
ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності  

у сфері загальної середньої освіти Криворізького державного комерційно-економічного технікуму 

 

1.  Загальні дані про кадрове забезпечення надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти  

 

№ 

п/п 

Показники Необхідно Фактично Відсоток від необхідного 

1. Усього педагогічних працівників 24 24 0 

2. Мають відповідну освіту 24 24 0 

3. Із загальної кількості педагогів-сумісників     - - - 

 

 

 

 

 

 

 



2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників 

№ 

п/п 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім’я, 

по-батькові 

викладача 

Найменува

ння посади 

Найменування закладу який 

закінчив (рік 

закінчення,спеціальність та 

класифікація згідно з 

документом про вищу освіту) 

Кваліфікац

ійна 

категоріяпе

дагогічне 

звання (рік 

встановлен

ня, 

підтвердже

ння) 

Педаго-

гічний 

стаж 

(повних 

років) 

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 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цикл загальноосвітньої підготовки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

1  

Резниченко 

Наталія 

Михайлівна 

директор, 

викладач 

Криворізький гірничо-

рудний інститут, КНЕУ, 

Диплом спеціаліста 

КВ №11800874, 30.06.1999 

р. Облік і аудит. Економіст. 

Донецький національний 

університет економіки і 

торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського. 

Диплом магістра НК 

№23972814, 25.06. 2004 р. 

Магістр з економіки 

підприємства 

 

 

 

Відповідає 

займаній 

посаді 

(протокол 

ДОДА від 

24.04.2016р.) 

та раніше 

присвоєній 

кваліфікацій

ній категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

2015, 

педзвання - 

викладач-

методист,  

2015 

19 років 

Курси підвищення 

кваліфікації  ВНЗ 

Укоопспілки 

«Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі» Міжгалузевий 

інститут підвищення 

кваліфікації та 

перепідготовки 

спеціалістів, свідоцтво 

ПК 01597997/00366-18, 

курси директорів, 

свідоцтво  

ПК 01597997/00515-18 

від 15.06.2018 

 

2  

Саква  

Валентина 

Миколаївна 

заст. директора 

з НР,  

викладач 

Харківський інститут 

громадського харчування, 

29.05.1983 р.. Диплом 

спеціаліста КВ 

№709211.Технологія і 

Відповідає 

займаній 

посаді 

(протокол 

ДОДА від 

34 роки 

Курси підвищення 

кваліфікації  ВНЗ 

Укоопспілки 

«Полтавський 

університет економіки і 

 



організація громадського 

харчування Інженер-

технолог 

24.04.2016р.) 

та раніше 

присвоєній 

кваліфікацій

ній категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

2018, 

педзвання - 

викладач-

методист,  

2018 

торгівлі» Міжгалузевий 

інститут підвищення 

кваліфікації та 

перепідготовки 

спеціалістів, свідоцтво 

ПК 01597997/00389-18 

від 06.04.2018,  

курси заступників 

директорів, свідоцтво  

ПК 01597997/00513-18 

від 15.06.2018 

3 

Українська 

мова, 

Українська 

література 

Гавриляк Любов 

Сергіївна 

викладач 

української 

мови і 

літератури, 

зарубіжної 

літератури 

Вища, Криворізький 

державний педагогічний 

університет, Диплом 

магістра з відзнакою     НР 

№27904970, 21.06.2005р., 

Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Українська мова та 

література, Магістр 

педагогічної освіти. 

Викладач укр. мови  та 

літератури. Вчитель 

українознавства. 

Відповідає 

займаній 

посаді та 

раніше 

присвоєній 

кваліфікацій

ній категорії 

«спеціаліст І 

категорії», 

2017 

13 років 

Центр перепідготовки, 

магістерської 

підготовки і бізнес 

школа Донецького 

національного 

університету імені 

Михайла Туган-

Барановського,  

свідоцтво 12СПВ 

171124 від 30.06.2015. 

Нові підходи у 

викладанні дисциплін 

«Світова література», 

«Українська мова», 

«Українська мова за 

професійним 

спрямуванням», 

«Українська 

література» 

 

4 

Українська 

мова, 

Українська 

література 

Йорж Валентина 

Іванівна 

викладач 

української 

мови та 

літератури 

Вища, Одеський 

держуніверситет 

ім. Мечникова, Диплом 

спеціаліста   КВ №763412, 

27.06.1982р., Українська 

мова і література, Філолог. 

