
 Інформація про якісний склад педагогічних працівників КЗО СЗШ №47 ДМР 

 

Найменув

ання 

навчальної 

дисциплін

и 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

викладача 

Найме-

нування 

посади 

Найменування 

закладу, який 

закінчив 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Кваліфікаційн

а категорія, 

педагогічне 

звання (рік 

встановлення, 

підтвердженн

я) 

Педагогі

чний 

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) 

Примі

тки 

Українськ

а мова та 

література 

Жоган Юлія 

Миколаївна 

Вчитель 

української  

мови  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 

1998,спеціальність 

«Українська мова та 

література», 

кваліфікація 

філолога, викладача 

української мови та 

літератури 

Присвоєна 

кваліфікаційн

а категорія 

«Спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

звання 

«Вчитель-

методист» 

2011 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

18 

 

ДОІППО 

№ 6447-16 від 

31.03.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи 

категорії 

«Спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

званню 

«Вчитель-

методист» 

2016 

 

 

Відповідає 

займаній 

посаді 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОІППО 

№ 6447-16 від 

31.03.2016 

 

Усата Любов 

Миколаївна 

Вчитель 

української  

мови 

 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 

1980,спеціальність 

«Українська мова та 

література», 

кваліфікація 

філолога, викладача 

української мови та 

літератури 

 

Присвоєна 

кваліфікаційн

а категорія 

«Спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

звання 

«Вчитель-

методист» 

1993 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«Спеціаліст 

44 

ДОІППО 

№ 8301 від 

11.12.2015 

 



вищої 

категорії» та 

званню 

«Вчитель-

методист» 

2016 

Кошманенко 

Майя Юріївна 

Вчитель 

української  

мови 

 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 

1998,спеціальність 

«Українська мова та 

література», 

кваліфікація 

філолога, викладача 

української мови та 

літератури 

Присвоєна 

кваліфікацій

на категорія 

«Спеціаліст 

вищої 

категорії»         

2014 

 

23 

ДОІППО 

№ 4575 

 від 16.06.2017 

 

Іноземна 

мова 

(англійськ

а) 

Дідик 

Вікторія 

Миколаївна 

Вчитель 

англійської 

мови 

Полтавський 

педагогічний 

університет 2012, 

спеціальність  

«Англійська мова», 

кваліфікація 

філолога, викладача 

англійської мови 

Присвоєна 

кваліфікаційн

а категорія 

«Спеціаліст 

першої 

категорії» 

2018 

18 

ДОІППО 

№ 5949 

 від 22.09.2017 

 

Артеменко 

Інна 

Григорівна 

Вчитель 

англійської 

мови 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 2003, 

спеціальність  

«Українська мова», 

Присвоєна 

кваліфікаційн

а категорія 

«Спеціаліст 

першої 

14 

ДОІППО 

№1 

 від 30.012015 

 



кваліфікація 

філолога, викладача 

української мови.  

Курси англійської 

мови при 

Дніпропетровському 

державному 

університеті, 2008 

категорії» 

    2016 рік 

Дворецька 

Наталія 

Яківна 

Вчитель 

англійської 

мови 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 2015, 

спеціальність  

«Англійська мова», 

кваліфікація 

філолога, викладача 

англійської мови. 

Присвоєна 

кваліфікаційн

а категорія 

«Спеціаліст 

першої 

категорії» 

2017 рік 

15   

Дольнік 

Євгеній 

Валентинович 

Вчитель 

англійської 

мови 

Криворізький 

національний 

університет, 2012, 

спеціальність 

«Українська мова і 

література», 

кваліфікація вчителя 

української мови і 

літератури, мови 

(англійської) і 

зарубіжної 

літератури 

Присвоєна 

кваліфікаційн

а категорія 

«Спеціаліст 

другої 

категорії» 

2017 рік 

5 

ДОІППО 

№ 5095 

 від 23.06.2017 

 

Лук’яненко Вчитель Дніпропетровський Присвоєна 15 ДОІППО  



Єлизавета 

Іванівна 

англійської 

мови 

державний 

університет, 2001, 

спеціальність  

«Українська мова», 

кваліфікація 

філолога, викладача 

української мови та 

літератури. Курси 

англійської мови при 

Дніпропетровському 

державному 

університеті, 2001 

кваліфікаційн

а категорія 

«Спеціаліст 

другої 

категорії» 

2018 

№ 1149  

від 13.032015 

Іноземна 

мова 

(французь

ка) 

Смілянець 

Антоніна 

Дмитрівна 

Вчитель 

французької 

мови 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1978, 

спеціальність  

«Французька мова і 

література», 

кваліфікація 

філолога, викладача 

французької мови і 

літератури. 

