
ВІДОМОСТІ 
ПРО ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

освітньо-професійної програми галузі знань 01 «Освіта» 
за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» у сфері вищої освіти 

Прізвище, ім'я, 
по батькові 
викладача 

Найменування 
посади 

Найменування 
закладу, який закінчив 

викладач, рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація згідно з 

документом про вищу 
освіту 

Категорія, 
педагогічне звання, 

або науковий 
ступінь, шифр і 
найменування 

наукової 
спеціальності, тема 

дисертації, вчене 
звання, за якою 

кафедрою 
(спеціальність) 

присвоєно 

Найменування 
навчальних 

дисциплін, які 
закріплені за 

викладачем, та 
кількість 

лекційних 
годин з кожної 

навчальної 
дисципліни 

Відомості про 
підвищення кваліфікації 

викладача (найменування 
закладу, вид документа, 

тема, дата видачі) 

Примітки 

І. Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 
Особи, які працюють за основним місцем роботи (у тому числі за суміщенням) 

Субочєв 
Ігор 

Володимирович 
викладач 

Дніпропетровський 
Національний 

університет, 1998, 
«Історія України», 
історик, викладач 

історії та 
суспільствознавства 

Спеціаліст першої 
категорії, 
кандидат 

історичних наук зі 
спеціальностіісторії 

України, 
09р. 

09міс. 

Історія України 
(26) 

Основи 
правознавства 

(24) 

Основи 
економічної 
теорії (22) 

Основи 
філософських 

знань (20) 

Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної освіти, 

Кваліфікаційне . 
посвідчення СПК 

№ДН24983906/10185-
17,(вчителі предмету 

"Історія", 
"Правознавство", 

суспільні дисципліни), 
22. 12.2017 

30.13 
30.14 
30.15 
30.16 
30.17 

Аврашова 
Ганна 

Федорівна 
викладач 

Криворізький 
державний 
педагогічний 
університет, 2003, 
«Українська мова та 
література», вчитель 

Спеціаліст вищої 
категорії, 

З ір . 
1 Іміс. 

Культурологія 
(24) 

Департамент освіти і 
науки Дніпропетровської 

обласної державної 
адміністрації 

комунальний вищий 
навчальний заклад 

30.13 
30.14 
30.16 
30.17 



української мови та 
літератури і 
зарубіжної 
літератури 

"Дніпровська академія 
неперервної 

освіти "Дніпропетровської 
обласної ради, свідоцтво 

про підвищення 
кваліфікації СПК № 

ДН 41682253/8049, 
Вчителі інтегрованого 
курсу "Мистецтво" та 
художньої культури, 

15.11.2019 

Ковжижина 
Наталя 

Миколаївна 

завідувач 
відділення, 

викладач 

Криворізький 
державний 

педагогічний 
університет 

"Українська мова та 
література", спеціаліст 

української мови та 
літератури, 1994; 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

викладач-методист, 
25р. 

Оіміс. 

Українська 
мова за 

професійним 
спрямуванням 

(4) 

ДНУ «Інститут 
інноваційних технологій і 

змісту освіти» ДВНЗ 
«Університет 

менеджменту освіти» 
НАПН України 

«Академія інноваційного 
розвитку освіти», 

Сертифікат, 
«Інноваційний 

менеджмент та ІКТ в 
освіті», Київ, 28.02.2015; 

30.10 
30.13 
30.15 
30.16 
30.17 

Ковжижина 
Наталя 

Миколаївна 

завідувач 
відділення, 

викладач 

Міжрегіональна 
академія управління 

персоналом,2009 
"Психологія", 

психолог. 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

викладач-методист, 
25р. 

Оіміс. 

Українська 
мова за 

професійним 
спрямуванням 

(4) 

Міжгалузевий інститут 
підвищення кваліфікації 

та перепідготовки 
спеціалістів з курсу 

«Новітні інформаційні 
технології у вищій 

школі» Свідоцтво про 
підвищення кваліфікації 
12СІ1В147165. Сучасні 

технології вивчення 
дисциплін «Психологія», 

«Педагогіка», 
«Українська мова», 

30.10 
30.13 
30.15 
30.16 
30.17 



02.09.2016 

Савічева 
Вікторія 

Леонідівна 

голова 
циклової 
комісії, 

викладач 

Кіровоградський 
педагогічний 

інститут, 1986р., 
«Англійська і 

німецька мови», 
вчитель 

англійської і німецької 
мов 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

викладач-методист, 
32р. 
1 Іміс 

Іноземна мова 
за професійним 
спрямуванням 

(0) 

Департамент освіти і 
науки Дніпропетровської 

обласної державної 
адміністрації 

комунальний вищий 
навчальний заклад 

"Дніпровська академія 
неперервної освіти 
Дніпропетровської 

обласної ради, свідоцтво 
про підвищення 

кваліфікації СПК №ДН 
4168225/8312, "Вчителі 

англійської мови", 
02.12.2019р. 