Відповідає 

займаній 

посаді та 

раніше 

присвоєній 

кваліфікацій

36 років 

Курси підвищення 

кваліфікації  ВНЗ 

Укоопспілки 

«Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі» Міжгалузевий 

 



Викладач української мови 

і літератури 

ній категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

2014  

інститут підвищення 

кваліфікації та 

перепідготовки 

спеціалістів, свідоцтво 

012 СПВ 171121 від 

30.06.2015  Нові 

підходи у викладанні 

дисциплін «Українська 

мова та література» 

5 

Українська 

мова, 

Українська 

література 

Короткова 

Олена 

Анатоліївна 

викладач 

української 

мови та 

літератури 

Вища,  Криворізький 

державний педагогічний 

університет, Диплом 

магістра  з відзнакою     НР 

№29734800, 16.06.2006р.,  

Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Українська мова та 

література, Магістр 

педагогічної освіти. 

Викладач укр. мови  і 

літератури та зарубіжної 

літератури. Вчитель 

українознавства. 

Відповідає 

займаній 

посаді та 

раніше 

присвоєній 

кваліфікацій

ній категорії 

«спеціаліст ІІ 

категорії», 

2015 

10 років 

Курси підвищення 

кваліфікації  ВНЗ 

Укоопспілки 

«Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі» Міжгалузевий 

інститут підвищення 

кваліфікації та 

перепідготовки 

спеціалістів, свідоцтво 

ПК 01597997\00385-18 

від 06.04.2018 

Використання 

тренінгових технологій 

про викладання 

дисциплін «Українська 

мова», «Українська 

література», 

«Українська мова за 

професійним 

спрямуванням» 

 

6 

Українська 

мова, 

Українська 

література, 

зарубіжна 

література 

Ніколенко Ірина 

Василівна 

викладач 

укр. мови та 

літератури 

Вища, ДВНЗ "Криворізький 

національний університет", 

Диплом спеціаліста  НР 

43780502, 31.05.2012р., 

Українська мова і 

література. Вчитель 

української мови і 

літератури, зарубіжної 

Відповідає 

займаній 

посаді та 

раніше 

присвоєній 

кваліфікацій

ній категорії 

«спеціаліст» 

6 років 

Планується підвищення 

кваліфікації у 2018-

2019 н.р. (в зв’язку з 

виходом з декретної 

відпустки) 

 



літератури 

7 
Англійська 

мова 

Красилич Алла 

Анатоліївна 

викладач 

іноземної мови 

Вища, Кіровоградський 

державний педагогічний 

інститут ім. А.С.Пушкіна, 

Диплом спеціаліста    РВ 

№790009, 22.06.1990р., 

Англійська і німецька мови. 

Вчитель англійської і 

німецької мов 

Відповідає 

займаній 

посаді та 

раніше 

присвоєній 

кваліфікацій

ній категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

2014 

25 років 

Центр перепідготовки, 

магістерської 

підготовки і бізнес 

школа Донецького 

національного 

університету імені 

Михайла Туган-

Барановського, 

Свідоцтво 12СПВ 

171122 від 30.06.2015 

Нові підходи у 

викладанні дисциплін 

«Іноземна мова», 

«Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням)» 

 

8 

Англійська 

мова, Німецька 

мова 

Старовойт 

Марина 

Миколаївна 

викладач 

іноземної мови 

Вища, Криворізький 

державний педагогічний 

університет, Диплом 

спеціаліста   НР 

№21857394, 26.06.2003р., 

Педагогіка і методика 

середньої освіти. Мова та 

література 

(німецька,англійська). 

Вчитель мови (німецької, 

англійської) та зарубіжної 

літератури 

Відповідає 

займаній 

посаді та 

раніше 

присвоєній 

кваліфікацій

ній категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

2017 

15 років 

Курси підвищення 

кваліфікації  ВНЗ 

Укоопспілки 

«Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі» Міжгалузевий 

інститут підвищення 

кваліфікації та 

перепідготовки 

спеціалістів, свідоцтво 

ПК 01597997\00384-18 

від 06.04.2018 

Використання 

тренінгових технологій 

про викладання 

дисциплін  

 

«Англійська мова», 

«Англійська мова (за 

професійним 

спрямування)», 

 



«Німецька мова» 

9 
Англійська 

мова 

Федорова Ольга 

Феофанівна 

викладач 

іноземної мови 

Вища,  Криворізький 

державний педагогічний 

інститут, Диплом 

спеціаліста з відзнакою     

КГ №901430, 27.06.1994р., 

Російська мова та 

література,   

англійська мова. Спеціаліст 

російської мови та 

літератури, англійської 

мови 

Відповідає 

займаній 

посаді та 

раніше 

присвоєній 

кваліфікацій

ній категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

2014 

24 роки 

ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі» Міжгалузевий 

інститут підвищення 

кваліфікації та 

перепідготовки 

спеціалістів, Свідоцтво 

ПК 01597997\00383-18, 

Міжтренінгові 

технології в навчанні, 

06.04.2018р. 

