
Додаток 23

Таблиця І.Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої 
діяльності за певним освітнім рівнемповної загальної 
середньої освіти

№
з/п ГІедагогічні працівники Необхідно

(осіб)
Фактично 
_ (осіб)

Відсоток
потреби

і. Педагогічні працівники, усього 26 26 0
у тому числі ті, що:

—

мають відповідну освіту 26
_

26 U
працюють у закладі освіти за 
сумісництв ом 0 0 0

VtM&- В.Л. Беседін



Додаток 23 

Таблиця 2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників 
 

Найменування  

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, 

ім'я, по-

батькові 

викладача 

Найменуван

ня посади 

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, 

дата, видачі 

документа про 

підвищення 

кваліфікації) 

Приміт 

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Беседін 

Вячеслав 

Леонідович 

 

Директор 

коледжу 

Дніпропетровський 

металургійний 

інститут, 1981 р., 

спеціальність 

«Промислова 

теплоенергетика», 

кваліфікація 

«інженер-

промтеплоенергетик» 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Національний 

гірничий 

університет», 2008 р., 

спеціальність 

«педагогіка вищої 

школи», кваліфікація 

«викладач 

університету та вищих 

навчальних закладів» 

За підсумками атестації 

керівних кадрів вищих 

навчальних закладів  

І-ІІ р.а.  

Дніпропетровської 

області  

рішенням атестаційної 

комісії ІІІ рівня 

атестований як такий, 

що  

відповідає займаній 

посаді, 2016 р. 

35 років Державний вищий 

навчальний заклад 

«Національний 

гірничий 

університет», 

кафедра основ 

конструювання 

механізмів і 

машин, довідка № 

1/23-52 від 

13.10.2014 р. 

 

викладач Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» (наказ 

головного управління 

освіти і науки ОДА від 

27.04.2015  

№ 190-к/тр) 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

2 

  

Семеніхіна 

Альона 

Сергіївна 

 

Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої 

роботи 

 

Національна 

металургійна академія 

України, 2010 р., 

спеціальність 

«Фінанси», 

кваліфікація 

«спеціаліст з 

фінансів» 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Національний 

гірничий 

університет», 2015 р., 

спеціальність 

«педагогіка вищої 

школи», кваліфікація 

«викладач 

університету та вищих 

навчальних закладів» 

 

 

 

Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст 

першої категорії» (наказ 

АТ Державного ВНЗ 

«НГУ» від 23.03.2016 № 

35-к) 

 

9 років 

 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Національний 

гірничий 

університет», 2015 

р., магістратура, 

спеціальність 

«педагогіка вищої 

школи», 

кваліфікація 

«викладач 

університету та 

вищих навчальних 

закладів» 

 

викладач  

 

3 

 

Українська 

мова  

 

Годько 

Олена  

Іванівна 

 

викладач 

 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1993 р., 

спеціальність 

«Українська мова і 

література», 

кваліфікація - філолог, 

викладач української 

мови і літератури. 

 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», присвоєно 

педагогічне звання 

«викладач-методист» 

(наказ головного 

управління освіти і 

науки ОДА від 

21.04.2016  

№ 144-к/тр) 

 

 

 

30 років 

 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Національний 

гірничий 

університет», 

інститут 

Гуманітарних 

проблем, кафедра 

української мови та 

літератури,  

довідка №1/23-105  

від 17.03.2015р. 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

4 

 

Українська 

література  

 

Алпатова 

Раїса 

Василівна 

 

викладач 

 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1976 р., 

спеціальність 

«Українська мова і 

література», 

кваліфікація - філолог, 

викладач української 

мови і літератури. 

 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» (наказ 

головного управління 

освіти і науки ОДА від 

27.04.2015 № 190-к/тр) 

 

36 років 

 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Національний 

гірничий 

університет», 

інститут 

Гуманітарних 

проблем, кафедра 

української мови та 

літератури,  

довідка № 1/23-115 

від 27.11.2014р. 

