
посвідчення СПК № ДН
24983906/8831,
24.11.2017 р.

Біологія і екологія,
біологія

Кононіхіна Нінель
Григорівна

викладач
біології і
екології

Дніпропетровський
державний
університет, 1984р.,
«Біологія», біолог,
викладач біології і
хімії

відповідає займаній
посаді та раніше
присвоєним
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії» та
педагогічному
званню «учительметодист», 2016 р.

27р.

ДОІППО,
«Учителі хімії, які
викладають біологію,
екологію та
природознавство»,
посвідчення № 1463,
26.12.2014 р.

Примітки

Найменування
навчальної
дисципліни

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
документа про підвищення
кваліфікації)

Прізвище, ім’я, по
батькові викладача

Повне
найменування
посади

Біологія і екологія,
біологія

Сангул
Олена
Євгенівна

викладач
біології і
екології

Дніпропетровський
національний
університет ім.
О.Гончара, 2007р.,
«Біологія», викладач
біології та хімії

відповідає займаній
посаді та раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст першої
категорії», 2016 р.

10р.

ДОІППО,
підвищення кваліфікації
новопризначених
директорів
загальноосвітніх НЗ,
вчителів біології,
посвідчення СПК №126,
22.01.2016 р.

Біологія і екологія,
біологія

Бобкова
Юлія
Вікторівна

викладач
біології і
екології

11р.

ДОІППО,
«Учитель біології,
екології,
природознавства»,
посвідчення СПК №826,
13.02.2015 р.

Географія.
Людина і світ

Стельмах
Анна
Олегівна

викладач
географії

Дніпропетровський відповідає займаній
національний
посаді, присвоєна
університет, 2007р.,
кваліфікаційна
«Біологія», магістр
категорія
«спеціаліст другої
категорії», 2015 р.
Дніпропетровський відповідає займаній
національний
посаді, присвоєна
університет ім. О.
кваліфікаційна
Гончара, 2012р.,
категорія
«Географія»,
«спеціаліст другої
географ, викладач
категорії», 2017 р.
навчального закладу

6р.

ДОІППО,
підвищення кваліфікації
учителів географії,
економіки, посвідчення
СПК №8342, 11.12.2015 р.

Примітки

Найменування
навчальної
дисципліни

Хімія

Фізична культура

Прізвище, ім’я, по
батькові викладача

Повне
найменування
посади

Кулакова
Ірина
Петрівна

викладач
хімії

Кривенко
Олег
Володимирович

викладач
фізичної
культури,
фізичного
виховання

Повне
найменування
закладу, який
закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація
згідно з
документом про
вищу освіту)
Мелітопольський
державний
педагогічний
інститут, 1986 р.,
«Хімія та біологія»,
вчитель хімії та
біології середньої
школи

Кваліфікаційна
категорія,
педагогічне звання
(рік встановлення,
підтвердження)

відповідає займаній
посаді та раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»,
присвоєне
педагогічне звання
«викладачметодист», 2016 р.
Дніпропетровський відповідає займаній
державний інститут посаді та раніше
фізичної культури і присвоєній
спорту, 2002р.,
кваліфікаційній
«Фізичне
категорії
виховання»,
викладач фізичного «спеціаліст вищої
виховання і спорту категорії, 2018 р.

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
документа про підвищення
кваліфікації)

30р.
ДОППО,
«Вчителі хімії»,
посвідчення СПК №ДН
24983906/9660,
08.12.2017 р.

16р.

ДЗ «ДМА МОЗ України»,
«Фізичне виховання»,
посвідчення №36,
19.11.2015 р.

Примітки

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я, 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
документа про підвищення
кваліфікації)

Фізична культура

Левандовська
Оксана Анатоліївна

викладач
фізичної
культури,
фізичного
виховання

Дніпропетровський
державний інститут
фізичної культури і
спорту, 2000р.,
«Фізичне
виховання»,
викладач фізичного
виховання і спорту

відповідає займаній
посаді та раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії, 2018 р.

18р.

ДЗ «ДМА МОЗ України»,
«Фізичне виховання»,
посвідчення №120, 15.03
2017 р.

Фізична культура

Мартиненко Павло
Євгенович

викладач
фізичної
культури,
фізичного
виховання

відповідає займаній
посаді, присвоєна
кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст вищої
категорії», 2019 р.

13р.

ДЗ «ДМА МОЗ України»,
«Фізичне виховання.
Фізична реабілітація,
спортивна медицина та
валеологія», посвідчення
№ 193, 21.12.2018 р.

Фізична культура

Спіцина
Алла
Іванівна

викладач
фізичної
культури,
фізичного
виховання

Дніпропетровський
державний інститут
фізичної культури і
спорту, 2005р.,
«Фізичне
виховання»,
викладач фізичного
виховання і спорту
Дніпропетровський
державний інститут
фізичної культури і
спорту, 1988р.,
«Фізкультура і
спорт», викладачтренер з виду спорту

відповідає займаній
посаді та раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»,
присвоєне
педагогічне звання
«викладачметодист», 2016 р.