Присвоєна 

кваліфікаційн

а категорія 

«Спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

звання 

«Вчитель-

методист» 

2012 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«Спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

39 

ДОІППО 

№ 8701-16  

від16.12.2016 

 



званню 

«Вчитель-

методист» 

2017 

Зарубіжна 

література 

російська 

мова 

Овчаренко 

Валентина 

Володимирівн

а 

Вчитель 

зарубіжної 

літератури, 

російської 

мови  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

школи 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 

1980,спеціальність 

«Російська мова та 

література», 

кваліфікація 

філолога, викладача 

російської мови та 

літератури 

Присвоєна 

кваліфікаційн

а категорія 

«Спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

звання 

«Вчитель-

методист» 

1998 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«Спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

званню 

«Вчитель-

методист» 

2016 

Відповідає 

займаній 

посаді 

2016 

44 

ДОІППО 

№4905  

від 09.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОІППО 

№4905  

від 09.12.2015 

 



Лещенко 

Людмила 

Григорівна 

Вчитель 

зарубіжної 

літератури, 

російської 

мови  

 

 

 

 

 

 

 

Вчитель 

української 

мови  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник 

директора з 

навчально - 

виховної 

роботи 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 

1993,спеціальність 

«Російська мова та 

література», 

кваліфікація 

філолога, викладача 

російської мови та 

літератури 

Присвоєна 

кваліфікаційн

а категорія 

«Спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

звання 

«Вчитель-

методист» 

2008 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«Спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

званню 

«Вчитель-

методист» 

2018 

 

 

Відповідає 

займаній 

посаді 

2016 

32 

ДОІППО 

№1068 

від 28.04.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОІППО 

№7165 

від 26.12.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОІППО 

№6376 

від 21.12.17 

 

 



Бадя Ірина 

Геннадіївна 

Вчитель 

зарубіжної 

літератури, 

російської 

мови,  

 

 

художньої 

культури,  

 

 

 

української 

мови 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 

1994,спеціальність 

«Російська мова та 

література», 

кваліфікація 

філолога, викладача 

російської мови та 

літератури 

Присвоєна 

кваліфікацій

на категорія 

«Спеціаліст 

вищої 

категорії» 

2007 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«Спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

присвоєно 

звання 

«Вчитель-

методист» 

2017 

33 

ДОІППО 

№1776-17 

від24.03.2017 

 

 

 

 

 

ДОІППО 

№1776-17 

від24.03.2017 

 

 

 

 

ДОІППО 

№7982-17 від 

27.12.2017 

 

 

 

Історія, 

правознав

ство 

Пархоменко 

Світлана 

Володимирівн

а 

Вчитель 

історії,  

правознавств

а 

Дніпропетровський 

державний 

університет 1993, 

спеціальність 

«Історія», 

кваліфікація 

історика, викладача 

історії та 

суспільствознавства 

Присвоєна 

кваліфікаційн

а категорія 

«Спеціаліст 

вищої 

категорії» 

2013 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

15 

ДОІППО  

№5499-17 

від 14.07.2017 

 



категорії 

«Спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

присвоєно 

звання 

«Вчитель-

методист» 

2017 

Біологія 

Бічан Тетяна 

Володимирівн

а 

Вчитель 

біології, 

 

 основ 

здоров’я  

Дніпропетровський 

державний 

університет 1987,  

спеціальність 

«Біологія»,  

кваліфікація біолога, 

викладача біології та 

хімії 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«Спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