Використання 

тренінгових технологій 

про викладання 

дисциплін «Англійська 

мова», «Англійська 

мова (за професійним 

спрямування)» 

 

10 

Всесвітня 

історія 

Історія України 

Василиненко 

Надія Борисівна 
викладач 

Вища, Криворізький 

державний педагогічний 

університет, Диплом 

спеціаліста НР №33828152, 

26.06.2008р., Педагогіка і 

методика середньої освіти. 

Історія. Вчитель історії 

Відповідає 

займаній 

посаді та 

раніше 

присвоєній 

кваліфікацій

ній категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

2015 

33 роки 

Курси підвищення 

кваліфікації  ВНЗ 

Укоопспілки 

«Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі» Міжгалузевий 

інститут підвищення 

кваліфікації та 

перепідготовки 

спеціалістів, свідоцтво 

ПК 01597997\00368-18 

від 06.04.2018 

Міжтренінгові 

технології в навчанні. 

Використання 

тренінгових технологій 

про викладання 

дисциплін «Історія», 

 



«Культурологія», 

«Соціологія» 

11 

Історія України 

Громадянська 

освіта 

Демарецька 

Тетяна Іванівна 
викладач 

Вища, Полтавський 

державний педагогічний 

інститут ім. В.Г. 

Короленко, Диплом 

спеціаліста  Г-ІІ №219333, 

05.07.1980р., Історія. 

Вчитель історії і 

суспільствознавства 

середньої школи 

Відповідає 

займаній 

посаді та 

раніше 

присвоєній 

кваліфікацій

ній категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

2018, 

педзвання - 

вчитель-

методист, 

2018 

40 років 

Центр перепідготовки, 

магістерської 

підготовки і бізнес 

школа Донецького 

національного 

університету імені 

Михайла Туган-

Барановського,  

свідоцтво 12СПВ 

171123 від 30.06.2015 

Нові підходи у 

викладанні дисциплін 

«Основи філософських 

знань», «Історія 

України» 

 

12 
Історія України 

Правознавство 

Лисенко Віталій 

Сергійович 
викладач 

Вища, ДВНЗ «КНУ». 

Диплом магістра М15 

№029694, 30.06.2015р. 

Історія. Історик. Викладач 

історії. Вчитель 

правознавства. 

Відповідає 

займаній 

посаді та 

раніше 

присвоєній 

кваліфікацій

ній категорії 

«спеціаліст» 

2 роки 

Навчається в 

аспірантурі ДВНЗ 

«КДПУ» 

 

13 Математика 
Верещук Олена 

Сергіївна 

викладач 

математики 

Вища, Криворізький 

державний педагогічний 

університет, Диплом 

спеціаліста   НР 

№39391207, 25.06.2010р., 

Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Математика. Вчитель 

математики та інформатики 

Відповідає 

займаній 

посаді та 

раніше 

присвоєній 

кваліфікацій

ній категорії 

«спеціаліст І 

категорії», 

2018 

8 років 

Центр перепідготовки, 

магістерської 

підготовки і бізнес 

школа Донецького 

національного 

університету імені 

Михайла Туган-

Барановського, 

свідоцтво 12СПВ 

171109 від 30.06.2015 

Нові підходи у 

викладанні дисциплін 

«Математика», «Вища 

 



математика» 

14 Математика 
Лакомова Олена 

Володимирівна 

викладач 

математики 

Вища, Криворізький 

державний педагогічний 

університет, Диплом 

спеціаліста   НР 

№11194349, 25.06.1999   р., 

Фізика та математика. 

Вчитель фізики та 

математики. 

Відповідає 

займаній 

посаді та 

раніше 

присвоєній 

кваліфікацій

ній категорії 

«спеціаліст І 

категорії», 

2013 

19 років 

Центр перепідготовки, 

магістерської 

підготовки і бізнес 

школа Донецького 

національного 

університету імені 

Михайла Туган-

Барановського,  

свідоцтво 12СПВ 

171114 від 30.06.2015 

Нові підходи у 

викладанні дисциплін 

«Математика», «Вища 

математика» 

 

15 
Фізика, 

астрономія 

Авер’янова 

Наталя 

Миколаївна 

викладач  

фізики та 

астрономії 

Вища,  Криворізький 

державний педагогічний 

університет, Диплом 

спеціаліста   НР 

№39391136, 25.06.2010р., 

Педагогіка і методика 

середньої освіти. Фізика. 