30.6 
30.10 
30.13 
30.14 
30.15 
30.16 
30.17 

Кириченко 
Ліана 

Вікторівна 
викладач 

Дніпропетровський 
державний 

університет, 1997р., 
«Французька мова та 
література», філолог, 
викладач французької 

мови та літератури 

Спеціаліст першої 
категорії, 

16р. 
04 міс. 

Іноземна мова 
за професійним 
спрямуванням 

(0) 

Департамент освіти і 
науки Дніпропетровської 

обласної державнрї 
адміністрації 

комунальний вищий 
навчальний 

заклад"Дніпровська 
академія неперервної 

освіти" 
Дніпропетровської 

обласної ради, свідоцтво 
про підвищення 

кваліфікації СПК № ДН 
41682253/323, "Вчителі 

англійської мови", 
26.01.2018р. 

30.6 
30.13 
30.16 
30.17 



Матвєйчук 
Олена 

Олександрівна 

методист, 
викладач 

Дніпропетровський 
державний 

університет, 1982р., 
«Російська мова та 

література», філолог, 
викладач російської 
мови та літератури; 

Дніпропетровський 
державний 

університет, 
педагогічний 

факультет, 1990р., 
«Педагогіка, 
психологія». 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

викладач-
методист, 

29р. 
04міс. 

Педагогіка (36) 

Міжгалузевий інститут підвищення 
кваліфікації та перепідготовки 
спеціалістів з курсу «Новітні 

інформаційні технології у вищій 
школі»,свідоцтво про підвищення 

кваліфікації ПК01597997\00877-18, 
"Сучасні технології у викладанні 

дисципліни "Педагогіка"", 
12.10.2019р. 

30.13 
30.15 
30.16 
30.17 

Клячковська 
Раїса 

Василівна 

завідувач 
виробничої 
практики, 
викладач 

Дніпропетровський 
державний 

університет, 1997, 
«Психологія», 

практичний 
психолог. Спеціаліст 

вищої категорії, 
23р. 

06 міс. 

Психологія (22) 

Дніпропетровський державний 
інститут фізичної культури і спорту, 

Посвідчення, Впровадження 
інтерактивних методів навч&ння при 
викладанні дисциплін «Педагогіка», 

«Психологія», 07.12.2015; 30.10 
30.13 
30.14 
30.15 
30.16 
30.17 

Клячковська 
Раїса 

Василівна 

завідувач 
виробничої 
практики, 
викладач Дніпродзержинський 

індустріальний 
інститут. 1988, 

«Машинобудування», 
і нженер-викладач 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

23р. 
06 міс. 

Соціологія (22) 

Міжгалузевий інститут підвищення 
кваліфікації та перепідготовки 
спеціалістів з курсу «Новітні 

інформаційні технології у вищій 
школі», свідоцтво про підвищення 

кваліфікації 12 СПВ 147132, « Сучасні 
технології вивчення дисциплін 
«Соціологія», «Культурологія», 

28.10.2016 

30.10 
30.13 
30.14 
30.15 
30.16 
30.17 

II. и икл природничо-наукових дисциплін 
Особи, які працюють за основним місцем роботи (у тому числі за суміщенням) 

Майстренко 
Олена 

Юріївна 

голова 
циклової 
комісії, 

викладач 

Дніпропетровський 
державний 

університет, 2003, 
«Біологія», біолог, 

Спеціаліствищої 
категорії, 

29р. 

Анатомія 
людини 

(48), _ 
Фізіологія 

Полтавський національний 
педагогічний університет 

ім. В.Г.Короленка, посвідчення про 
стажування на кафедрі медико-

30.10 
30.13 
30.14 
30.15 



викладач біології та 
хімії 

Дніпропетровський 
національний 

університет, 2015, 
магістр 

біологічних наук 

людини і 
фізіологічні 

основи фізичної 
культури 

(50), 
Основи масажу, 

лікувальна 
фізична 

культура 
(16) 

біологічних дисциплін і фізичного 
виховання №185, реєстр. 185-01-60/42, 

02.07.2019р. 

