
 

  



 

 

 

 

2.Інформація про якісний склад педагогічних працівників КВНЗ « Кам’янський музичний коледж» ДОР» 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

викладача 

Повне 

найменува

ння посади 

Повне найменування 

закладу,який 

закінчив(рік 

закінчення,спеціальн

ість,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 видачи 

примітки 

 Великодна 

Ірина 

Володимирівна 

Директор  Ташкентська 

державна 

консерваторія, 

1986р.,  

спеціальність 

«Музикознавство»,к

валіфікація 

«Музикознавець, 

викладач» 

Рішенням 

атестаційної 

комісії 16 квітня 

2018 року 

«відповідає 

займаній  посаді 

директора» 

36 Національна академія 

керівних кадрів 

культури і мистецтв, 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації №12СС 

029917,                         

21 січня 2017 року 

 

 Синєок   

Тетяна 

Анатоліївна  

Заступник 

директора з 

навчальної 

роботи 

Московський 

державний 

педагогічний 

інститут, 1990р., 

спеціальність 

Рішенням 

атестаційної 

комісії 16 квітня 

2018 року 

«відповідає 

29 Національна академія 

керівних кадрів 

культури і мистецтв, 

свідоцтво про 

підвищення 

 



«Музика», 

кваліфікація  

«Викладач історико-

теоретичних 

музичних 

дисциплін» 

займаній  посаді 

заступника 

директора» 

кваліфікації №12СПК 

029958,                  

21січня 2017 року 

Українська 

мова            

 

Усенко 

Світлана 

Володимирівна 

 

Викладач Криворізький 

державний 

педагогічний 

інститут,            

1992р.., 

спеціальність 

"Українська мова та 

література", 

Кваліфікація 

«Вчитель  

української  мови та 

літератури» 

 

Рішенням 

атестаційної 

комісії 19 квітня 

2017 року 

підтверджена 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

як викладачу 

27 ДВНЗ "Придніпровська 

державна академія. 

Інститут безперервної 

освіти",свідоцтво 

12СПВ №087909,           

2014 рік  

 

 

 

Українська 

мова            

Мороз 

Людмила 

Юріївна 

Викладач Кіровоградський 

державний 

педагогічний 

інститут ім. О.С. 

Пушкіна, 1976р., 

спеціальність 

«Російська мова та 

література», 

кваліфікація  

« Вчитель російської  

мови та літератури» 

Рішенням 

атестаційної 

комісії 19 квітня 

2017 року 

підтверджені 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

як викладачу, 

педагогічне 

звання 

«викладач-

44 Кіровоградський 

обласний інститут 

післядипломної  

педагогічної  освіти ім. 

В. Сухомлинського, 

2016, 

 Свідоцтво № 

02136577-2677/16 від 

02.12.2016 

 



методист» 

 

Українська 

література 

Усенко 

Світлана 

Володимирівна 

Викладач Криворізький 

державний 

педагогічний 

інститут,            

1992р. спеціальність 

"Українська мова та 

література", 

Кваліфікація 

«Вчитель  

української  мови та 

літератури» 

Рішенням 

атестаційної 

комісії 19 квітня 

2017року 

підтверджена 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

як викладачу  

27 ДВНЗ "Придніпровська 

державна академія. 

Інститут безперервної 

освіти",свідоцтво 

12СПВ №087909,           

2014 рік  

 

Зарубіжна 

література 

Мороз 

Людмила 

Юріївна 

Викладач Кіровоградський 

державний 

педагогічний 

інститут ім. О.С. 

Пушкіна, 1976р., 

спеціальність 

«Російська мова та 

література», 

кваліфікація 

 « Вчитель 

російської  мови та 

літератури» 

Рішенням 

атестаційної 

комісії 19 квітня 

2017 року 

підтверджені 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

як викладачу, 

педагогічне 

звання 

«викладач-

методист» 

44 Кіровоградський 

обласний інститут 

післядипломної  

педагогічної  освіти ім. 

