
2. Інформація про якісний склад педаї Річних працівників

№ 
з/п

Найменування 
навчальної 
дисципліни

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача

Повне 
найменуванн 

я посади

Повне найменування закладу, який 
закінчив (рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація згідно з 
документом про вищу 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)

Особи, які працюють за основним місцем роботи
1.

і

Касюра
Сергій
Володимирович

Директор 
гімназії

Полтавський державний педагогічний 
університет імені В. Г.
Короленка,2000 рік, 
Спеціальність: Педагогіка і методика 
середньої освіти, фізична культура, 
методика спортивно-масової роботи. 
Кваліфікація: вчйтель фізичної 
культури, керівник спортивних секцій

Вища, 
старший вчитель, 

2019

20 Полтавський обласний 
інститут післядипломної 
педагогічної освіти 
ім.М.В.Остроградського 
(далі ПОШПО 
ім.М.В.Остроградського), 
Свідоцтво № 1795-18, 
11.05.2018рік
Курси підвищення 
кваліфікації директорів 
ЗЗСО

2. Князева
Ірина Юріївна

Заступник 
директора з 
навчально- 
виховної 
роботи,

Кременчуцьке педагогічне училище, 
1984 рік, 
Спеціальність: дошкільне виховання. 
Кваліфікація: вихователь дитячого 
садка.
Полтавський державний педагогічний 
інститут імені В. Г. Короленка,1991 
рік, 
Спеціальність: біологія.
Кваліфікація: вчитель біології

Вища, 
старший 
вчитель, 

2019

29 ПОШПО
ім. М.В. Остроград ського,
Свідоцтво № 3785-17, 
11.10.2017 рік
Курси підвищення 
кваліфікації заступників 
директорів

3. Інформатика Турбай 
Оксана 
Борисівна

Учитель 
інформатики

Миколаївський Педагогічний 
інститут, 1996рік, математика, 
вчитель математики, інформатики та 
обчислювальної техніки 
Кваліфікація: вчитель математики,

Вища, старший 
вчитель, 
2019 рік

23 ПОІППО 
ім.М.В.Остроградського, 
Свідоцтво №4475, 
23.11.2016



інформатики та обчислювальної 
техніки
Спеціальність: математика

4.

і

Англійська
мова

Таран
Ірина
Олександрівна

Учитель 
англійської 
мови

Запорізький державний педагогічний 
інститут, 1982рік
Кваліфікація: педагогіка і психологія 
(дошкільна),
Спеціальність: викладач дошкільноі 
педагогіки і психологіі, методист 3 
дошкільного виховання.
Київські державні Курси іноземних 
мов „інтерлінгва" при Міністерстві 
освіти Украіни, 1998 рік, 
Кваліфікація: англійська мова, 
Спеціальність: викладач англійської 
мови

Вища, старший 
вчитель, 
2019 рік

43 ПОІППО
ім .М. В. Остроградського,
Свідоцтво №1806, 
20.05.2016

5. Англійська 
мова

Нікітенко 
Ольга 
Олексіївна

Учитель 
англійської 
мови

Архангельський державний 
педагогічний інститут 
ім. М.В.Ломоносова, 198 Ірік, 
Кваліфікація: англійська і німецька 
мова,
Спеціальність: учитель англійської і 
німецької мови

Вища, 
вчитель- 

методист, 
2018

38 ПОІППО
ім.М.В.Остроградського,
Свідоцтво №1801, 
20.05.2016

6. Асистент 
вчителя ЗНЗ з 
інклюзивного та 
інтегрованого 
навчання

Макарець 
Ксенія 
Сергіївна

Асистент 
вчителя ЗНЗ
3
інклюзивног
о та
інтегрованог 
о навчання

Глухівський національний 
педагогічний ууніверситет ім.
0.Довженка, 2012
Спеціальність: Біологія. Практична 
психологія.
Кваліфікація: біолог. Вчитель біології.
Практичний психолог у закладі 
освіти.
Кременчуцьке педагогічне училище 
ім. А.С. Макаренка, 2007 
Спеціальність: Початкове навчання.