30.16 
30.17 

Кучеренко 
Наталія 

Володимирівна 
викладач 

Дніпропетровський 
національний 

університет, 2007, 
«Ботаніка», магістр 

Спеціаліст 
першої 

категорії, 
12 р. 

Гігієна (16), 
Екологія (28) 

Міжгалузевий інститут підвищення 
кваліфікації та перепідготовки 
спеціалістів з курсу «Новітні 

інформаційні технології у вищій 
школі», свідоцтво про підвищення 
кваліфікації ПК01597997/00876-18, 
«Сучасні технології у викладання 
дисциплін «Біологія»,«Екологія» 

12.10.2018р. , 

30.13 
30.14 
30.15 
30.16 
30.17 

Чередниченко 
Тетяна 

Іванівна 
викладач 

Дніпропетровський 
хіміко-технологічний 

інститут, 1978, 
«Технологія 

рекуперації вторинних 
матеріалів 

промисловості», 
інженер, хімік-технолог 

Спеціаліст 
вищої категорії,, 

37р. 
1 Іміс. 

Біохімія (20) 

Міжгалузевий інститут підвищення 
кваліфікації та перепідготовки 
спеціалістів з курсу «Новітні 

інформаційні технології у вищій 
школі» , Свідоцтво про йідвйщення 

кваліфікації 12СПВ 147167, 
Сучасні технології вивчення 

дисциплін «Хімія», «Біохімія», 
«Екологія», 02.09.2016. 

30.13 
30.14 
30.15 
30.16 
30.17 

III. Цикл професійної та практичної підготовки 
Особи, які працюють за основним місцем роботи (у тому числі за суміщенням) 

Протасюк 
Нагалія 

Володимирівна 
Викладач 

Харківська державна 
академія фізичної 

культури, 2009; 
«Олімпійський га 

професійний спорт»; 
викладач фізичного 

Спеціаліст 
другої категорії, 
Майстер спорту 

України, 
11р. 

09м іс. 

Історія фізичної 
культури 

(24) 
Вступ до 

спеціальності 
(22) 

Міжгалузевий інститут підвищення 
кваліфікації та перепідготовки 
спеціалістів з курсу «Новітні 

інформаційні технології у вищій 
школі» , Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації 12 СПВ 147133, 

30.13 
30.14 
30.16 
30.17 



виховання, тренер з 
боротьби 

Сучаснітехнологіївивченнядисципліни 
«Фізична культура і спорт», 

28.10.2016 

Хасамутдінова 
Оксана 

Тагірівна 

заступник 
директора 
з виховної 

роботи, 
викладач 

Дніпропетровський 
державний інститут 
фізичної культури і 

спорту, 2000 р., 
«Фізичне 

виховання», викладач 
фізичного виховання 

і спорту 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

20р. 

Організація 
фізичної 

культури і 
спорту (46) 

1 .Міжгалузевий інститут підвищення 
кваліфікації та перепідготовки 

спеціалісті«Новітні інноваційні 
технології у вищій школі»в, свідоцтво 

ПК 01597997\ 00854-17, "Сучасні 
технології у викладанні дисципліни 

"Організація фізичної культури і 
спорту", 10.11.2017р. 

2.Міжгалузевий інститут підвищення 
кваліфікації та перепідготовки 
спеціалістів з курсу «Новітні 

інформаційні технології у вищій 
школі» , Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації №ПК 01597997/00331-18, 
"Планування, організація та контроль 

навчального процесу", 30.03.2018 

30.10 
30.13 
30.15 
30.16 
30.17 

Шаповал 
Марія 

Петрівна 

голова 
циклової 
комісії, 

викладач 

Київський державний 
інститут фізичної 
культури, 1984р., 

«Фізична культура і 
спорт», викладач 

фізичної культури і 
спорту 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

40р. 
09 міс. 

