
Відомості 
про якісний склад педагогічних працівників 

комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №77 
комбінованого типу» Криворізької міської ради 

 
Прізвище, 
ім’я, та по 
по батькові 
педагога 

Повне 
найменування 

посади 

Повне 
найменування закладу,який 

закінчила 
(рік закінчення, спеціальність, 

кваліфікація згідно з 
документом про   

освіту) 

Кваліфікаційна 
категорія, 

педагогічне звання 
(рік встановлення, 
підтвердження) 

 
 

Педагогіч

ний 
стаж 

(повних 
років) 

Підвищення кваліфікації 
за фахом (найменування 

закладу або іншої юридичної особи, 
що має право на підвищення 

кваліфікації, номер, вид документа, 
дата видачі) 

Примітка 

Горська  
Марина 
Іванівна 

Вихователь – 
методист, 
в.о. завідувача 
  

Жовтоводське педагогічне 
училище,  
1981, спеціальність «Дошкільне 
виховання»,  кваліфікація 
вихователь дитячого садка 

Відповідає займаній 
посаді,   раніше 
встановленому 
одинадцятому  тарифному  
розряду 
2017  

36 Комунальний вищий навчальний заклад 
«Дніпропетровський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти» 
свідоцтво про підвищення кваліфікації 
СПК № 1359-17, 19.04.2017 
«Вихователі-методисти закладів 
дошкільної освіти» 

 

Сковородко  
Любов 
Андріївна 

Вихователь Криворізький державний 
педагогічний інститут, 
 1991, спеціальність  
«Українська мова та література», 
кваліфікація вчитель української 
мови та літератури 

Відповідає займаній 
посаді, раніше присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст першої 
категорії»,  
 педагогічному 
званню «вихователь -
методист» 
2015 

28 Комунальний заклад вищої освіти 
«Дніпровська академія неперервної 
освіти» Дніпропетровської обласної 
ради 
свідоцтво про підвищення кваліфікації 
СПК  № 6270, 27.11.2019 
 «Вихователі дошкільних навчальних 
закладів, які мають кваліфікаційну 
категорію або звання «вихователь-
методист» 

 

Абрамчук 
Світлана 
Іванівна  

Вчитель - логопед Кам’янець - Подільський 
національний університет, 
2008, спеціальність логопед 
 

Відповідає займаній 
посаді, раніше присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії»,педагогічному 
званню «старший 
вчитель»   
2015 

26 Комунальний заклад вищої освіти 
«Дніпровська академія неперервної 
освіти»   
свідоцтво про підвищення кваліфікації 
СПК № 1595-18, 06.04.2018 
«Вчителі-логопеди закладів дошкільної 
освіти» 

 

Левченко Вчитель - логопед Слав’янський державний  Відповідає займаній 13  Комунальний вищий навчальний Направле-



Оксана 
Аркадіївна 

педагогічний університет,  
2007, спеціальність «Логопед 
шкільних та дошкільних 
закладів». 
 
 

посаді,  присвоєно 
кваліфікаційну категорію   
«спеціаліст  першої 
категорії»    
2015 

заклад «Дніпропетровський обласний 
інститут післядипломної педагогічної 
освіти» 
свідоцтво про підвищення кваліфікації 
СПК № 2527, 23.03.2012 
«Вчителі-логопеди закладів дошкільної 
освіти» 
Заявлена на курси підвищення 
кваліфікації у 2020 році 

на на 
курси 
підвищен-
ня 
кваліфіка-
ції, 2020 

Лаврент’єва 
Лариса 
Олександрівна 

Вчитель - 
дефектолог 

Український державний 
педагогічний університет 
 імені Драгоманова, 
1996, спеціальність 
«Дефектологія, 
олігофренопедагогіка і 
логопедія», кваліфікація 
учитель допоміжної школи і 
логопед 

Відповідає займаній 
посаді, раніше присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії» та 
педагогічному званню  
«вчитель - методист»   
2016 

23  Комунальний вищий навчальний 
заклад «Дніпропетровський обласний 
інститут післядипломної педагогічної 
освіти» 
свідоцтво про підвищення кваліфікації 
СПК №  4328-17, 09.09.2017 
«Вчителі-дефектологи закладів 
дошкільної освіти» 

 

Рева   
Віра 
Володимирівна  

Вчитель - 
дефектолог 

Слав’янський державний  
педагогічний інститут,  
 1997, спеціальність 
«Дефектологія, логопедія», 
кваліфікація логопед шкільних і 
дошкільних закладів. 