присвоєно 

звання 

«Старший 

учитель» 

2018 

32 

ДОІППО 

№7595 від 

27.11.2015 

 

ДОІППО 

2143 від 

31.03.2017 

 

Хімія 
Бердо Ріта 

Валентинівна 
Вчитель хімії 

Український 

державний хіміко-

технологічний 

університет, 1998, 

спеціальність 

«Хімічна технологія 

неорганічних 

речовин», 

Присвоєна 

кваліфікаційн

а категорія 

«Спеціаліст 

вищої 

категорії» 

2017 

18 

ДОІППО 

№ 8917 

 від25.12.2015 

 



кваліфікація 

інженера-хіміка-

технолога 

Психолого-

педагогічні курси  по 

спеціальності «Хімія 

та географія» 

Фізика  

Нікішаєва 

Олена 

Володимирівн

а 

Вчитель 

фізики 

Астраханський 

ордена «Знак 

Пошани» державний 

педагогічний 

інститут, 1989, 

спеціальність 

«Математика і 

фізика», кваліфікація 

учителя математики і 

фізики середньої 

школи 

Присвоєна 

кваліфікаційн

а категорія 

«Спеціаліст 

вищої 

категорії» 

2016 

27 

ДОІППО 

№ 28 

від 30.04.2015 

 

Географія 

Токарева 

Ірина 

Олександрівн

а 

Вчитель 

географії 

Дніпропетровський 

державний 

університет 1998, 

спеціальність 

«Географія», 

кваліфікація 

географія, викладач 

географії 

 

Присвоєна 

кваліфікаційн

а категорія 

«Спеціаліст 

вищої 

категорії» 

2013,  

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

13 

ДОІППО 

№ 5799/08 

від 15.09.2017 

 



«Спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

присвоєно 

звання 

«Вчитель-

методист» 

2018 

Дергун 

Світлана 

Віталіївна 

Вчитель 

географії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заступник 

директора з 

навчально-

виховного 

процесу 

Дніпропетровський 

державний 

університет 1996, 

спеціальність 

«Географія», 

кваліфікація 

географа, викладача 

 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«Спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

присвоєно 

звання 

«Вчитель-

методист» 

2015 

Відповідає 

займаній 

посаді 

2015 

32 

ДОІППО 

№ 4599 

від 23.10.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОІППО 

№ 4599 

від 23.10.2014 

 

Математи

ка  

Білоног Ольга 

Андріївна 

Вчитель 

математики 

Кіровоградський 

державний 

педагогічний 

інститут, 1980, 

спеціальність 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«Спеціаліст 

31 

ДОІППО 

№ 8039 

від 23.09.2014 

 



«Математика», 

кваліфікація вчителя 

математики 

 

 

вищої 

категорії» та 

присвоєно 

звання 

«Старший 

учитель» 

2015 

Туманова 

Світлана 

Леонідівна 

Вчитель 

математики 

Придніпровська 

державна академія 

будівництва та 

архітектури, 1995 

Спеціальність 

«Промислове та 

цивільне 

будівництво», 

кваліфікація 

інженера - 

будівельника 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«Спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

присвоєно 

звання 

«Старший 

учитель» 

2017 

22 

ДОІППО 

№ 4932 

від 28.09.2015 

 

Кошова 

Олена 

Павлівна 

Вчитель 

математики 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1992, 

спеціальність 

«математика», 

кваліфікація 

викладача 

математики 

Присвоєна 

кваліфікаційн

а категорія 

«Спеціаліст 

вищої 

категорії» 

2009 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

25 

ДОІППО 

№5374  

від 14.12.2017 

 

 

 



категорії 

«Спеціаліст 

вищої 

категорії»  

2014 

Інформати

ка  

Зейналов 

Еміль Хасрат 

огли 

Вчитель 

інформатики 

Українська 

інженерно-

педагогічна академія, 

2017 

Спеціальність 

«Професійна освіта» 

Кваліфікація 

професіонала в галузі 

електроніки і 

комп’ютерних систем, 

викладача дисциплін 

в галузі електроніки і 

комп’ютерних систем 

та комунікацій. 