Основи теорії і 
методики 
фізичного 
виховання 

(82) 

Міжгалузевий інститут підвищення 
кваліфікації та перепідготовки 
спеціалістів з курсу «Новітні 

інноваційні технології у вищій 
школі», Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації 12 СПВ 147167, Сучасні 
технології вивчення дисциплін 

«Основи теорії і методики фізичного 
виховання», 02.09.2016р; 

30.10 
30.13 
13.14 
30.15 
30.16 
30.17 

Шаповал 
Марія 

Петрівна 

голова 
циклової 
комісії, 

викладач 

Київський державний 
інститут фізичної 
культури, 1984р., 

«Фізична культура і 
спорт», викладач 

фізичної культури і 
спорту 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

40р. 
09 міс. 

Плавання, 
теорія і 

методика 
викладання 

(Ю) 

2.Міжгалузевий інститут підвищення 
кваліфікації та перепідготовки 
спеціалістів з курсу «Новітні 

інформаційні технології у вищій 
школі» , свідоцтво 12СПВ 147126, 

"Сучасні технології вивчення 
дисципліни "Фізична культура і 

спорт", 28.10.2016р. 

30.10 
30.13 
13.14 
30.15 
30.16 
30.17 



Клячковська 
Раїса 

Василівна 

завідувач 
виробничої 
практики, 
викладач 

Дніпропетровський 
державний 

університет, 1997, 
«Психологія», 

практичний психолог 

Дніпродзержинський 
індустріальний 
інститут. 1988, 

Машинобудування», 
інженер-викладач 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

23р. 
06 міс. 

Безпека 
життєдіяльності 

(18) Охорона 
праці (16) 

ДСНС України Інститут державного 
управління, свідоцтво про підвищення 

кваліфікації ІДУЦЗ 
09511660№000102, Психологічні 
властивості людини, 31.10.2018р. 

30.10 
30.13 
30.14 
30.15 
30.16 
30.17 

Борисов 
Михайло 

Анатолійович 

голова 
циклової 
комісії, 

викладач 

Сімферопольський 
державний 

університет, 1992р., 
«Фізичне 

виховання», вчитель 
фізичного виховання 

середньої школи 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

викладач-
методист, 

З ір . 
1 Іміс. 

Біомеханіка 
(42) 

Міжгалузевий інститут підвищення 
кваліфікації та перепідготовки 
спеціалістів з курсу «Новітні 

інноваційні технології у вищій 
школі», свідоцтво 12СПВ 147128, 

Сучасні технології вивчення 
дисципліни «Фізична культура і 

спорт», 28.10.2016р ; 

30.10 
30.13 
30.14 
30.15 
30.16 
30.17 

Проненко 
Лариса 

Сергіївна 
викладач 

Київський державний 
інститут фізичної 
культури, 1978 р., 

«Фізична культура і 
спорт», викладач 

фізичного виховання-
тренер 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

викладач-
методист, 

41р. 

Гімнастика, 
теорія і 

методика 
викладання (28) 

Міжгалузевий інститут підвищення 
кваліфікації та перепідготовки 

спеціалістів«Новітні інноваційні 
технології у вищій школі», свідоцтво 

12СПВ 147135, Сучасні технології 
вивчення дисципліни «Фізична 
культура і спорт»,28.10.2016р. 

30.13 
30.14 
30.16 
30.17 

Блюдо 
Віктор 

Георгійович 
викладач 

Київський державний 
інститут фізичної 
культури, 1979р., 

«Фізична культура і 
спорт», викладач 

фізичного виховання 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

20р. 
06 міс. 

Легка атлетика, 
теорія і 

методика 
викладання (28) 

Національна металургійна академія 
України, Довідка про підсумки 

підвищення кваліфікації (стажування), 
реєстраційний № 584/2, «Вивчення 
сучасних підходів до викладання 

предмету «Легка атлетика». 
Опанування сучасних педагогічних 

технологій», 30.10.2018р. 

30.13 
30.15 
30.16 
30.17 

Валенок 
Олександр викладач 

Дніпропетровський 
державний інститут 

Спеціаліст 
першої 

Легка атлетика, 
теорія і 

Придніпровська державна академія 
фізичної культури і спорту, 

30.13 
30.14 



Іванович фізичної культури, 
1983р., «Фізична 

культура і спорт», 
викладач фізичного 

виховання 

категорії, 
35р. 

Юміс. 