Відповідає займаній 
посаді, раніше присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії», 
педагогічному званню  
«вчитель - методист» 
2019 
 

34 Комунальний заклад вищої освіти 
«Дніпровська академія неперервної  
освіти» Дніпропетровської обласної 
ради 
свідоцтво про підвищення кваліфікації 
СПК  № 1660-18, 12.04.2018 
«Вчителі-дефектологи закладів 
дошкільної освіти» 

 

Третяк  
Олена  
Антонівна 

Інструктор з 
фізичної культури 

Львівський державний інститут 
фізичної культури, 
 1978, спеціальність   
«Фізична культура і спорт», 
кваліфікація викладач фізичного 
виховання – тренер з гімнастики 

Відповідає займаній 
посаді, раніше присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії» 
2015 

35 Комунальний вищий навчальний заклад 
«Дніпропетровський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти» 
свідоцтво про підвищення кваліфікації 
СПК  №1038-17,26.04.2017 
«Інструктори з фізкультури закладів 
дошкільної освіти» 

 

Гомельська 
Людмила  
Анатолівна 

Інструктор з 
фізичної культури 

Жовтоводське педагогічне 
училище,  
1982, спеціальність 
«Дошкільне виховання, 
кваліфікація вихователь дитячого 
садка 

Відповідає займаній 
посаді, раніше 
встановленому дев’ятому 
тарифному розряду, 
педагогічному званню 
«вихователь-методист»  

33 Комунальний вищий навчальний заклад 
«Дніпропетровський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти» 
свідоцтво про підвищення кваліфікації 
СПК  № 1036-17, 26.04.2017 
«Інструктори з фізкультури закладів 

 



 2019 дошкільної освіти» 
Дмитренко 
Юлія 
Єдуардівна 

Практичний 
 психолог 

Державний вищий навчальний 
заклад «Криворізький 
національний університет», 
2016, спеціальність 
«Практична психологія», 
кваліфікація практичний 
психолог 

Відповідає займаній 
посаді, одинадцятому 
тарифному розряду,  
2016 

2 -   

Велика 
Наталія 
Павлівна 

Вихователь 
логопедичної  
групи 
  

Бердянський державний 
педагогічний 
інститут  імені Осипенка, 
1993, спеціальність 
«Педагогіка і психологія 
(дошкільна)», кваліфікація 
викладач дошкільної  педагогіки і 
психології, 
методист по дошкільному 
вихованню 

 Відповідає займаній 
посаді, раніше присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст першої 
категорії» 
2017 

30 Комунальний вищий навчальний заклад 
«Дніпропетровський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти» 
свідоцтво про підвищення кваліфікації 
СПК  № 1487-17, 10.05.2017 
«Вихователі дошкільних навчальних 
закладів, які мають кваліфікаційну 
категорію або звання «вихователь-
методист» 

 

Тиханська 
Аліна 
Григорівна 

Вихователь  
групи ЗПР 

Криворізький державний 
педагогічний університет, 
2005, спеціальність  
«Початкове навчання», 
кваліфікація вчитель початкових 
класів 

Відповідає займаній 
посаді, раніше присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст першої 
категорії»  
2018  

18 Комунальний вищий навчальний заклад 
«Дніпропетровський обласний інститут 
післядипломні педагогічної освіти» 
свідоцтво про підвищення кваліфікації 
СПК  № 6438-17, 22.11.2017 
«Вихователі дошкільних навчальних 
закладів, які мають кваліфікаційну 
категорію або звання «вихователь-
методист» 

 