 

 

 

5 

 

Іноземна 

мова 

(англійська) 

 

 

Комарова 

Тетяна 

Леонтіївна 

 

викладач 

 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1980 р., 

спеціальність 

«Англійська мова і 

література», 

кваліфікація - філолог, 

викладач, перекладач. 

 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» (наказ 

головного управління 

освіти і науки ОДА від 

21.04.2016  

№ 144-к/тр) 

 

38 років 

 

Міжрегіональна 

академія управління 

персоналом, 

кафедра англійської 

філології,  

довідка № 1/15-26 

від 25.12.2015 р. 

 

 

Дейнега 

Наталія 

Володимирів

на 

 

викладач 

 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1980 р., 

спеціальність 

«Англійська мова і 

література», 

кваліфікація - філолог, 

викладач 

 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», присвоєно 

педагогічне звання 

«викладач - методист» 

(наказ Департаменту 

освіти і науки 

Дніпропетровської ОДА 

від 20.04.2018 № 141-

к/тр) 

 

 

34 роки 

 

Міжрегіональна 

академія управління 

персоналом, 

кафедра англійської 

філології,  

довідка № 1/15-25 

від 25.12.15р. 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

5 

 

Іноземна 

мова 

(англійська) 

 

 

Ковалишин 

Оксана 

Анатоліївна 

 

викладач 

 

Мелітопольський 

державний 

педагогічний 

університет, 2003р., 

спеціальність 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. Мова 

та література 

(англійська)», 

кваліфікація - вчитель 

англійської мови і 

зарубіжної літератури. 

 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

вищої категорії» (наказ 

Департаменту освіти і 

науки 

Дніпропетровської ОДА 

від 22.04.2019 № 195-

к/тр) 

 

17 років 

 

ПРАТ ВНЗ 

«Міжрегіональна 

академія управління 

персоналом, 

кафедра 

гуманітарної та 

фундаментальної 

підготовки, довідка 

від 11.03.2019 № 37 

 

 

6 Зарубіжна 

література 

Садикова 

Олена 

Іргашівна 

викладач  Кокандський 

державний 

педагогічний інститут 

ім. Мукими, 1976 р. 

спеціальність 

«Російська мова і 

література», 

кваліфікація - вчитель 

російської мови і 

літератури середньої 

школи. 

 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» (наказ 

Департаменту освіти і 

науки 

Дніпропетровської ОДА 

від 22.04.2019 № 195-

к/тр) 

31 рік Дніпровський 

національний 

університет ім. О. 

Гончара, кафедра 

зарубіжної 

літератури, довідка 

від 18.12.2018 № 

89-400-92 

 

7 Історія 

України, 

Всесвітня 

історія 

Руденко  

Ганна 

Григорівна 

викладач Дніпропетровський 

національний 

університет, 2002 р., 

спеціальність 

«Історія», 

кваліфікація - історик, 

викладач історії та 

суспільствознавство 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

вищої категорії», 

кандидат історичних 

наук (наказ 

Департаменту освіти і 

науки 

Дніпропетровської ОДА 

від 20.04.2018 № 141-

к/тр) 

 

16 років Державний вищий 

навчальний заклад 

«Національний 

гірничий 

університет», 

кафедра історії та 

політичної теорії, 

довідка № 1/23–436  

від 06.02.2018 р. 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 Громадянсь

ка освіта, 

економіка 

Таран  

Наталія 

Анатоліївна 

завідувач 

навчально-

методичним 

кабінетом 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1974 р.,. 

спеціальність 

«Історія», 

кваліфікація - історик, 

викладач історії та 

суспільствознавства. 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», присвоєно 

педагогічне звання 

«викладач – методист» 

(наказ головного 

управління освіти і 

науки ОДА від 

21.04.2016 № 144-к/тр) 

29 років Державний вищий 

навчальний заклад 

«Національний 

гірничий 

університет», 

кафедра історії та 

політичної теорії, 

довідка №1/23-194 

від 25.01.2016р. 