Спеціаліст 11 Планується у 2021
ПОІППО
ім.М.В.Остроградського



Кваліфікація: учитель початкових 
класів, вчитель англійської мови в 
початкових класах.

7. Асистент 
вчителя ЗНЗ з 
інклюзивного та 
інтегрованого 
навчання

Михайлова
Тетяна 
Анатоліївна

Асистент 
вчителя ЗНЗ
3
інклюзивног
о та
інтегрованог 
о навчання

Полтавський державний педагогічний 
інститут імені В. Г. Короленка,1990 
Спеціальність: педагогіка і методика 
початкового навчання.
Кваліфікація: учитель початкових 
класів.

Спеціаліст 22 Планується у 2021 
пошпо 
ім.М.В.Остроградського,

8. Асистент вчителг 
ЗНЗз 
інклюзивного та 
інтегрованого 
навчання

Рогожина
Тетяна 
Валентинівна

Асистент 
вчителя ЗНЗ з 
інклюзивного 
та 
інтегрованого 
навчання

Кременчуцьке педагогічне училище 
ім. А.С.Макаренка, 1993 
Спеціальність: дошкільне виховання. 
Кваліфікація:вихователь дошкільного 
закладу та організатор фізичного 
виховання в дошкільному закладі.

Спеціаліст 4 Планується у 2021
ПОІППО
ім.М.В.Остроградського,

9,- Вихователь 
гпд

Кутас Валерія 
Олександрівна

Вихователь
ГПД

Кременчуцький педагогічний коледж 
імені А. С. Макаренка, рік закінчення 
-2020
Спеціальність: початкова освіта. 
Кваліфікація: вчитель початкових 
класів,

Спеціаліст 0 Навчається

10. Вихователь 
гпд

Білокопитова
Яна
Миколаївна

Вихователь
ГПД

Кременчуцьке педагогічне училище 
ім. А.С.Макаренка, 2010 рік, 
Кваліфікація:початкова освіта,. 
Спеціальність:вчитель початкових 
класів, вчителя англійської мови в 
початкових класах.
Полтавський національний 
педагогічний університет ім.
В.Г.Короленка, 2012 рік, Квліфікація: 
початкова освіта, бакалавр, 
Спеціальність: вчитель початкової 
школи .
Полтавський національний 
педагогічний університет ім.

Спеціаліст, 2013 10 ПОІППО
ім.М.В.Остроградського,
Свідоцтво №2215, 
26.06.2020



В.Г.Короленка,2013рік, 
Кваліфікація: початкова освіта, 
організатора початкової освіти, 
Спеціальність :вчитель початкової 
школи

11. Педагог- 
організатор

Шукрута 
Тетяна 
Анатоліївна

Педагог- 
організатор

Кременчуцьке педагогічне училище 
ім. А.С.Макаренка, 1994 рік, 
Кваліфікація: викладання в 
початкових класах загальноосвітньої 
школи,.
Спеціальність: вчитель початкових 
класів, вихователь групи 
продовженого дня.

Спеціаліст, 
11 тарифний 

розряд, 
2018 рік

25 ПОІППО
ім.М.В.Остроградського, 
Свідоцтво № 335, 
29.02.2017

12.

і

Початкова 
школа

Кузмичова 
Ольга 
Олексіївна

Вчитель 
початкових 
класів

Кременчуцьке педагогічне училище 
ім. А.С. Макаренка,2006 рік, 
Кваліфікація: початкове навчання, 
Спеціальність: вчитель початкових 
класів, вчитель англійської мови в 
початкових класах, вчитель 
інформатики в початкових класах. 
Закрите акціонерне товариство 
Дніпропетровський університет 
економіки та права, 2010 рік, 
міжнародна економіка, спеціаліст з 
міжнародної економіки.
Глухівський національний 
педагогічний університет ім. 0. 
Довженка, 2014 рік, 
Кваліфікація: початкова освіта, 
організатор початкової освіти, 
Спеціальність:вчитель початкової 
школи.