Шкромюк 
Олена 
Євгеніївна 

Вихователь 
логопедичної 
групи 
 

Криворізький державний 
педагогічний інститут,  
1993, спеціальність  
«Російська мова та література», 
кваліфікація вчитель російської 
мови та літератури 

Відповідає займаній 
посаді, раніше присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст першої 
категорії» 
2018  

27 Комунальний вищий навчальний заклад 
«Дніпропетровський обласний інститут 
післядипломні педагогічної освіти» 
свідоцтво про підвищення кваліфікації 
СПК  № 4778-17, 16.06.2017 
«Вихователі дошкільних навчальних 
закладів, які мають кваліфікаційну 
категорію або звання «вихователь-
методист» 

 

Домантович 
Тетяна 
Миколаївна 

Вихователь  
групи ЗПР 

Олександрійське педагогічне 
училище,1987, спеціальність  
 «Дошкільне виховання», 
кваліфікація вихователь дитячого 

Відповідає займаній 
посаді, раніше 
встановленому 
одинадцятому тарифному 

24 Комунальний вищий навчальний заклад 
«Дніпропетровський обласний інститут 
післядипломні педагогічної освіти» 
свідоцтво про підвищення кваліфікації 

Направле-
на на 
курси 
підвищен-



садка 
 
 

розряду 
2019  

СПК № 2347, 14.05.2015 
«Вихователі спеціалізованих груп 
закладів дошкільної освіти» 
 

ня 
кваліфіка-
ції, 2020 

Максимова  
Надія 
Миколаївна 

Вихователь 
логопедичної 
групи 
 

Дніпропетровське педагогічне 
училище,1982, спеціальність   
«Дошкільне виховання», 
кваліфікація вихователь дитячого 
садка 
 

Відповідає займаній 
посаді, раніше 
встановленому 
одинадцятому тарифному 
розряду 
 2017  
 

44 Комунальний вищий навчальний заклад 
«Дніпропетровський обласний інститут 
післядипломні педагогічної освіти» 
свідоцтво про підвищення кваліфікації 
СПК № 4056, 03.06.2016 
«Вихователі спеціалізованих груп 
закладів дошкільної освіти» 

 

Моісеєнко 
Тетяна 
Миколаївна 

Вихователь  
групи ЗПР 

Новобузьке педагогічне 
училище, 
1982 , спеціальність 
«Дошкільне виховання», 
кваліфікація вихователь 
 в дошкільних закладах 

 

Відповідає займаній 
посаді, раніше 
встановленому 
одинадцятому тарифному 
розряду 
2019  

36 Комунальний заклад вищої освіти 
«Дніпровська академія неперервної 
освіти» Дніпропетровської обласної 
ради 
свідоцтво про підвищення кваліфікації 
СПК № 7420, 01.11.2019 
«Вихователі спеціалізованих груп 
закладів дошкільної освіти» 

 

Ситнікова 
Любов 
Юхимівна 

Вихователь  
групи ЗПР 

Богуславське педагогічне 
училище,1983, спеціальність  
«Дошкільне виховання», 
кваліфікація вихователь дитячого  
садка 

 
 

Відповідає займаній 
посаді, раніше 
встановленому 
одинадцятому тарифному 
розряду 
 2019  

31 Комунальний заклад вищої освіти 
«Дніпровська академія неперервної 
освіти» Дніпропетровської обласної 
ради 
свідоцтво про підвищення кваліфікації 
СПК № 7419, 01.11.2019 
«Вихователі спеціалізованих груп 
закладів дошкільної освіти» 

 

Дячун  
Людмила 
Степанівна 

Вихователь Криворізький державний 
педагогічний інститут, 1996, 
спеціальність «Педагогіка та 
методика початкового навчання», 
кваліфікація вчитель початкових 
класів 

Відповідає займаній 
посаді, раніше присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст першої 
категорії» 
2019  

27 Комунальний вищий навчальний заклад 
«Дніпропетровський обласний інститут 
післядипломні педагогічної освіти» 
свідоцтво про підвищення кваліфікації 
СПК № 2624, 04.06.2015 
«Вихователі дошкільних навчальних 
закладів, які мають кваліфікаційну 
категорію або звання «вихователь-
методист» 