 

9 Математика 

(алгебра і 

початки 

аналізу та 

геометрія) 

 

Чернецька 

Любов 
Володимирівна 

викладач Дніпропетровський 

державний 

університет, 1978 р., 

спеціальність 

«Гідроаеродинаміка», 

кваліфікація - механік 

 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», присвоєно 

педагогічне звання 

«викладач – методист» 

(наказ головного 

управління освіти і 

науки ОДА від 

21.04.2016 № 144-к/тр) 

36 років Державний вищий 

навчальний заклад  

«Національний 

гірничий 

університет», 

кафедра вищої 

математики, довідка 

№ 1/23-187  

від 30.01.2016 р. 

 

 Приходько 

Ольга 
Станіславівна 

викладач Дніпропетровський 

державний 

університет, 1992р., 

спеціальність 

«Динаміка і міцність 

машин», кваліфікація - 

інженер –механік - 

дослідник, 

Дніпропетровський 

національний 

університет ім. Олеся 

Гончара, 2017р., 

«Математика», магістр 

з математики, 

математик, викладач 

ВНЗ. 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» (наказ 

Департаменту освіти і 

науки 

Дніпропетровської ОДА 

від 22.04.2019 № 195-

к/тр) 

17 років Дніпропетровський 

національний 

університет ім. 

Олеся Гончара, 

2017 р., 

«Математика», 

магістр з 

математики, 

математик, 

викладач ВНЗ. 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

10 

 

Фізика і 

астрономія 

 

Шейко 

Наталія 

Степанівна 

 

викладач 

 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1996 р., 

спеціальність 

«Фізика», 

кваліфікація - фізик, 

викладач. 

 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», 

педагогічному званню 

«старший 

викладач»(наказ 

головного управління 

освіти і науки ОДА від 

21.04.2017 № 150-к/тр) 

 

 

 

24 роки 

 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Національний 

гірничий 

університет», 

кафедра фізики, 

довідка № 1/23-291 

від 25.11.2016 р. 

 

 

 

11 

 

Біологія і 

екологія, 

хімія, 

екологія 

 

Муліна 

Алевтина 

Вікторівна  

 

викладач 

 

Дніпропетровський 

державний університет 

2000 р., спеціальність 

«Біологія», 

кваліфікація - біолог, 

викладач біології і 

хімії. 

 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», присвоєно 

педагогічне звання 

«викладач – методист» 

(наказ головного 

управління освіти і 

науки ОДА від 

27.04.2015 № 190-к/тр) 

 

 

19 років 

 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Національний 

гірничий 

університет», 2014 

р., кафедра екології, 

довідка № 1/23–58 

від 03.12.2014 р. 

 

 

12 

 

Географія  

 

Корнієнко 

Ірина 

Анатоліївна 

 

методист 

 

Дніпропетровський 

національний 

університет, 2007 р., 

спеціальність 

«Географія», 

кваліфікація - географ. 

 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

вищої категорії» (наказ 

Департаменту освіти і 

науки 

Дніпропетровської ОДА 

від 22.04.2019 № 195-

к/тр) 

 

 

9 років 

 

Дніпровський 

національний 

університет ім. О. 

Гончара, кафедра 

фізичної та 

економічної 

географії, довідка 

від 21.12.2018 № 

89-400-93 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

13 

 

Фізична 

культура 

 

 

Вдовенко 

Станіслав 

Васильович 

 

викладач 

 

Бєлгородський 

педагогічний інститут, 

1975 р. спеціальність 

«Фізичне виховання», 

кваліфікація - вчитель 

фізичного виховання. 

 

 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» (наказ 

Департаменту освіти і 

науки 

Дніпропетровської ОДА 

від 20.04.2018 № 141-

к/тр) 

 

 

 

45 років 

 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Національний 

гірничий 

університет», 

кафедра фізичного 

виховання та 

спорту,  

довідка № 1/23-367 

від 25.10.2017 р. 