методика 
викладання 

Посвідчення 05.01.2019р. 
з курсу «Теорія і методика легкої 

атлетики» 

30.15 
30.16 
30.17 

Дерун 
Володимир 

Іванович 

голова 
циклової 
комісії, 

викладач 

Черкаський 
державний 

педагогічний 
інститут, 1979р., 

«Фізичне 
виховання», учитель 
фізичного виховання 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

28р. 
Обміс 

Теорія і 
методика 

спортивно-
педагогічного 
вдосконалення 

(30) 

Національна металургійна академія 
України, Довідка про підсумки 

підвищення кваліфікації (стажування), 
реєстраційний № 672/1, «Вивчення 

методики викладання спортивних ігор 
і фізичної культури. Опанування 

сучасних педагогічних технологій» 
30.11.2018 

30.10 
30.13 
30.15 
30.16 
30.17 

Гелетій 
Олександр 
Юрійович 

викладач 

Дніпропетровський 
державний інститут 
фізичної культури і 

спорту, 2016 р., 
«Фізичне 

виховання», магістр з 
фізичного виховання 

Спеціаліст 
другої категорії, 

10р. 
Юміс. 

Спортивні ігри, 
теорія і 

методика 
викладання 

(28) 

Дніпропетровський державний 
інститут фізичної культури і спорту, 

диплом М 16 №045873, 
2016 р., «Фізичне виховання» 

? 

30.13 
30.14 
30.15 
30.16 
30.17 

Кононенко 
Григорій 

Лукіч 
викладач 

Черкаський 
державний 

педагогічний 
інститут, 1980р., 

«Фізичне 
виховання», учитель 
фізичного виховання 

Спеціаліст 
першої 

категорії, 
45р. 

09міс. 

Спортивні ігри, 
теорія і 

методика 
викладання 

(28) 

Національна металургійна академія 
України, Довідка про підсумки 

підвищення кваліфікації (стажування), 
реєстраційний № 672/2, «Вивчення 

методики викладання спортивних ігор 
і фізичної культури. Опанування 

сучасних педагогічних технологій» 
30.11.2018 

30.13 
30.15 
30.16 
30.17 

Протасюк 
Олександр 

Олексійович 
викладач 

Харківська державна 
академія фізичної 

культури, 
«Олімпійський та 

професійний спорт», 
викладач фізичного 
виховання, тренер з 

боротьби 

Спеціаліст 
другої категорії. 
Майстер спорту 

України, 
12р. 

04міс 

Туризм і 
спортивне 

орієнтування 
(Ю) 

Міжгалузевий інститут підвищення 
кваліфікації та перепідготовки 
спеціалістів з курсу "Новітні 

інноваційні технології у вищій школі", 
свідоцтво про підвищення кваліфікації 

12СГІВ147136, сучасні технології 
вивчення дисципліни "Фізична 
культура і спорт", 28.10.2016р. 

30.13 
30.14 
30.15 
30.16 
30.17 



Особи, які працюють за сумісництвом 

Андросович 
Сергій 

Вікторович 
викладач 

Дніпропетровський 
державний інститут 
фізичної культури і 

спорту, 2005р., 
«Фізичне 

виховання», викладач 
фізичного виховання 

і спорту 

Спеціаліст 
другої категорії, 
Майстер спорту 

України, 
11р. 

02 міс 

Легка атлетика, 
теорія і 

методика 
викладання 

(10) 

Національний університет фізичного 
виховання і спорту України, центр 

підвищення кваліфікації та 
перепідготовки, свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 
12СС02928433/049527-18, "Актуальні 
проблеми підготовки спортсменів", 

31.01.2018р. 

30.13 
30.14 
30.16 
30.17 

Гужва 
Сергій 

Олександрович 
викладач 

Дніпропетровський 
державний інститут 
фізичної культури і 

спорту, 2012, 
«Фізичне 

виховання», викладач 
фізичного 

виховання і спорту 

Спеціаліст 
другої категорії, 
Майстер спорту 

України, 
Заслужений 

тренер України 
(посвідчення № 
308, 02.11.2018, 
наказ № 4608), 

06р. 
09міс. 

Підвищення 
спортивно-

педагогічної 
майстерності з 
обраного виду 

спорту 

Міжгалузевий інститут підвищення 
кваліфікації та перепідготовки 
спеціалістів з курсу «Новітні 

інформаційні технології у вищій 
школі» , Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації 12 СПВ 147166, Сучасні 
технології вивчення дисципліни 

«Фізична культура і спорт», 
28.10.2016 

30.13 
30.14 
30.15 
30.16 
30.17 


