
Відомості 

про якісний склад педагогічних працівників 

комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №116» Криворізької міської ради 

 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

педагога 

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) 

Педагогічни

й 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 

 

 

 

Миронова  

Лілія 

Володимирівна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

завідувач 

 

Кіровоградський державний 

педагогічний інститут ім. 

В.К.Винниченка, 1994, 

спеціальність «російська мова і 

література»,  

кваліфікація вчитель російської 

мови і літератури 

 заплановано 

атестацію на 2021 

рік,  

п’ятнадцятий  

тарифний розряд 

23  Комунальний вищий навчальний 

заклад «Дніпропетровський обласний 

інститут після дипломної педагогічної 

освіти»,  

свідоцтво про підвищення кваліфікації 

СПК № ДН 24983906/ 2314-17 від 

17.05.2017,  

«Завідуючих дошкільних навчальних 

закладів, які одночасно працюють 

вихователями».  

 

 

 

Чайковська 

Людмила 

Миколаївна 

 

 

вихователь- 

методист 

Бердянський державний 

педагогічний інститут, 1991, 

спеціальність «педагогіка і 

психологія (дошкільна)», 

кваліфікація викладач 

дошкільної педагогіки і 

психології, методист з 

дошкільного виховання 

відповідає займаній 

посаді, раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «старший 

вихователь», 2019 

40  Комунальний заклад вищої освіти 

«Дніпровська академія неперервної 

освіти» Дніпропетровської обласної 

ради, свідоцтво про підвищення 

кваліфікації 

СПК № ДН 41682253/ 5285 від 

11.10.2019,  

«Вихователів-методистів закладів 

дошкільної освіти». 

 

 

Примакова  

Ірина 

Володимирівна 

 

керівник 

музичний 

Криворізьке музичне училище, 

1982, спеціальність «баян», 

кваліфікація «вихователь ДМШ, 

керівник самодіяльного оркестру 

народних інструментів 

відповідає займаній 

посаді, раніше 

встановленому 

дев’ятому 

тарифному розряду, 

2019 

30  Комунальний вищий навчальний 

заклад «Дніпропетровський обласний 

інститут після дипломної педагогічної 

освіти»,  

свідоцтво про підвищення кваліфікації 

СПК №ДН 24983906/8067-17 від 

21.12.2017,  

«Музичних керівників дошкільних 

навчальних закладів»  

 

  Криворізьке державне музичне відповідає займаній 47  Комунальний вищий навчальний  



 

Чепурна  

Ірина 

Володимирівна 

 

керівник 

музичний 

училище, 1975,  

спеціальність «хорове 

диригування»,  

кваліфікація диригент хору, 

вчитель співу в загально освітній 

школі, викладач сольфеджіо в 

дитячій музичній школі 

посаді, раніше 

присвоєному 

педагогічному 

званню  

«вихователь – 

методист», 2017 

заклад «Дніпропетровський обласний 

інститут після дипломної педагогічної 

освіти»,  

свідоцтво про підвищення кваліфікації 

СПК № ДН 24983906/8068-17 від 

21.12.2017,  

«Музичних керівників дошкільних 

навчальних закладів» 

 

Сохацька  

Лариса 

Василівна 

 

інструктор з 

фізичної 

культури 

Новобузьке педагогічне 

училище, 1983,  

спеціальність «дошкільне 

виховання»,  

кваліфікація вихователь дитячого 

садка 

відповідає займаній 

посаді, раніше 

встановленому 

дев’ятому 

тарифному розряду, 

2018 

36  Комунальний заклад вищої освіти 

«Дніпровська академія неперервної 

освіти» Дніпропетровської обласної 

ради» рік, 

свідоцтво про підвищення кваліфікації 

СПК № ДН 41682253/1964 від 

28.03.2019, 

«Інструкторів з фізичного виховання 

закладів дошкільної освіти» 

 

 

Плотникова 

Олена  

Олегівна 

 

інструктор з 

фізичної 

культури 

Бердянський державний 

педагогічний університет, 2011, 

спеціальність «корекційна 

освіта(логопедія)»,  

кваліфікація «Дефектолог, 

вихователь дітей з порушенням 

мовлення» 

 встановлено 

дев’ятий  тарифний 

розряд 

2   заплановано 

курси 

підвищення 

кваліфікації  

на 2020 рік 

 

Костянок 

 Тетяна 

Олександрівна 

 

практичний 

психолог 

Державний вищий навчальний 

заклад «Криворізький 

національний університет», 2015, 

спеціальність «Дошкільна 

освіта»,  

кваліфікація «Організатор 

дошкільної освіти. Вихователь 

дітей дошкільного віку. 