Присвоєна 

кваліфікаційн

а категорія 

«Спеціаліст 

другої 

категорії»  

2014 рік 

6    

Фізична 

культура 

Єрьомін 

Антон 

Павлович 

Вчитель 

фізичної 

культури 

Харківська державна 

академія фізкультури 

і спорту, 2008 

спеціальність 

«Олімпійський та 

професійний спорт», 

кваліфікація  

викладача фізичного 

виховання, тренера з 

фітнесу 

Присвоєна 

кваліфікаційн

а категорія 

«Спеціаліст 

першої 

категорії»  

2016 рік 

13 

ДОІППО 

 № 9  

від 03.04.2015 

 

 



Ніколенко 

Юлія 

Миколаївна  

Вчитель 

фізичної 

культури 

 

 

  

педагог-

організатор 

Дніпропетровський 

інститут фізкультури, 

1996 спеціальність 

«Фізичне виховання 

та спорт», 

кваліфікація 

викладача фізичного 

виховання та спорту 

Присвоєна 

кваліфікаційн

а категорія 

«Спеціаліст 

першої 

категорії»  

2018 

 

9 

ДОІППО 

№ 258-17 від 

26.01.2017 

 

 

Технології  

Тітова  

Оксана 

Ігорівна 

Вчитель 

обслуговуюч

ої праці  

Національний 

педагогічний 

Університет ім. 

Драгоманова,  

2008  

Базова вища освіта за 

напрямком 

підготовки 

«Мистецтво» 

Кваліфікація 

бакалавра мистецтва 

11 тарифний 

розряд 
3   

Музичне 

мистецтво, 

образотво

рче 

мистецтво 

Нефьодова 

Тетяна 

Миколаївна  

Вчитель 

музичного 

мистецтва 

 

 

 

Вчитель 

образотворчо

го мистецтва 

Дніпропетровське 

педагогічне 

училище,1977 

спеціальність 

«Музичне 

виховання», 

кваліфікація 

викладач музичного 

мистецтва 

Відповідає 

займаній 

посаді, 

відповідає 

раніше 

присвоєному 

педагогічному 

званню 

«Старший 

учитель» 2018 

40 

ДОІППО 

№ 3193  

від 28.04.2017 

 

 

 

ДОІППО 

№ 3193  

від 28.04.2017 

 

 



 

Предмет 

«Захист 

Вітчизни» 

Івакін Юрій 

Петрович 

Вчитель 

предмету 

«Захист 

Вітчизни» 

Дніпропетровський 

інститут інженерно-

залізничного 

транспорту, 1985, 

спеціальність 

«Електрифікація 

залізничного 

транспорту», 

кваліфікація 

інженера шляхів 

сполучення - 

електромеханіка  

 

Присвоєна 

кваліфікаційн

а категорія 

«Спеціаліст 

першої 

категорії»  

2018 

 

21 

ДОІППО 

№ 870 від 

10.02.2017 

 

 

Початкові 

класи 

 

 

Ільїних 

Людмила 

Григорівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2009, 

спеціальність 

«Початкове 

навчання», 

кваліфікація вчителя 

початкових класів 

Присвоєна 

кваліфікаційн

а категорія 

«Спеціаліст 

першої 

категорії»  

2014 

25 

ДОІППО 

№ 8475  

від 20.09.2013 

 

 

Косенко Юлія 

Володимирівн

а 

Вчитель 

початкових 

класів 

Бердянський 

державний 

педагогічний 

університет, 2012 

Базова вища освіта за 

напрямком 

Відповідає 

займаній 

посаді, 

присвоїти 11 

тарифний 

розряд  

8   



«Філологія», 

кваліфікація 

бакалавра, учителя 

української мови і 

літератури 

2018 

Лєснова Яна 

Вячеславівна  

Вчитель 

початкових 

класів 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2007 

Спеціальність 

«Початкове 

навчання», 

кваліфікація вчитель 

початкових класів 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«Спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

присвоєно 

звання 

«Старший 

учитель» 

2016 

16 

ДОІППО 

№ 8856 

 від 14.12.2015 

 