28р.

ДЗ «ДМА МОЗ України»,
«Фізичне виховання»,
посвідчення №142,
17.12.2014 р.

Примітки

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я, по
батькові викладача

Повне
найменування
посади

Фізична культура

Шапіро Світлана
Олексіївна

викладач
фізичної
культури,
фізичного
виховання

Захист Вітчизни

Тихий
Віталій Петрович

викладач
військовоспортивних
дисциплін

Повне
найменування
закладу, який
закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація
згідно з
документом про
вищу освіту)
Вітебський
педагогічний
інститут фізичного
виховання,
1992р., «Фізичне
виховання», вчитель
фізкультури

Кваліфікаційна
категорія,
педагогічне звання
(рік встановлення,
підтвердження)

відповідає займаній
посаді та раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»,
присвоєне
педагогічне звання
«старший
викладач», 2019 р.
Дніпропетровський відповідає займаній
медичний інститут, посаді та раніше
1963 р., «Лікувальна присвоєній
справа», лікаркваліфікаційній
лікувальник
категорії
«спеціаліст вищої
категорії», 2018 р.

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
документа про підвищення
кваліфікації)

25р.

ДЗ «ДМА МОЗ України»,
«Фізичне виховання.
Фізична реабілітація,
спортивна медицина та
валеологія», посвідчення
№ 194, 21.12.2018 р.

50р.

ДЗ «ДМА МОЗ України»,
«Військова медична
підготовка та медицина
надзвичайних ситуацій»,
посвідчення №152,
23.02.2018 р.

Примітки

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я, по
батькові викладача

Повне
найменування
посади

Захист Вітчизни

Зінковський
Олексій Юрійович

викладач
військовоспортивних
дисциплін

Технології (Вступ до
професії)

Шульга
Тетяна Борисівна

викладач
медсестринства

Повне
найменування
закладу, який
закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація
згідно з
документом про
вищу освіту)
Дніпропетровська
державна медична
академія, 2005 р.,
«Медико-профілактична справа»,
лікар; Українська
військово-медична
академія, 2007р.,
магістр медицини,
офіцер військового
управління
тактичного рівня
Дніпродзержинське
медичне училище,
1975 р.,
«Медсестра»,
медична сестра.
Дніпропетровський
державний
університет, 1982р.,
«Біологія», біолог,
викладач біології та
хімії

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
документа про підвищення
кваліфікації)

відповідає займаній
посаді, присвоєна
кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст
першої категорії»,
2018 р.

12р.

ДОІППО,
«Вчителі предмету
«Захист Вітчизни»,
посвідчення СПК № ДН
24983906/7776,
27.10.2017 р.

відповідає займаній
посаді та раніше
присвоєним
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії» та
педагогічному
званню «викладачметодист», 2017 р.

34р.

КВНЗ «Житомирський
інститут медсестринства»
ЖОР», «Інноваційні
технології у вищій
медичній освіті. Основи
медсестринства, догляд за
хворими, загальний
догляд за хворими та
медична маніпуляційна
техніка», посвідчення ЖІ
№02011284/001671-16,
30.09.2016 р.

Примітки

Найменування
навчальної
дисципліни

Технології (Вступ до
професії)

Прізвище, ім’я, по
батькові викладача

Ковальчук
Юлія Миколаївна

Повне
найменування
посади

викладач
медсестринства

Повне
найменування
закладу, який
закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація
згідно з
документом про
вищу освіту)
ДБМУ №1, 1995 р.,
«Лікувальна
справа», фельдшер.
Дніпропетровський
національний
університет,
«Біологія», викладач
біології і хімії,
магістр, 2001р.
Національний
гірничий
університет,
«Педагогіка вищої
школи», викладач
університетів та
вищих навчальних
закладів

Кваліфікаційна
категорія,
педагогічне звання
(рік встановлення,
підтвердження)

відповідає займаній
посаді та раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії», 2017 р.

Педагогічний
стаж
(повних
років)
18р.

Підвищення кваліфікації за
фахом (найменування
закладу або іншої
юридичної особи, що має
право на підвищення
кваліфікації, номер, вид
документа, дата видачі
документа про підвищення
кваліфікації)
КВНЗ «Житомирський
медичний інститут»
ЖОР», «Інноваційні
технології у вищій мед.
освіті з формування проф.
майстерності через
компетентнісну складову.
Основи медсестринства.
Догляд за хворими та
медична маніпуляційна
техніка. Загальний догляд
за хворими та медична
маніпуляційна техніка",
посвідчення ЖІ
№02011284/001410-18,
27.04.2018 р.