II категорія, 
2016 рік

10 ПОІППО
ім.М.В.Остроградського, 
Свідоцтво № 633, 
25.02.2016

13. Початкова 
школа

Василенко
Наталія 
Сергіївна

Вчитель 
початкових 
класів

Кременчуцьке педагогічне училище 
ім. А.С. Макаренка, 2003 рік, 
Кваліфікаціяшочаткове навчання, 
Спеціальність: вчитель початкових

І категорія, 
2020рік

14 ПОІППО
ім.М.В.Остроградського, 
Свідоцтво №2302, 
04.06.2019



класів, організатор роботи з 
учнівськими об’єднаннями. 
Глухівський національний 
педагогічний університет ім. 0. 
Довженка, 2010 рік, Кваліфікація: 
педагогіка і методика середньої 
освіти. Українська мова і література, 
Спеціальність: вчитель української 
мови і літератури та зарубіжної 
літератури.

14. Початкова
школа

Сирота 
Світлана 
Володимирівна

Вчитель 
початкових 
класів

Кіровоградський державний 
педагогічний
університет ім. В.Винниченка,2000 
рік, Кваліфікація: початкове 
навчання,
Спеціальність: вчитель початкових 
класів.
Дніпропетровський університет 
економіки та права, 2005 рік, 
Кваліфікація: облік і аудит, 
Спеціальність: спеціаліст з 
міжнародної з обліку та аудиту

І категорія, 
2018

28 ПОІППО 
ім.М.В.Остроградського, 
№2302,
10.11.20 Ібрік

15. Початкова 
школа

Падусенко 
Алла 
Костянтинівна

Вчитель 
початкових 
класів

Кременчуцьке педагогічне училище 
ім. А.С. Макаренка. 1991р, 
Кваліфікація: викладання в 
початкових класах загальноосвітньої 
школи, 
Спеціальність: вчитель початкових 
класів, вихователь груп продовженого 
дня.
Полтавський державних педагогічний 
університет ім. В.Г. Короленка, 
2001рік, 
Кваліфікація: початкове навчання, 
Спеціальність: вчитель початкових 
класів.

Вища, 
2018

29 ПОІППО
ім.М.В.Остроградського, 
№248,
28.01.2016



16. Початкова
школа

Матвійко 
Валентина 
Іванівна

Вчитель 
початкових 
класів

Кременчуцьке педагогічне 
училище, 1979 рік, 
Кваліфікація:викладання в початкових 
класах загальноосвітньої школи, 
Спеціальність: вчитель початкових 
класів.
Глухівський державний педагогічний 
інститут, 1988 рік, 
Кваліфікація: педагогіка і методика 
початкового навчання, 
Спеціальність: вчитель початкових 
класів.
Глухівський державний педагогічний 
університет, 2006 рік, 
Кваліфікаціяшедагогіка і методика 
середньої освіти. .Трудове навчання, 
Спеціальність: вчитель трудового 
навчання (обслуговуюча праця), 
основи інформатики, креслення та 
основ безпеки життєдіяльності

Вища, 
2008

34 ПОІППО
ім.М.В.Остроградського, 
Свідоцтво № 633, 
22.02.2008

17. Фізична 
культура 
Основи здоров’я

Литвин
Ігор
Євгенійович

Вчитель 
фізичної 
культури

Черкаський державний педагогічний 
інститут ім. 300- річчя возз’єднання 
України з Росією, 1990 рік, 
Кваліфікація:фізичне виховання, 
Спеціальність: учитель фізичного 
виховання та звання учителя 
середньої школи

Вища, 
2015

31 ПОІППО
ім.М.В.Остроградського, 
Свідоцтво №1135, 
27.03.2019
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