
2. Інформація про відповідність освіти та/ або кваліфікації педагогічних працівників, інших фізичних осіб, які мають право провадити педагогічну 

діяльність на рівні загальної середньої освіти і залучені до освітнього процесу, обов’язковим до вивчення  навчальним предметам, які вони викладають 

 

Найменування 

навчальної 

предмета 

(інтегрованого 

курсу) 

Прізвище, ім’я та по 

батькові вчителя 

Найменува

ння посади 

(для осіб, 

які 

працюють 

за 

сумісництв

ом –місце 
основної 

роботи) 

Найменування закладу 

освіти, який закінчив 

вчитель (рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація 

згідно з документом про 

освіту) 

Найменування закладу 

вищої освіти, 

післядипломної освіти або 

кваліфікаційного центру, 

ким присвоєно кваліфікацію 

педагогічного працівника, 

якщо на посаду прийнято не 

за педагогічною освітою 

Кваліфікаційна 

категорія, 

педагогічне 

звання (рік 

встановлення, 

підтвердження) 

Педа-

гогіч-

ний 

стаж 

(повних 

років) 

Підвищення кваліфікації за 

фахом (найменування закладу 

або іншої юридичної особи, 

що має право на підвищення 

кваліфікації, номер, вид 

документа, дата видачі) 

Проходять 

педагогіч-

ну 

інтернату-

ру 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Українська 

мова, 

Українська 

література 

Живага  
Наталія 

Анатоліївна 

Викладач Харківський державний 
педагогічний університет 
ім. Г.С.Сковороди у 1999р. 
Спеціальність: «Початкове 
навчання « 
Кваліфікація: вчитель 
початкових класів 
Інститут післядипломної 
освіти Харківського 
державного педагогічного 
університету ім. 
Г.С.Сковороди у 2002р 
Спеціальність: Педагогіка 
та методика середньої 
освіти .Українська мова та 
література. 
Кваліфікація: Вчитель 
української мови та 
літератури 
 
 
 

 Вища 
20.04.2018 

10 Інститут підвищення 
кваліфікації педагогічних 

працівників і менеджменту 

освіти Харківського 

національного педагогічного 
університету  

ім. Г.С. Сковороди 

свідоцтво ПК02125585 
№003405-20  

 від 11.12.2020. 

 



Українська 

мова, 

Українська 

література 

Кашина  

Тетяна  

Костянтинівна 

Завідувач 

навчально-

методичної 
лабораторії 

Харківський державний 

університет у 1992 р 

ім. О.М. Горького. 
Спеціальність: 

Українська мова та 

література. 
Кваліфікація: Філолог. 

Викладач української 

мови та літератури 

 Вища 

01.04.2017 

 

16 Інститут підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників і менеджменту 
освіти Харківського 

національного педагогічного 

університету  
ім. Г.С. Сковороди 

свідоцтво ПК02125585 

№005837-21  від 02.11.2021. 

 

Українська 

мова, 

Українська 

література 

Бучель  
Ангеліна 

Дмитріївна 

Викладач 
 

Харківський державний 
педагогічний університет 

ім. Г.С. Сковороди  

у 2015р. 
Спеціальність: Українська 

мова і література 

Кваліфікація: філолог, 

вчитель української мови 
і літератури та 

англійської мови і 

зарубіжної літератури 
Українська інженерно-

педагогічна академія у 

2019р. 
Спеціальність: Менеджмент 

Кваліфікація:  керівник 

підприємства та 

організації (у сфері освіти 
та виробничого навчання) 

 Друга  
01.04.2019 

7 Інститут підвищення 
кваліфікації педагогічних 

працівників і менеджменту 

освіти Харківського 
національного педагогічного 

університету  

ім. Г.С. Сковороди 

свідоцтво ПК02125585 
№005381-21  

 від 22.12.2021. 

 

Зарубіжна 

література 

Ландишевська 

Ганна 
Яківна 

Викладач 

 

Харківський державний 

університет  
ім. О.М. Горького 

Спеціальність: Російська 

мова та література 

Кваліфікація: Філолог, 
викладач російської мови 

та літератури 

 Вища 

22.04.20 
Викладач-

методист 

04.04.2019 

46 Комунальний вищий 

навчальний заклад 
«Харківська академія 

неперервної освіти» , 

свідоцтво ПК 

31584378/25/12 
від 01.03.2019р. 