Практичний психолог» 

встановлено 

одинадцятий 

тарифний розряд 

5   заплановано 

курси 

підвищення 

кваліфікації  

на 2020 рік 

 

Шустова 

Ольга  

Юріївна 

 

 

вихователь 

Жовтоводське педагогічне 

училище, 1985, 

спеціальність «вихователь у 

дошкільному закладі», 

кваліфікація вихователь 

дошкільного закладу 

відповідає займаній 

посаді, раніше 

встановленому 

одинадцятому 

тарифному розряду, 

2016 

22  Комунальний заклад вищої освіти 

«Дніпровська академія неперервної 

освіти» Дніпропетровської обласної 

ради», 

свідоцтво про підвищення кваліфікації 

СПК №ДН 41682253/3243 від 

12.04.2019,  

«Вихователів закладів дошкільної 

освіти, які не мають кваліфікаційної 

 



категорії або звання «вихователь-

методист» 

 

Кулешова  

Ольга  

Петрівна 

 

 

вихователь 

Новобузьке педагогічне 

училище, 1982,  

спеціальність «вихователь у 

дошкільному закладі», 

кваліфікація вихователь 

дошкільного закладу 

відповідає займаній 

посаді, раніше 

встановленому 

одинадцятому 

тарифному розряду, 

2017 

35  Комунальний заклад вищої освіти 

«Дніпровська академія неперервної 

освіти» Дніпропетровської обласної 

ради», 

свідоцтво про підвищення кваліфікації 

СПК № ДН 41682253/1593 від 

15.03.2019,  

«Вихователів закладів дошкільної 

освіти, які не мають кваліфікаційної 

категорії або звання «вихователь-

методист» 

 

 

Дудник 

Людмила 

Леонідівна 

 

 

вихователь 

Жовтоводське педагогічне 

училище, 1991,  

спеціальність «вихователь у 

дошкільному закладі», 

кваліфікація вихователь 

дошкільного закладу 

відповідає займаній 

посаді,  

присвоєному 

педагогічному 

званню 

«вихователь-

методист», 2018 

28   «Дніпропетровський обласний 

інститут після дипломної педагогічної 

освіти», 

кваліфікаційне посвідчення №1176, від 

07.02.2014,  

«Підвищення кваліфікації 

вихователів» 

 

Літовка  

Лариса 

Михайлівна 

 

вихователь 

Дніпропетровське педагогічне 

училище, 1986, спеціальність 

«дошкільне виховання», 

кваліфікація вихователь дитячого 

садка 

відповідає займаній 

посаді, раніше 

встановленому 

одинадцятому  

тарифному розряду, 

2019 

37  Комунальний заклад вищої освіти 

«Дніпровська академія неперервної 

освіти» Дніпропетровської обласної 

ради», 

свідоцтво про підвищення кваліфікації 

СПК № ДН 41682253/8389 від 

15.11.2019,  

«Вихователів закладів дошкільної 

освіти (які не мають категорії)» 

 

 

Пузерей  

Лариса 

 Іванівна 

 

 

вихователь 

Криворізький державний 

педагогічний інститут, 1983, 

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 після дипломної педагогічної 

освіти»,  

свідоцтво про підвищення кваліфікації 

СПК № ДН 24983906/6510-17 від 

22.11.2017, 

«Вихователів дошкільних навчальних 

закладів, які мають кваліфікаційну 

категорію або звання «вихователь-

методист» 

 

 

Чумак 

 

 

Жовтоводське педагогічне  

училище, 1984,  

відповідає займаній 

посаді, раніше 

26  Комунальний вищий навчальний 

заклад «Дніпропетровський обласний 

 



Валентина 

Григорівна 

вихователь спеціальність «вихователь 

дитячого садка», кваліфікація 

вихователь дитячого садка 

 

встановленому 

одинадцятому 

тарифному розряду, 

2017 

інститут після дипломної педагогічної 

освіти»,  

свідоцтво про підвищення кваліфікації 

СПК № ДН 24983906/1476 

від 04.03.2016,  

«Вихователів дошкільних навчальних 

закладів при міських (районних) 

методичних кабінетах» 

Лебідь 

Олена  

Петрівна 

 

вихователь 

Криворізький державний 

педагогічний університет, 1999, 

спеціальність «біологія», 

кваліфікація  вчитель біології 

відповідає займаній 

посаді, раніше 

присвоєній   

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст другої 

категорії», 2017  

12  Комунальний вищий навчальний 

заклад «Дніпропетровський обласний 

інститут після дипломної педагогічної 

освіти»,  

свідоцтво про підвищення кваліфікації 

СПК № ДН 24983906/6327-16 від 

07.12.2016,  

«Вихователів дошкільних навчальних 

закладів, які мають кваліфікаційну 

категорію або звання «вихователь-

методист» 