 

Панова Лідія 

Олександрівн

а 

Вчитель 

початкових 

класів 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1983, 

спеціальність 

«Російська мова і 

література», 

кваліфікація 

філолога, викладача 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«Спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

присвоєно 

звання 

«Старший 

учитель» 

2017 

31 

ДОІППО 

№ 4845  

від 16.06.2017 

 

 



Губа Любов 

Володимирівн

а 

Вчитель 

початкових 

класів 

Глухівський 

педагогічний 

інститут, 

1987спеціальність 

«Педагогіка і 

методика  

початкового 

навчання», 

кваліфікація вчителя 

початкових класів» 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«Спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

присвоєно 

звання 

«Старший 

учитель» 

2016 

31 

Росток  

Дніпро 

2017 

 

Коцур Ірина 

Іванівна  

Вчитель 

початкових 

класів 

Мелітопольський 

державний 

педагогічний 

університет, 2012 

спеціальність 

«Початкова освіта», 

кваліфікація 

організатора 

початкової освіти, 

вчителя початкової 

школи 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«Спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

присвоєно 

звання 

«Старший 

учитель» 

2018 

30 

ДОІППО 

№9552 

Від 08.12.2017 

 

Лукіна 

Людмила 

Миколаївна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1980, 

спеціальність 

«Хімія», кваліфікація 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«Спеціаліст 

36 

ДОІППО 

№ 32591  

від 14.04.2017 

 

 



хіміка, викладача вищої 

категорії» 

2012 

Дрогайцева 

Ірина 

Вікторівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Харківський 

державний 

педагогічний 

університет, 1999 

спеціальність 

«Початкове 

навчання» 

Кваліфікація вчителя 

початкових класів 

Присвоєна 

кваліфікаційн

а категорія 

«Спеціаліст 

першої 

категорії»  

 

2016 

13 

ДОІППО 

№ 952 

від 13.02.2015 

 

 

Помічник 

учителя 

Мартинович 

Олена 

Вячеславівна 

Помічник 

учителя 

Дніпровський 

національний 

університет імені 

Олеся Гончара, 2017, 

спеціальність 

«Філологія», 

кваліфікація 

філолога, вчителя 

середнього 

навчального закладу 

11 тарифний 

розряд 
1,5   

Нестриженко 

Тамара 

Іванівна 

Помічник 

учителя 

Запорізький 

державний 

педагогічний 

інститут,1985, 

спеціальність 

«Українська мова і 

література», 

11 тарифний 

розряд 
20   



кваліфікація вчителя 

української мови і 

літкратури середньої 

школи 

Дефектоло

г 

Плющова 

Людмила 

Дмитрівна 

Дефектолог 

Слов’янський 

державний 

педагогічний 

інститут, 1990 

Спеціальність 

«олігофренопедагогік

а і логопедія» 

Кваліфікація вчителя 

і логопеда 

допоміжної школи.  

 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«Спеціаліст 

вищої 

категорії» та  

званню 

« Учитель - 

методист» 

2017 

31 

ДОІППО 

№ 163 

Від 11.01.2016 

 

 

Керівник 

гуртка 

Філічкін 

Віктор 

Геннадійович 

Керівник 

гуртка 

Дніпропетровський 

хіміко-технологічний 

інститут, 1996, 

спеціальність 

«Обладнання 

хімічних виробництв 

і підприємств 

будівельних 

матеріалів», 

кваліфікація 

інженера - механіка 

спеціаліст 8   

Раденко 

Віолета 

Керівник 

гуртка 

Національний 

педагогічний 

Встановлено  

10 тарифний 
6 

ДОІППО 

№48 
 



Стініславівна Університет ім. 