Направле-
на на 
курси 
підвищен-
ня 
кваліфіка-
ції, 2020 

Захарченко 
Оксана 
Володимирівна 

Вихователь Криворізький державний 
педагогічний інститут,1997, 
спеціальність «Педагогіка та 
методика початкового навчання», 

 Відповідає займаній 
посаді, раніше присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст першої 

27 Комунальний вищий навчальний заклад 
«Дніпропетровський обласний інститут 
післядипломні педагогічної освіти» 
свідоцтво про підвищення кваліфікації 

 



кваліфікація вчитель початкових 
класів 

категорії» 
2015 

СПК № 5027-16, 20.10.2016 
«Вихователі дошкільних навчальних 
закладів, які мають кваліфікаційну 
категорію або звання «вихователь-
методист» 

Орлова 
Олена 
Вячеславівна 

Вихователь Державний вищий навчальний 
заклад «Криворізький 
національний університет», 
2015, спеціальність «Дошкільна 
освіта» кваліфікація організатор 
дошкільної освіти, вихователь 
дітей дошкільного віку 
 

Відповідає займаній 
посаді, присвоєно 
кваліфікаційну категорію 
«спеціаліст другої 
категорії» 
2018  

5 - Направле-
на на 
курси 
підвищен-
ня 
кваліфіка-
ції, 2020 

Горященко 
Майя 
Станіславівна 

Вихователь Державний вищий навчальний 
заклад «Криворізький 
національний університет», 
2015, спеціальність «Дошкільна 
освіта», кваліфікація організатор 
дошкільної освіти, вихователь 
дітей дошкільного віку 

Відповідає займаній 
посаді, одинадцятому 
тарифному розряду, 
2015  

11 - Направле-
на на 
курси 
підвищен-
ня 
кваліфіка-
ції, 2020 

Красних 
Аріна 
Вікторівна 

Вихователь  Державний вищий навчальний 
заклад «Криворізький 
національний університет», 
2017, спеціальність «Дошкільна 
освіта», кваліфікація організатор 
дошкільної освіти, вихователь 
дітей дошкільного віку 
 
 

Відповідає займаній 
посаді, одинадцятому 
тарифному розряду 
2017 

3 -  

Марченко 
Юлія 
Миколаївна 

Вихователь Державний вищий навчальний 
заклад «Криворізький 
національний університет», 
2013, спеціальність «Дошкільна 
освіта», кваліфікація організатор 
дошкільної освіти, вихователь 
дітей дошкільного віку 

 Відповідає займаній 
посаді, одинадцятому 
тарифному розряду 
 

  
 

7 Заявлена на курси підвищення 
кваліфікації у 2020 році 

Направле-
на на 
курси 
підвищен-
ня 
кваліфіка-
ції, 2020 

Хохлова 
Юлія 
Юріївна 

Вихователь Центрально - український 
державний педагогічний 
університет імені В.Винниченка, 
2019, спеціальність «Початкова 

Відповідає займаній 
посаді, одинадцятому 
тарифному розряду, 
 2019  

1 -  



освіта та Дошкільна освіта», 
магістр освіти, кваліфікація 
менеджер початкової освіти, 
вчитель початкових класів 
закладу загальної середньої 
освіти, вихователь дітей  
раннього та дошкільного віку 

Турлюн 
Анастасія 
Борисівна 

Вихователь Криворізький державний 
педагогічний університет, 
2019, спеціальність «Дошкільна 
освіта, психологія»,магістр 
дошкільної освіти, кваліфікація 
організатор дошкільної освіти, 
вихователь дітей дошкільного 
віку, практичний психолог 

Відповідає займаній 
посаді, одинадцятому 
тарифному розряду, 
 2019   

 - -  

Гладуш 
Ірина  
Валеріївна 

Вихователь Жовтоводське педагогічне 
училище,1995, спеціальність  
«Дошкільне виховання», 
кваліфікація вихователь в 
дитячому  закладі 

 Відповідає займаній 
посаді, раніше 
встановленому 
одинадцятому тарифному 
розряду 
 2019 