Примітки

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я, по
батькові викладача

Повне
найменування
посади

Технології (Вступ до
професії)

Мажара Тетяна
Вікторівна

викладач
медсестринства

Технології (Вступ до
професії)

Третяк
Тетяна
Олегівна

викладач
медсестринства

Повне
найменування
закладу, який
закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація
згідно з
документом про
вищу освіту)
Дніпропетровська
державна медична
академія, 2002 р.,
«Сестринська
справа», бакалавр;
Національний
гірничий
університет, 2014 р.,
«Педагогіка вищої
школи», викладач
університетів та
вищих навчальних
закладів.
ДБМУ №1, 1998р.,
«Сестринська
справа», медична
сестра; Дніпропетровський
національний
університет, 2000р.,
«Біологія», біолог,
викладач біології та
хімії.
Дніпропетровська
державна медична
академія, 2013р,
«Клінічна
фармація»,
клінічний провізор

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
документа про підвищення
кваліфікації)

відповідає займаній
посаді, присвоєна
кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст другої
категорії», 2016 р.

7р.

КВНЗ «Житомирський
інститут медсестринства»
ЖОР», «Інноваційні
технології у вищій
медичній освіті. Основи
медсестринства, догляд за
хворими, загальний
догляд за хворими та
медична маніпуляційна
техніка», №10 від
30.10.2015 р.

відповідає займаній
посаді та раніше
присвоєним
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії» та
педагогічному
званню «викладачметодист», 2019 р.

20р.

КВНЗ «Житомирський
інститут медсестринства»
ЖОР», «Інноваційні
технології у вищій
медичній освіті. Основи
медсестринства, догляд за
хворими, загальний
догляд за хворими та
медична маніпуляційна
техніка», посвідчення ЖІ
№02011284/000959-17,
24.03.2017 р.

Примітки

Найменування
навчальної
дисципліни

Повне
найменування
закладу, який
закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація
згідно з
документом про
вищу освіту)

Прізвище, ім’я, по
батькові викладача

Повне
найменування
посади

Інформатика

Ганопольський
Леонід Мойсейович

викладач
інформатики

Дніпропетровський
державний
університет, 1975р.,
«Фізика», фізик,
викладач
фізики

Інформатика,
математика

Петрова
Юлія
Володимирівна

викладач
інформатики

Дніпропетровський
інститут інженерів
залізничного
транспорту, 1988р.,
«Електронні
обчислювальні
машини», інженерсистемотехнік

Основи латинської
мови з медичною
термінологією

Усенко
Любов Антонівна

викладач
латинської
мови

Псковський
педагогічний
інститут, 1976 р.,
«Російська мова та
література», вчитель
російської мови та
літератури середньої
школи

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
документа про підвищення
кваліфікації)

відповідає займаній
посаді та раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»,
присвоєне
педагогічне звання
«викладачметодист», 2018 р.
відповідає займаній
посаді, присвоєна
кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст другої
категорії», 2019 р.

42р.

6р.

КВЗО «ДАНО» ДОР»
«Учитель інформатики та
математики», посвідчення
СПК № ДН
41682253/5828,
29.11.2018 р.

відповідає займаній
посаді та раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії», 2018 р.

39р.

ДЗ «ДМА МОЗ України»,
«Латинська мова»,
посвідчення №12,
10.04.2015 р.

Примітки

ДОІППО,
підвищення кваліфікації
учителів інформатики,
посвідчення СПК № ДН
24983906/5376,
14.12.2017 р.

.

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я, по
батькові викладача

Повне
найменування
посади

Основи психології та
міжособове
спілкування
(спеціальний курс)

Чернишова Таміла
Миколаївна

викладач
психології

Медична біологія
(спеціальний курс)

Лещенко Наталія
Миколаївна

Медична біологія
(спеціальний курс),
хімія

Орєхова
Олена
Юріївна

Повне
найменування
закладу, який
закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація
згідно з
документом про
вищу освіту)
Міжрегіональна
Академія управління
персоналом, 2006р.,
«Психологія»,
психолог

Кваліфікаційна
категорія,
педагогічне звання
(рік встановлення,
підтвердження)

відповідає займаній
посаді, присвоєна
кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст першої
категорії», 2018 р.
викладач
Дніпропетровський відповідає займаній
медичної
національний
посаді, присвоєна
біології
університет, 2004р., кваліфікаційна
«Біологія», магістр категорія
«спеціаліст першої
категорії», 2015 р.
викладач
Дніпропетровський відповідає займаній
медичної
державний
посаді та раніше
біології, хімії університет, 1980р., присвоєним
«Біохімія», біохімік, кваліфікаційній
викладач
категорії
«спеціаліст вищої
категорії» та
педагогічному
званню «викладачметодист», 2017 р.

Директор Дніпровського базового
медичного коледжу, к.м.н.

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
документа про підвищення
кваліфікації)

10р.

ДЗ «ДМА МОЗ України»,
«Основи психології та
міжособове спілкування»,
посвідчення № 98,
30.11.2016 р.

11р.

ДЗ «ДМА МОЗ України»,
«Медична біологія»,
посвідчення №32,
19.11.2015 р.

34р.

ДЗ «ДМА МОЗ України»,
«Медична біологія»,
посвідчення №105,
12.01.2017 р.;
ДЗ «ДМА МОЗ України»,
«Хімія та медична хімія»,
посвідчення №197,
21.12.2018 р.

І.Е.Шарун

Примітки