Драгоманова,  

2008  

Базова вища освіта за 

напрямком 

підготовки 

«Мистецтво» 

Кваліфікація 

бакалавра мистецтва, 

вчителя  хореографії 

розряд 

2016 

Від 29.01.2016 

 

Психолог 
Канцур Алла 

Анатоліївна 
Психолог 

Бердянський 

державний 

педагогічний 

університет, 2010, 

Спеціальність 

«Практична 

психологія» 

Кваліфікація 

практичного 

психолога в закладі 

освіти» 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

категорії 

«Спеціаліст 

першої 

категорії» 

2015 

9 

ДОІППО 

№ 1171  

від 28.11.2014 

 

Завідувач 

бібліотеко

ю 

Бугаєнко Ніна 

Василівна 

Завідувач 

бібліотекою 

Харківський 

державний інститут 

культури, 1991, 

спеціальність 

«Бібліотекознавство 

та бібліографія» 

Кваліфікація 

бібліотекаря-

Відповідає 

раніше 

присвоєному 

званню 

«Провідний 

бібліотекар» 

2017 

13 

ДОІППО 

№ 1552-16   

від 05.05.2016 

 



бібліографа 

        

Початкові 

класи 

Ватченко 

Наталія 

Анатоліївна  

Вчитель 

початкових 

класів 

Бердянський 

державний 

педагогічний 

університет, 2014, 

Початкове навчання 

Присвоєна 

кваліфікаційн

а категорія 

«Спеціаліст 

другої 

категорії» 

2014  

 

6   

 

 

Директор школи                                                                                                                                              В.В. Овчаренко 

 

 

 

 

 

 

 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 



 

№ 

п/п 

П.І.Б. посада 

1.  Овчаренко В.В. директор 

2.  Дергун С.В. Заступник директора з навчально – виховної роботи 

3.  Жоган Ю.М Заступник директора з навчально – виховної роботи 

4.  Лещенко Л.Г Заступник директора з навчально – виховної роботи 

5.  Усата Л.М. Соціальний педагог  

6.  Губа Л.В. Вчитель початкових класів 

7.  Канцур А.А. Психолог  

8.  Панова Л.О. Вчитель початкових класів 

9.  Ільїних Л.Г Вчитель початкових класів 

10.   Лєснова Я.В Вчитель початкових класів 

11.  Косенко Ю.В. Вчитель початкових класів 

12.   Коцур І.І. Вчитель початкових класів 

13.  Дольнік Є.В. Вчитель англійської мови 

14.   Семенжа Л.І Вчитель зарубіжної літератури 

15.  Дрогайцева І.В. Вчитель початкових класів 



16.  Бадя І.Г. Вчитель зарубіжної літератури 

17.  Кошманенко М.Ю Вчитель української мови 

18.  Туманова С.Л Вчитель математики 

19.  Білоног О.А. Вчитель математики 

20.  Нікішаєва О.В Вчитель фізики 

21.  Дідик В.М. Вчитель англійської мови 

22.  Лук´яненко Є.І Вчитель англійської мови 

23.  Артеменко І.Г. Вчитель англійської мови 

24.  Дворецька Н.Я. Вчитель англійської мови 

25.  Пархоменко С.В Вчитель історії 

26.   Бічан Т.В. Вчитель біології 

27.  Токарева І.О Вчитель географії 

28.  Ніколенко Ю.М. Вчитель фізичної культури 

29.  Зейналов Еміль Х.огли Вчитель інформатики 

30.  Єрьомін А.П. Вчитель фізичної культури 

31.  Тітова О.І. Вчитель обслуговуючої праці 

32.  Нефьодова Т.М. Вчитель музики та ОТМ 

33.  Філічкін В.Г. Керівник гуртка 



34.  Раденко В.С. Керівник гуртка, вчитель хореографії 

35.  Івакін Ю.П. Вчитель предмету «Захист Вітчизни» 

36.  Кошова О.П. Вчитель математики 

37.  Лукіна Л.М. Вчитель початкових класів 

38.  Бердо Р.В. Вчитель хімії 

39.  Мартинович О.В. Помічник вчителя 

40.  Нестриженко Т.І. Помічник вчителя 

41.    

  

 

Особи, які працюють за сумісництвом 

№ 

п/п 

П.І.Б. посада 

1 Смілянець А.Д Вчитель французької мови 

   

   

 

 

Директор школи                                                                                                                                               В.В. Овчаренко 

 



 

 

 

 

 

 

 