В. Сухомлинського, 

2016, 

 



Іноземна мова Іваницька 

Ганна 

Вікторівна 

Викладач Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2005 р., 

спеціальність  

«Педагогіка і 

методика середньої  

освіти. Українська 

мова та літератури і 

мова та література 

англійська», 

кваліфікація 

 « вчитель 

української  мови та 

літератури,   

англійської  мови та 

зарубіжної  

літератури». 

Рішенням 

атестаційної 

комісії 18 

березня 2019 

року присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

першої 

категорії» як 

викладачу, 

15 Дніпропетровська 

академія неперервної  

освіти. Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації СПК № ДН 

41682253 / 1063 від 

02.04.2019 

 

Іноземна мова            

 

Кириченко 

Ліана 

Вікторівна 

Викладач Дніпропетровський 

державний 

університет,            

1997 р., 

спеціальність 

«Французька мова та 

література»,  

кваліфікація 

 « вчитель 

французької  мови та 

літератури» 

Рішенням 

атестаційної 

комісії 18 

березня 2019 

року присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

першої 

категорії» як 

викладачу. 

15 Дніпропетровська 

академія неперервної  

освіти. Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації СПК № ДН 

41682253/323 від 

26.01.2018р.  

 

Історія України 

-  

Дубенська 

Ольга 

Валеріївна 

Викладач Київський 

університет,              

1988р.спеціальність 

"Науковий 

Рішенням 

атестаційної 

комісії 17 квітня 

2019 року 

29 Дніпропетровська 

академія неперервної  

освіти. Свідоцтво про 

підвищення 

 



комунізм", 

кваліфікація 

«викладач наукового 

комунізму»  

підтверджена 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

як викладачу 

кваліфікації   СПК № 

ДН 41682253/328 від 

25.01.2019 р.  

Всесвітня 

історія 

Дубенська 

Ольга 

Валеріївна 

Викладач Київський 

університет,                

1988 р., 
спеціальність 

"Науковий 

комунізм", 

кваліфікація 

«викладач наукового 

комунізму»   

Рішенням 

атестаційної 

комісії 17 квітня 

2019 року 

підтверджена 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

як викладачу 

29 Дніпропетровська 

академія неперервної  

освіти. Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації      СПК № 

ДН 41682253/328 від 

25.01.2019 р. 

 

Громадянська  

освіта 

Дубенська 

Ольга 

Валеріївна 

Викладач Київський 

університет,           

1988 р., 
спеціальність 

"Науковий 

комунізм", 

кваліфікація 

«викладач наукового 

комунізму»   

Рішенням 

атестаційної 

комісії 17 квітня 

2019 року 

підтверджена 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

як викладачу 

29 Дніпропетровська 

академія неперервної  

освіти. Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації     СПК № 

ДН 41682253/328 від 

25.01.2019 р. 

 

Біологія і 

екологія 

Коваленко 

Тетяна 

Іванівна  

Викладач Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет   

2001р. спеціальність 

"Біологія і хімія",   

Рішенням 

атестаційної 

комісії 17 квітня 

2015 року 

присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія  

18 ДВНЗ "Інститут 

безперервної фахової 

освіти", свідоцтво 

№087908, 2014 рік 

 



 

Кваліфікація 

«вчитель біології та 

хімії»  

 

 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

як викладачу  

Хімія Коваленко 

Тетяна 

Іванівна 

Викладач Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет   

2001р. спеціальність 

"Біологія і хімія",  

кваліфікація « 

вчитель біології та 

хімії» 

Рішенням 

атестаційної 

комісії 17 квітня 

2015 року 

присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

як викладачу 

18 ДВНЗ "Інститут 

безперервної фахової 

освіти", свідоцтво 

№087908, 2014 рік 

 

Географія Коваленко 

Тетяна 

Іванівна 

Викладач Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет   

2001р. спеціальність 

"Біологія і хімія",  

кваліфікація 

«вчитель біології та 

хімії» 

Рішенням 

атестаційної 

комісії 17 квітня 

2015 року 

присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

як викладачу 

18 ДВНЗ "Інститут 

безперервної фахової 

освіти", свідоцтво 

№087908, 2014 рік 

 

Математика Ус Оксана 

Анатоліївна 

Викладач Дніпропетровський 

державний 

університет , 1991. 