 

 

Гріб 

Світлана 

Іванівна 

 

викладач 

 

Дніпропетровський 

державний інститут 

фізичної культури та 

спорту, 1987 р., 

спеціальність 

«Фізична культура і 

спорт», кваліфікація - 

викладач – тренер з 

легкої атлетики 

 

 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорія», майстер 

спорту з легкої атлетики 

(наказ головного 

управління освіти і 

науки ОДА від 

27.04.2015 № 190-к/тр) 

 

 

33 років 

 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Національний 

гірничий 

університет», 

кафедра фізичного 

виховання, 2014 р. 

 

 

Распопов 

Микола 

Федорович 

 

викладач 

 

Дніпропетровський 

державний інститут 

фізичної культури, 

1984 р., спеціальність 

«Фізична культура і 

спорт», кваліфікація - 

викладач фізичного 

виховання – тренер. 

 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», майстер 

спорту з важкої атлетики 

(наказ Департаменту 

освіти і науки 

Дніпропетровської ОДА 

від 20.04.2018 № 141-

к/тр) 

 

 

26 років 

 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

СПК №ДН 

24983906/8737  

від 24.11.2017р. 
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13 

 

Фізична 

культура 

 

Васильова 

Тетяна 

Федорівна 

 

викладач 

 

Харківська державна 

академія фізичної 

культури, 2005 р., 

спеціальність 

«Олімпійський і 

професійний спорт», 

кваліфікація - 

викладач фізичного 

виховання, тренер з 

туризму. 

 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

другої категорії» (наказ 

АТ Державного ВНЗ 

«НГУ» від 25.03.2015 № 

38-к) 

 

13 років 

 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Національний 

гірничий 

університет», 

кафедра фізичного 

виховання, 2015 р. 

 

 

14 

 

Захист 

Вітчизни 

 

Ратушняк 

Сергій 

Львович 

 

фахівець з 

питань 

цивільної 

оборони 

 

Військово-політична 

орденів Леніна і 

Жовтневої революції, 

Червознаменна 

академія ім. Леніна, 

1990р., спеціальність 

«Військово-

педагогічна, суспільні 

науки», кваліфікація -  

викладач суспільних 

наук. 

 

 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст другої 

категорії» (наказ АК 

НТУ «ДП» від 

27.03.2019 № 49-к) 

 

43 роки 

 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Національний 

гірничий 

університет», 

кафедра військової 

підготовки,  

довідка №428/17 

від 21.11.2017 р. 

 

 

15 

 

Інформатика 

 

 

Коновалова 

Тетяна 

Федорівна 

 

Завідувач 

денним 

відділенням 

«Транспортн

і технології» 

 

Дніпропетровський 

ордена Трудового 

Червоного Прапора 

інституту інженерів 

залізничного 

транспорту ім. М.І. 

Калініна, 1983р, 

спеціальність 

«Прикладна 

математика», 

кваліфікація - 

інженер-математик. 

 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» (наказ 

головного управління 

освіти і науки ОДА від 

27.04.2015 № 190-к/тр) 

 

31 рік 

 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Національний 

гірничий 

університет», 

кафедра 

програмного 

забезпечення 

комп'ютерних 

систем,  

довідка № 1/23–92 

від 23.02.2015р. 
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15 

 

Інформатика 
 

Бережньова 

Галина 

Іванівна 

 

викладач 

 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1976 р., 

спеціальність 

«Гідроаеродинаміка», 

кваліфікація - механік 

 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» (наказ 

головного управління 

освіти і науки ОДА від 

21.04.2016 № 144-к/тр) 

 

24 роки 

 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Національний 

гірничий 

університет»,  

кафедра 

програмного 

забезпечення 

комп'ютерних 

систем, довідка  

№ 1/23-188  

від 28.01.2016 р. 