29 Комунальний вищий навчальний заклад 
«Дніпропетровський обласний інститут 
післядипломні педагогічної освіти» 
свідоцтво про підвищення кваліфікації 
СПК № 687, 03.02.2017 
«Вихователь дошкільного навчального 
закладу» 

 

Логвінова 
 Світлана  
Володимирівна 

Вихователь Жовтоводське педагогічне 
училище,1983, спеціальність  
«Виховання в дошкільних 
установах», кваліфікація 
вихователь в дошкільних 
установах 

Відповідає займаній 
посаді,  раніше 
встановленому 
одинадцятому  тарифному  
розряду  
2016 

23 Комунальний вищий навчальний заклад 
«Дніпропетровський обласний інститут 
післядипломні педагогічної освіти» 
свідоцтво про підвищення кваліфікації 
СПК № 1467, 04.03.2016 
«Вихователь дошкільного навчального 
закладу» 

 

Мішеніна 
 Людмила 
 Олександрівна 

Вихователь Новобузьке педагогічне 
училище,1988, спеціальність  
«Дошкільне виховання», 
кваліфікація вихователь дитячого 
 садка 

Відповідає займаній 
посаді,  раніше 
встановленому 
одинадцятому  тарифному  
розряду  
2018 
 

34 Комунальний вищий навчальний заклад 
«Дніпропетровський обласний інститут 
післядипломні педагогічної освіти» 
свідоцтво про підвищення кваліфікації 
СПК № 697, 03.02.2017 
«Вихователь дошкільного навчального 
закладу» 

 

Давиденко 
Флора 
Миколаївна 

Вихователь Державний вищий навчальний 
заклад «Криворізький 
національний університет» 
2017, спеціальність «Дошкільна 

Відповідає займаній 
посаді,  десятому 
тарифному  розряду, 
2017  

 - -  



освіта»,бакалавр дошкільної 
освіти, кваліфікація вихователь 
дітей дошкільного віку 

   

Жайворонок 
Анастасія 
Володомирівна 

Вихователь Комунальний вищий навчальний 
заклад «Нікопольский 
педагогічний коледж»,2019, 
спеціальність «Дошкільна 
освіта», кваліфікація 
 вчитель з дошкільного 
виховання 

Відповідає займаній 
посаді, одинадцятому  
тарифному  розряду  
2019 

  

3 -  

Паскевська 
Валерія 
Валеріївна 

Вихователь Комунальний вищий навчальний 
заклад «Нікопольский 
педагогічний коледж», 2019, 
спеціальність «Дошкільна освіта, 
англійська мова в дошкільному 
закладі», кваліфікація вчитель з 
дошкільного виховання, 
вихователь з правом навчання 
англійської мови в дошкільному 
закладі 

Відповідає займаній 
посаді,  десятому 
тарифному  розряду, 
2019   

 - -  

Авдєєва 
Світлана 
 Аркадівна 

Музичний 
керівник 

Криворізький державний 
педагогічний інститут 
1984, спеціальність «Музика і 
співи», кваліфікація вчитель 
музики і співів 
 

Відповідає займаній 
посаді, раніше присвоєній 
кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії» 
педагогічному званню 
«вихователь-методист»  
2016 

35 Комунальний заклад вищої освіти 
«Дніпровська академія неперервної 
освіти» Дніпропетровської обласної 
ради 
свідоцтво про підвищення кваліфікації 
СПК № 1698-18, 03.04.2018р. 
«Музичні керівники закладу дошкільної 
освіти» 

 

Коробська  
Наталя 
Валентинівна 

Музичний 
керівник 

Криворізьке музичне училище, 
1986,  спеціальність 
«Фортепіано», кваліфікація 
викладач музичної школи, 
концертмейстер 

Відповідає займаній 
посаді,  дев’ятому  
тарифному  розряду, 
2017   

29 Комунальний заклад вищої освіти 
«Дніпровська академія неперервної 
освіти» Дніпропетровської обласної 
ради 
свідоцтво про підвищення кваліфікації 
СПК № 2194-17, 07.06.2017р. 

 

 

В.о. завідувача                              М.І.ГОРСЬКА 