Спеціальність 

«Математика»,   

Рішенням 

атестаційної 

комісії 17 квітня 

2015 року 

присвоєна 

кваліфікаційна  

18 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної  освіти. 

Свідоцтво про 

підвищення  

 



 

кваліфікація 

«вчитель 

математики» 

 

категорія 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

як викладачу 

 

кваліфікації № ДН 

416834507/426, 2015р. 

Фізика  Ус Оксана 

Анатоліївна 

 

Викладач 

Дніпропетровський 

державний 

університет , 1991. 

Спеціальність 

«Математика»,  

кваліфікація 

«вчитель 

математики» 

Рішенням 

атестаційної 

комісії 17 квітня 

2015 року 

присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

як викладачу 

18 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної  освіти. 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації № ДН 

416834507/426, 2015р 

 

Інформатика  Мороз Юлія 

Вікторівна  

Викладач Дніпродзержинський 

державний 

технічний 

університет, 2013 р., 

спеціальність 

«програмне 

забезпечення 

систем»,  

кваліфікація « 

аналітик 

комп’ютерних  

систем»  

Рішенням 

атестаційної 

комісії 18 

березня 2019 

року присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

першої 

категорії» як 

викладачу. 

8 Кіровоградський 

обласний інститут 

післядипломної  

педагогічної  освіти ім. 

В. Сухомлинського, 

2014, Свідоцтво № 873,  

від 11. 04.2014 

 

Культурологія 

 

Лісіцина 

Надія 

Григорівна 

Викладач Тамбовський 

Державний 

педагогічний 

інститут,    1974р., 

спеціальність 

"Російська мова і   

Рішенням 

атестаційної 

комісії 25..03. 

2016р.присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія  

34 Національна академія 

керівних кадрів 

культури і мистецтв, 

свідоцтво 12СС 

№029999,              

січень 2017 року 

 



 

література",  

кваліфікація 

«вчитель російської 

мови та літератури» 

 

 

 

«спеціаліст 

першої 

категорії» як 

викладачу. 

Фізичне 

виховання 

 

Дорошенко 

Валентина 

Миколаївна 

Викладач Черкаський 

педагогічний 

інститут, 1972р. 

спеціальність 

"Фізичне 

виховання",  

кваліфікація  

«вчитель фізичної 

культури» 

Рішенням 

атестаційної 

комісії 17 квітня 

2015 року 

підтверджена 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

як викладачу  

46 ДВНЗ "Інститут 

безперервної фахової 

освіти", свідоцтво 

№13091, від 27.12.213 

р. 2013 рік 

 

Захист  

Вітчизни 

Андреєв Сергій 

Вікторович 

викладач Волзьке вище 

будівельно-технічне  

училище,1979 р.,  

спеціальність 

«промислове та 

цивільне  

будівництво»,  

кваліфікація 

«військовий технік - 

«будівельник» 

Рішенням 

атестаційної 

комісії 25 

березня 2016 

року 

підтверджений 

«10 тарифний 

розряд» як 

викладачу 

13 Міністерство культури 

України Національна 

академія керівних 

кадрів культури і 

мистецтв, свідоцтво 

12СС №029987, 

«Удосконалення 

методики викладання 

фахових дисциплін у 

вищих мистецьких 

навчальних закладах І-

ІІ рівнів акредитації», 

січень 2017 року 

 

 Медико - 

санітарна 

підготовка 

Андреєв Сергій 

Вікторович 

викладач Волзьке вище 

будівельно-технічне  

училище,1979 р.,  

Рішенням 

атестаційної 

комісії 25 

13 Міністерство культури 

України Національна 

академія керівних 

 



спеціальність « 

промислове та 

цивільне  

будівництво»,  

кваліфікація 

 « військовий технік 

-«будівельник» 

березня 2016 

року 

підтверджений 

«10 тарифний 

розряд» як 

викладачу 

кадрів культури і 

мистецтв, свідоцтво 

12СС №029987, 

«Удосконалення 

методики викладання 

фахових дисциплін у 

вищих мистецьких 

навчальних закладах І-

ІІ рівнів акредитації», 

січень 2017 року 

 

 

 