Вчитель фізики та 

астрономії, інформатики і 

безпеки життєдіяльності 

Відповідає 

займаній 

посаді та 

раніше 

присвоєній 

кваліфікацій

ній категорії 

«спеціаліст ІІ 

категорії», 

2018 

8 років 

ДВНЗ «Криворізький 

педагогічний інститут», 

стажування кафедра 

фізики, Нетрадиційні 

методи проведення 

лабораторних робіт з 

фізики, 16.12.2015р., 

довідка №02/02-24  від 

16.12.2015 

 

16 
Біологія, 

екологія 

Озеряник 

Лариса 

Георгіївна 

викладач 

біології 

Вища,  Криворізький 

державний педагогічний 

інститут, Диплом  

спеціаліста    ИВ І № 

140114, 29.06.1982р., 

Біологія з додатковою 

спеціальністю «Хімія», 

вчитель біології і хімії 

Відповідає 

займаній 

посаді та 

раніше 

присвоєній 

кваліфікацій

ній категорії 

«спеціаліст І 

категорії», 

2018 

 

36 років 

Курси підвищення 

кваліфікації  ВНЗ 

Укоопспілки 

«Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі» Міжгалузевий 

інститут підвищення 

кваліфікації та 

перепідготовки 

спеціалістів, свідоцтво 

ПК 01597997\00381-18 

від 06.04.2018 

Використання 

 



тренінгових технологій 

про викладання 

дисциплін «Біологія», 

«Мікробіологія і 

фізіологія харчування», 

«Санітарія і гігієна» 

17 Хімія 
Позняк Євгеній 

Олександрович 

викладач  

загальнотехніч

них дисциплін 

Базова вища, ДВНЗ 

«КДПУ», Диплом  

бакалавра    В18 №216677, 

30.06.2018р., Хімія, Хімік. 

Бакалавр хімії, вчитель 

хімії. 

Відповідає 

займаній 

посаді та 

раніше 

присвоєній 

кваліфікацій

ній категорії 

«спеціаліст» 

 

ДВНЗ «КДПУ» 

Навчається на І курсі 

магістратури. Хімія 

 

18 Хімія 

Шишкіна 

Людмила 

Олександрівна 

викладач  хімії 

Вища, Криворізький 

державний педагогічний 

інститут, Диплом  з 

відзнакою спеціаліста   ЛД 

ВЕ № 001450, 20.06.1997р.  

Біологія і хімія, вчитель 

біології і хімії 

Відповідає 

займаній 

посаді та 

раніше 

присвоєній 

кваліфікацій

ній категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

2018, 

викладач-

методист, 

2018 

21 рік 

Курси підвищення 

кваліфікації  ВНЗ 

Укоопспілки 

«Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі» Міжгалузевий 

інститут підвищення 

кваліфікації та 

перепідготовки 

спеціалістів, свідоцтво 

ПК 01597997\00382-18 

від 06.04.2018 

Використання 

тренінгових технологій 

про викладання 

дисциплін «Органічна 

хімія», «Неорганічна 

хімія», «Фізична та 

колоїдна хімія» 

 



19 
Географія 

Технології 

Заворотня Анна 

Валеріївна 

викладач 

географії 

Вища, ДВНЗ «КНУ», 

Диплом магістра    

НР№43762392, 

31.05.2012р.,  Технологічна 

освіта, викладач трудового 

навчання (обслуговуюча 

праця). Вчитель 

інформатики, креслення і 

безпеки життєдіяльності 

Базова вища, ДВНЗ 

«КДПУ», Диплом 

бакалавра    В18 №203324, 

30.06.2018р.,  географія, 

бакалавр географії, вчитель 

географії 

Відповідає 

займаній 

посаді та 

раніше 

присвоєній 

кваліфікацій

ній категорії 

«спеціаліст ІІ 

категорії», 

2016 

5 років 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

20 

Фізична 

культура, 

Захист 

Вітчизни 

Шкурко 

Владислав 

Вікторович 

викладач 

фізичного 

виховання 

Вища, Криворізький 

державний педагогічний 

інститут, Диплом 

спеціаліста   УВ №802184 

15.06.1992р., 

Загальнотехнічні 

дисципліни та праця, 

вчитель трудового 

навчання та 

загальнотехнічних 

дисциплін (механізація 

сільського господарства)                                                                                                    