 

Чумаченко  

Майя  

Іванівна 

 

вихователь 

Жовтоводське педагогічне 

училище, 1987,  

спеціальність «виховання в 

дошкільних закладах», 

кваліфікація  вихователь в 

дошкільних закладах 

відповідає займаній 

посаді, раніше 

встановленому 

одинадцятому  

тарифному розряду, 

2018 

37  Комунальний вищий навчальний 

заклад «Дніпропетровський обласний 

інститут після дипломної педагогічної 

освіти»,  

свідоцтво про підвищення кваліфікації 

СПК № ДН 24983906/707 

від 03.02.2017, 

 «Вихователь дошкільного 

навчального закладу» 

 

 

Драгожилова 

Олена 

Вікторівна 

 

 

вихователь 

Криворізький педагогічний клас 

при СШ №51 , 1985, 

спеціальність «вихователь в 

дошкільному закладі», 

кваліфікація  вихователь в 

дошкільному закладі 

відповідає займаній 

посаді, раніше 

встановленому  

одинадцятому  

тарифному розряду, 

2019 

34  Комунальний вищий навчальний 

заклад «Дніпропетровський обласний 

інститут після дипломної педагогічної 

освіти»,  

свідоцтво про підвищення кваліфікації 

СПК № ДН 24983906/691 

від 03.02.2017,  

«Вихователь дошкільного навчального 

закладу» 

 

 

Кренть  

Вікторія 

Петрівна 

 

 

вихователь 

Криворізький педагогічний 

університет , 2000,  

спеціальність «Українська 

філологія»,  

кваліфікація вчитель української 

відповідає займаній 

посаді, раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

18  Комунальний вищий навчальний 

заклад «Дніпропетровський обласний 

інститут після дипломної педагогічної 

освіти»,  

свідоцтво про підвищення кваліфікації 

 



мови та літератури «спеціаліст другої 

категорії», 2018  

СПК №ДН 24983906/9221-17, від 

22.12.2017,  

«Вихователів дошкільних навчальних 

закладів, які мають кваліфікаційну 

категорію або звання «вихователь-

методист» 

 

 

Шаповал  

Тетяна  

Петрівна 

 

 

вихователь 

Державний вищи навчальний 

заклад «Криворізький 

національний університет», 2013, 

спеціальність «Початкова 

освіта»,  

кваліфікація «організатор 

початкової освіти, вчитель 

початкової школи» 

відповідає займаній 

посаді, раніше 

встановленому 

одинадцятому 

тарифному розряду,  

2010  

15  Комунальний заклад вищої освіти 

«Дніпровська академія неперервної 

освіти» Дніпропетровської обласної 

ради», 

свідоцтво про підвищення кваліфікації 

СПК № ДН 41682253/2043 від 

05.04.2019,  

«Вихователів дошкільних навчальних 

закладів, які мають кваліфікаційну 

категорію або звання «вихователь-

методист» 

 

 

Ковч  

Юлія 

Володимирівна 

 

 

вихователь 

Мелітопольський державний 

педагогічний університет імені 

Богдана Хмельницького, 2018, 

спеціальність «дошкільна 

освіта», кваліфікація 

«Вихователь дітей раннього та 

дошкільного віку. Організатор 

дошкільної освіти. Вчитель 

логопед» 

відповідає займаній 

посаді,  присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст другої 

категорії», 2019  

4   заплановано 

курси 

підвищення 

кваліфікації 

на 2023 рік 

 

Тараненко  

Діана  

Сергіївна 

 

 

вихователь 

Державний вищий навчальний 

заклад «Криворізький 

національний університет», 2016, 

спеціальність «біологія 

(практична психологія)», 

кваліфікація «Бакалавр біології, 

вчитель біології» 

встановлено 

одинадцятий 

тарифний розряд 

1   навчається в 

Запорізькому 

національному 

університеті за 

спеціальністю 

вчитель 

початкових 

класів, 

менеджер 

навчальних 

класів, 

організатор 

інклюзивного 

навчання 

 

Будяк  

Катерина 

 

 

вихователь 

Комунальний вищий навчальний 

заклад «Новобузький 

педагогічний коледж», 2017, 

встановлено 

одинадцятий 

тарифний розряд 

  навчається в 

Центральноук

раїнському 



Олегівна спеціальність «дошкільна 

освіта»,  

кваліфікація «вчитель з 

дошкільного виховання, 

організатор фізичного виховання 

в дошкільних навчальних 

закладах» 

державному 

педагогічному 

університеті 

за 

спеціальністю 

дошкільна 

освіта 

Толока  

Тетяна 

Анатоліївна 

 

вихователь 

Бердянський державний 

педагогічний університет, 2019, 

спеціальність «дошкільна 

освіта»,  

кваліфікація «вихователь дітей 

раннього і дошкільного віку» 