 

 

16 

 

Технології 

(Вступ до 

спеціальнос

ті) 

 

Велика  

Ольга 

Олександрі 

вна 

 

викладач 

спеціальних 

дисциплін 

 

Київський  

автомобільно-

дорожнійінститут, 

1993 р., спеціальність 

«Експлуатація 

автомобільного 

транспорту», 

кваліфікація - інженер 

з експлуатації. 

 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

вищої категорії» (наказ 

головного управління 

освіти і науки ОДА від 

21.04.2017 № 150-к/тр) 

 

15 років 

 

Публічне 

акціонерне 

товариство 

Дніпропетровське 

автотранспортне 

підприємство 

11205, відділення 

перевезень, 

довідка № 9/16  

від 30.12.2016 р. 

 

 

Трамбовецьк

а Вікторія 

Вікторівна 

 

викладач 

спеціальних 

дисциплін 

 

Дніпропетровський 

державний аграрний 

університет, 2009 р., 

спеціальність 

«Механізація 

сільського 

господарства», 

кваліфікація - 

технічний сервіс, 

інженер – механік 

 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

другої категорії» (наказ 

АТ Державного ВНЗ 

«НГУ» від 23.03.2017 № 

43-к) 

 

8 років 

 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Національний 

гірничий 

університет», 

кафедра 

«Автомобілі та 

автомобільне 

господарство» 

довідка № 1/23–331 

від 09.04.2017р. 
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17 Л ю д и н а і
світ,
худож ня
культура

В ойтю к
П етро
В олодим иро
вич

викладач
со ц іал ьн и х
д и сц и п л ін

Д н іп р о п етр о вськи й  
д ерж авн и й  
ун івер си тет , 1992 p., 
сп ец іал ьн ість  
« Істор ія» ,
квал іф ікац ія  - історик, 
ви клад ач  істор ії та  
cyc п ільство зн авства

П ри своєн о  
квал іф ікац ій н у  
катего р ію  «сп ец іал іст 
д р у го ї катего р ії»  (наказ 
AK Д ер ж авн о го  BH 3 
«Н Г У » в ід  28 .03 .2018  №  
49-к)

6 рок ів Д ер ж ав н и й  вищ и й  
н авч альн и й  заклад  
«Н ац іо н альн и й  
г ір н и чи й  
у н івер си тет» , 
каф ед р а  істо р ії та  
п о л іти ч н о ї теор ії, 
д о в ід к а №  1/23-446 
від  12.04 .2018 р.

I

18

;

j

ІІр аво зн авст
во

Рисіч
Л ю бов
О лексіївна

■

Завідувач
д ен н и м
відд іленням
«А втом об іль
ний
транспорт»

К и ївськи й  орден а  
Л ен ін а  держ авн и й  
у н івер си тет  ім. Т .Г. 
Ш евчен ка, 1978 p., 
сп ец іальн ість  
« Істор ія» ,
квал іф ікац ія  - істори к , 
ви клад ач  істор ії та  
су сп іл ьство зн авства

Відповідає раніш е 
присвоєним
кваліф ікаційній  категорії 
« сп ец іал іст  ви щ о ї 
категор ії»  т а  
п ед агогіч н ом у  
зван н ю « ви кл ад ач - 
м етоди ст»  (наказ 
Д еп ар там ен ту  освіти  і 
науки
Д н іп р о п етр о в сь к о ї О Д А  
в ід 2 0 .0 4 .2 0 1 8 №  141- 
к/тр)______________________

38 років Д н іп р о п етр о в ськи й  
о б л асн и й  ін сти тут 
п ісл яд и п л о м н о ї 
п ед аго г іч н о ї осв іти , 
квал іф ікац ій н е  
п о св ід чен н я  
№  Д Н  2 4 983906  
від 2 2 .1 2 .2 0 1 7  p.

j

I
I

]

В.Л. Беседін