Миколаївський 

національний університет 

ім. В.О.Сухомлинського, 

Диплом бакалавра МК 

№43232526, 31.05.2012р., 

Фізичне виховання,  

бакалавр вчителя фізичної 

культури 

Відповідає 

займаній 

посаді та 

раніше 

присвоєній 

кваліфікацій

ній категорії 

«спеціаліст ІІ 

категорії», 

2016 

24 роки 

Курси підвищення 

кваліфікації  ВНЗ 

Укоопспілки 

«Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі» Міжгалузевий 

інститут підвищення 

кваліфікації та 

перепідготовки 

спеціалістів, свідоцтво 

ПК 01597997\00377-18 

від 06.04.2018 

Використання 

тренінгових технологій 

про викладання 

дисциплін «Фізична 

культура», «Фізичне 

виховання», 

Посвідчення учасника 

АТО 

АБ 

№449171,03.06.2015р. 

 



21 
Фізична 

культура 

Яковенко Ірина 

Сергіївна 

викладач, 

керівник 

фізичного 

виховання 

Вища, Дніпропетровський 

державний інститут 

фізичної культури і спорту, 

Диплом спеціаліста МА Н 

Х №010587, 25.04.2001р. , 

Фізичне виховання, вчитель 

фізичної культури основної 

та старшої школи, керівник 

спортивних секцій у 

шкільних та позашкільних 

закладах освіти, організатор 

туристичної роботи. 

Викладач фізичного 

виховання і спорту 

 

Відповідає 

займаній 

посаді та 

раніше 

присвоєній 

кваліфікацій

ній категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

2016 

21 рік 

Курси підвищення 

кваліфікації  ВНЗ 

Укоопспілки 

«Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі» Міжгалузевий 

інститут підвищення 

кваліфікації та 

перепідготовки 

спеціалістів, свідоцтво 

ПК 01597997\00378-18 

від 06.04.2018 

Використання 

тренінгових технологій 

про викладання 

дисциплін «Фізична 

культура», «Фізичне 

виховання» 

 

22 
Фізична 

культура 

Моцієнко 

Людмила 

Миколаївна 

викладач 

фізичного 

виховання  

Вища, Кіровоградський 

державний педагогічний 

університет імені 

Володимира Винниченка, 

Диплом спеціаліста КС 

№35239917, 30.06.2008р.,  

Педагогіка і методика 

середньої освіти. Фізичне 

виховання 

Відповідає 

займаній 

посаді та 

раніше 

присвоєній 

кваліфікацій

ній категорії 

«спеціаліст ІІ 

категорії», 

2009 

 

Курси підвищення 

кваліфікації  ВНЗ 

Укоопспілки 

"Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі" Міжгалузевий 

інститут підвищення 

кваліфікації та 

перепідготовки 

спеціалістів, свідоцтво 

ПК 01597997\00379-18 

від 06.04.2018 

Використання 

тренінгових технологій 

про викладання 

дисциплін «Фізичне 

виховання», «Фізична 

культура» 

 



23 Інформатика 

Кучеренко 

Микола 

Володимирович 

викладач 

інформатики та 

комп’ютерної 

техніки 

Вища, Криворізький 

державний педагогічний 

університет, Диплом 

спеціаліста НР №12961237, 

22.06.2000р.  

Фізика і основи 

інформатики; вчитель 

фізики та основ 

інформатики 

Відповідає 

займаній 

посаді та 

раніше 

присвоєній 

кваліфікацій

ній категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

2016 

19 років 

Центр перепідготовки, 

магістерської 

підготовки і бізнес 

школа Донецького 

національного 

університету імені 

Михайла Туган-

Барановського, 

Свідоцтво 12 СПК № 

171111 Нові підходи у 

викладанні дисциплін 

«Інформатика та 

комп’ютерна техніка», 

«Комп’ютерна 

техніка», 

«Математика», 2015р. 

 

24 Інформатика 
Бєла Ліля 

Петрівна 

Викладач 

математики 

Вища, Криворізький 

державний педагогічний 

університет, Диплом 

спеціаліста   з відзнакою     

НР №24384755, 

21.06.2004р.,  Педагогіка і 

методика середньої освіти. 

Математика та основи 

інформатики. Вчитель 

математики та основ 

інформатики 

Відповідає 

займаній 

посаді та 

раніше 

присвоєній 

кваліфікацій

ній категорії 

«спеціаліст ІІ 

категорії», 

2018 

 

ДВНЗ «Криворізький 

педагогічний інститут», 

стажування, кафедра 

математики, 

Використання 

елементарної 

математики на заняттях 

зі студентами першого 

курсу, 16.12.2015р. 

 

 