 встановлено 

одинадцятий 

тарифний розряд 

2   навчається в 

Запорізькому 

національному 

університеті за 

спеціальністю 

вчитель 

початкових 

класів, 

менеджер 

навчальних 

класів, 

організатор 

інклюзивного 

навчання 

 

Драгожилова 

Катерина 

Василівна 

 

 

вихователь 

Державний вищий навчальний 

заклад «Криворізький 

національний університет», 2012, 

спеціальність «Історія», 

кваліфікація «Вчитель історії і 

географії» 

«спеціаліст»,  

одинадцятий 

тарифний розряд, 

2019 

7    

 

Бабюк  

Лілія 

Олександрівна 

 

 

вихователь 

Жовтоводське педагогічне 

училище, 1989,  

спеціальність «Викладання в 

початкових класах 

загальноосвітньої школи», 

кваліфікація «Вчитель 

початкових класів» 

відповідає займаній 

посаді, раніше 

встановленому 

одинадцятому 

тарифному розряду 

28  Комунальний заклад вищої освіти 

«Дніпровська академія неперервної 

освіти» Дніпропетровської обласної 

ради»», 

свідоцтво про підвищення кваліфікації 

СПК № ДН 41682253/4626 від 

06.07.2018,  

«Вихователів закладів дошкільної 

освіти, які не мають кваліфікаційної 

категорії або звання «вихователь-

методист» 

 

 

Каташинська 

Людмила 

Іванівна 

 

 

вихователь 

Комунальний вищий навчальний 

заклад «Нікопольський 

педагогічний коледж», 2019, 

спеціальність  «Дошкільна 

освіта»,  

кваліфікація «Вчитель з 

відповідає займаній 

посаді, 

встановленому 

одинадцятому 

тарифному розряду 

9    



дошкільного виховання» 

 

Красота  

Галина  

Петрівна 

 

 

вихователь 

Дніпропетровське педагогічне 

училище, 1979, 

 спеціальність «Дошкільне 

виховання», 

 кваліфікація «Вихователь 

дитячого садка» 

відповідає займаній 

посаді, раніше 

встановленому 

одинадцятому 

тарифному розряду 

25  Дніпропетровський інститут освіти  

посвідчення №5384 від 14.11.1998 

«Підвищення кваліфікації вихователів 

дошкільних закладів» 

 

 

Сичова 

Людмила 

Романівна 

 

 

вихователь 

Жовтоводське педагогічне 

училище, 1977,  

спеціальність «Вихователь 

дитячого садка»,  

кваліфікація «Вихователь 

дитячого садка» 

відповідає займаній 

посаді, раніше 

встановленому 

одинадцятому 

тарифному розряду 

та раніше  

присвоєному 

педагогічному 

званню 

«вихователь-

методист», 2015  

41 Комунальний заклад 

«Дніпропетровський обласний 

інститут після дипломної педагогічної 

освіти»,  

свідоцтво про підвищення кваліфікації 

СПК № 909 від 13.02.2015,  

«Вихователів дошкільних навчальних 

закладів, які мають кваліфікаційну 

категорію або звання «вихователь-

методист» 

 

 

Гончаренко 

Олена  

Ігорівна 

 

асистент 

вихователя 

дошкільного 

навчального 

закладу 

Державний вищий навчальний 

заклад «Криворізький державний 

педагогічний університет», 2017, 

спеціальністю «Дошкільна 

освіта»,  

кваліфікація «Організатор 

дошкільної освіти. Вихователь 

дітей дошкільного віку. 

Практичний психолог» 

встановлено 

дванадцятий 

тарифний розряд 

1    

 

Дурова  

Ірина 

Миколаївна 

 

 

вихователь 

Криворізький державний 

педагогічний університет, 2004, 

спеціальність  «Початкове 

навчання», 

 кваліфікація «Вчитель 

початкових класів» 

відповідає займаній 

посаді, раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст другої 

категорії», 2010 

16   «Дніпропетровський обласний 

інститут після дипломної педагогічної 

освіти», 

Кваліфікаційне посвідчення №4592,  

від 14.05.2010,  

«Підвищення кваліфікації вихователів 

дошкільних навчальних закладів» 

 

 

Матіщук 

Анастасія 

Андріївна 

 

 

вихователь 

Державний вищий навчальний 

заклад «Криворізький 

національний університет», 2016, 

спеціальність «Географія», 

кваліфікація «Вчитель географії 

та економіки. Організатор з  

«спеціаліст», 

одинадцятий 

тарифний розряд, 

2016 

3  перебуває у 

відпустці по 

догляду за 

дитиною до 

досягнення 

нею  

 




