1. Інформація про якісний склад педагогічних працівників

Найменуванн
я навчальної
дисципліни

Прізвище,
ім’я, по
батькові
викладача

Білокінь
Віктор
Якович

Англійська
мова

Українська
мова і
література
Зарубіжна
література

Логвиненко
Людмила
Григорівна

Повне найменування
Кваліфікаційна
закладу, який закінчив
Педагогі
категорія,
Повне
(рік закінчення,
чний
педагогічне
найменування
спеціальність,
стаж
звання (рік
посади
кваліфікація згідно з
(повних
встановлення,
документом про вищу
років)
підтвердження)
освіту
Особи, які працюють за основним місцем роботи – 10
Вища,
Дніпродзержинський
ордена
Червоного
Прапора індустріальний
2017,
інститут
ім.
Директор
відповідає
26
М.І.Арсенічева,
(1988,
займаній посаді
спеціальність
«Машинобудування»,
кваліфікація
інженервикладач)
Уманський державний
педагогічний
університет
ім.
П.
Тичини
(1999,
Викладач
Присвоїти
спеціальність
української
кваліфікаційну
«Педагогіка і методика
мови і
категорію
середньої
освіти.
літератури,
«Спеціаліст
18
українська
мова
і
англійської
другої
література та англійська
мови,
категорії»,
мова
і
література»,
зарубіжної
2014 р
кваліфікація
літератури
вчитель української мови
і
літератури
та
англійської
мови
і

Підвищення кваліфікації за
фахом (найменування
закладу або іншої юридичної
особи, що має право на
підвищення кваліфікації,
номер, дата видачі документа
про підвищення кваліфікації)

Примітки

Білоцерківський
інститут
неперервної
професійної
освіти, директор ПНЗ, СПК35946459-000803-16,
24.12.2016

основна

КВЗО «Дніпровська академія
неперервної освіти», СПК №
ДН
41682253/3610,
25.05.2018,
вчитель
англійської мови
КВЗО «Дніпровська академія
неперервної освіти», СПК №
ДН
41682253/4163,
22.06.2018,
вчитель
української мови і літератури
КВЗО «Дніпровська академія
неперервної освіти», вчитель
зарубіжної літератури, план
2019 рік

основна

Найменуванн
я навчальної
дисципліни

Прізвище,
ім’я, по
батькові
викладача

Художня
культура

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

Фізика

Астрономія

Гавриленко
Катерина
Андріївна

Викладач
фізики
і астрономії

Бережна
Наталія
Вікторівна

Заступник
директора з
НВР;
Викладач
хімії, біології
та екології

Рудовол
Любов
Сергіївна

Методист;
Викладач
інформатики
та економіки

Біологія
Хімія
Екологія
Інформатика

Підвищення кваліфікації за
Кваліфікаційна
Педагогі
фахом (найменування
категорія,
чний
закладу або іншої юридичної
педагогічне
стаж
особи, що має право на
звання (рік
(повних
підвищення кваліфікації,
встановлення,
років)
номер, дата видачі документа
підтвердження)
про підвищення кваліфікації)
План 2019 рік

Дніпродзержинський
Відповідає
ордена
раніше
Трудового
Червоного
присвоєній
Прапора індустріальний
кваліфікаційній
інститут
(1978,
категорії
спеціальність «Ливарне
«Спеціаліст
виробництво чорних і
першої
кольорових
металів»,
категорії»,
кваліфікація
інженер2018 р.
металург)
Дніпропетровський
Присвоїти
державний університет кваліфікаційну
(1999,
спеціальність
категорію
«Біологія», кваліфікація
«Спеціаліст
біолог, викладач біології
першої
та хімії)
категорії»,
2014 р.
Український
Присвоїти
державний
хіміко- кваліфікаційну
технологічний
категорію
університет
(2004,
«Спеціаліст

28

16

10

КВНЗ «Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти», СПК № ДН
24983906/4650, 07.11.2017,
вчитель фізики та астрономії
КВЗО «Дніпровська академія
неперервної освіти», СПК №
ДН 41682253/1759,
30.03.2018, вчитель хімії, які
одночасно викладають
біологію, екологію та
природознавство
КВНЗ «Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти»,

Примітки

основна

основна

основна

Найменуванн
я навчальної
дисципліни

Прізвище,
ім’я, по
батькові
викладача

Економіка

Захист
Вітчизни
Єлісєєв
Андрій
Вікторович
Фізична
культура

Мистецтво

Олійник
Валентина
Миколаївна

Повне найменування
Підвищення кваліфікації за
Кваліфікаційна
закладу, який закінчив
Педагогі
фахом (найменування
категорія,
Повне
(рік закінчення,
чний
закладу або іншої юридичної
педагогічне
найменування
спеціальність,
стаж
особи, що має право на
звання (рік
посади
кваліфікація згідно з
(повних
підвищення кваліфікації,
встановлення,
документом про вищу
років)
номер, дата видачі документа
підтвердження)
освіту
про підвищення кваліфікації)
спеціальність
першої
СПК № ДН 24983906/2486,
«Економіка
категорії»
27.06.2017, вчитель
підприємства»,
2018 р.
інформатики
кваліфікація спеціаліст з
економіки підприємства
Харківський державний
Відповідає
КВНЗ «Дніпропетровський
педагогічний
раніше
обласний
інститут
інститут
ім..
присвоєній
післядипломної педагогічної
Г.С.Сковороди
(1992, кваліфікаційній
освіти», СПК № 6879,
спеціальність
категорії
30.10.2015, вчитель предмету
Викладач
«Допризовна та фізична
«Спеціаліст
«Захист Вітчизни»
фізичної
підготовка»,
вищої
КВНЗ «Дніпропетровський
культури та
кваліфікація
викладач
категорії»;
23
обласний
інститут
захисту
допризовної та фізичної
2017,
післядипломної
педагогічної
Вітчизни
підготовки)
Присвоєно
освіти»,
СПК
№ДН
педагогічне
24983906/8763-16,
звання
23.12.2016, вчитель фізичної
«Старший
культури
викладач»,
2017 р.
Криворізький державний
Відповідає
КВЗО «Дніпровська академія
педагогічний
інститут
раніше
Викладач
неперервної освіти», СПК №
(1993,
спеціальність
присвоєній
предметів
ДН 41682253/6022,
«Педагогіка і методика кваліфікаційній
професійно24
12.10.2018, вчитель
початкової
освіти
з
категорії
теоретичного
інтегрованого курсу
додатковою
«Спеціаліст
циклу
«Мистецтво» та «Художня
спеціальністю
вищої
культура»
«Образотворче
категорії», 2016

Примітки

основна

основна

Найменуванн
я навчальної
дисципліни

Технологія:
кулінарія

Технологія:
агровиробниц
тво

Фізична
культура

Прізвище,
ім’я, по
батькові
викладача

Дяденчук
Лариса
Олексіївна

Скляр Олег
Петрович

Франчук
Олександр
Анатолійович

Повне найменування
закладу, який закінчив
Повне
(рік закінчення,
найменування
спеціальність,
посади
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту
мистецтво»»,
кваліфікація
вчитель
початкових класів та
образотворчого
мистецтва)
Полтавський університет
Викладач
економіки і торгівлі
предметів
(2017,
кваліфікація
професійномагістр,
спеціальність
теоретичного
«Педагогіка
вищої
циклу
школи»)
Дніпропетровський
ордена
Трудового
Червоного
Прапора
Викладач
сільськогосподарський
предметів
інститут
(1993,
професійноспеціальність
«Мехатеоретичного
нізація
сільського
циклу
господарства»,
кваліфікація
інженермеханік)
Дніпропетровський
Керівник
державний
інститут
фізичного
фізичної культури (1991,
виховання;
спеціальність «Фізична
Викладач
культура
і
спорт»,
фізичної
кваліфікація
викладач
культури
фізичної культури)

Підвищення кваліфікації за
Кваліфікаційна
Педагогі
фахом (найменування
категорія,
чний
закладу або іншої юридичної
педагогічне
стаж
особи, що має право на
звання (рік
(повних
підвищення кваліфікації,
встановлення,
років)
номер, дата видачі документа
підтвердження)
про підвищення кваліфікації)

Присвоїти
кваліфікаційну
категорію
«спеціаліст
другої
категорії» 2018

5

Відповідає
раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«Спеціаліст
першої
категорії», 2018

13

Відповідає
раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«Спеціаліст»,
2003 р.

17

Білоцерківський
інститут
неперервної
професійної
освіти, викладач професійнотеоретичної підготовки ПНЗ,
СПК – 35946459-002332-17,
06.11.2017
Білоцерківський
інститут
неперервної
професійної
освіти, викладач професійнотеоретичної підготовки ПНЗ,
СПК 86107, 13.11.2015

Дніпровська
академія
неперервної освіти, вчитель
фізичної культури, план 2019
рік

Примітки

основна

основна

основна