 

 



Зарубіжна 

література 

Фісун  

Ольга  

Вікторівна 

Викладач 

 

Харківський державний 

педагогічний інститут  

ім. Г. С. Сковороди  
у 1993 р. 

Спеціальність: Українська 

мова та література. 
Кваліфікація: учитель 

української мови та 

літератури 
Харківський національний  

педагогічний університет 

ім. Г. С. Сковороди  

у 2012 р. 
Спеціальність: теорія та 

методика професійної 

освіти 
Кваліфікація: наукова 

ступінь кандидат 

педагогічних наук. 

 Вища 

01.04.2017 

Кандидат 

педагогіч-

них наук 

25 Інститут підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників і менеджменту 
освіти Харківського 

національного педагогічного 

університету  
ім. Г.С. Сковороди 

свідоцтво ПК02125585 

№002631-20  
 від 20.10.2020. 

 

Іноземна 

мова 

Ніколаєнко  
Світлана  

Олександрівна 

Викладач Харківський державний 
педагогічний університет 
ім. Г.С. Сковороди у 1998р. 
Спеціальність: «Педагогіка 
і методика середньої 
школи. Англійська мова і 
перська мова» 
Кваліфікація: вчитель 
англійської мови і перської  
мови  
Харківський державний 
педагогічний університет 
ім. Г.С. Сковороди  
Інститут післядипломної 
освіти у 2015 р. 
Спеціальність: 
«Психологія» 
Кваліфікація: психолог 

 Перша 
30.03.2020 

19 Інститут підвищення 
кваліфікації педагогічних 

працівників і менеджменту 

освіти Харківського 
національного педагогічного 

університету  

ім. Г.С. Сковороди 

свідоцтво ПК02125585 
№005842-21  

 від 02.11.2021. 

 
 

 



Іноземна 

мова 

Шевченко  

Юрій  

Олексійович 

Викладач 

 

Харківський державний 

педагогічний університет 

ім.. Г. С. Сковороди, у 
2002 р. 

Спеціальність: «Педагогіка 
і методика середньої 
школи. Англійська мова і 
перська мова» 
Кваліфікація: вчитель 
англійської мови і перської  
мови  
 

 

 Перша 

10.03.2021 

18 Інститут підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників і менеджменту 
освіти Харківського 

національного педагогічного 

університету  
ім. Г.С. Сковороди 

свідоцтво ПК02125585 

№006389-21  
 від 22.12.2021. 

 

 

Історія 

України, 

Всесвітня 

історія 

Длужинська 

Валентина  

Яківна  

Викладач Харківський державний 

університет   

ім. О.М. Горького 

у 1982р. 
Спеціальність:» історія» 

Кваліфікація: історик, 

викладач історії та 
суспільствознавства  

 

 

 
 

 

 Вища 

19.04.2018. 

35 Інститут підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників і менеджменту 

освіти Харківського 
національного педагогічного 

університету  

ім. Г.С. Сковороди 
свідоцтво ПК02125585 

№006383-21  

 від 22.12.2021. 

 
 

 

Історія 

України, 

Всесвітня 

історія 

Стоколос  
Федір 

Степанович 

Заступник 
директора 

з 

адміністра

тивно-
господарс

ької 

роботи  

Томський державний 
університет  

ім. Куйбишева  у 1987р. 

Спеціальність: «Історія» 

Кваліфікація  «Історик. 
Викладач історії та 

суспільствознавства» 

 Перша 
30.03.2020 

12 Інститут підвищення 
кваліфікації педагогічних 

працівників і менеджменту 

освіти Харківського 

національного педагогічного 
університету  

ім. Г.С. Сковороди 

свідоцтво ПК02125585 
№001415-20  

 від 21.02.2020. 

 

 



Громадян-

ська освіта 

Буцикіна  

Марія  

Валеріївна 

Викладач Харківський національний 

університет 

ім. В.Н. Каразіна у 1998 р. 
Спеціальність: історія 

Кваліфікація: історик, 

викладач історії та 
суспільно-політичних 

дисциплін 

 Вища 

23.04.2021 

22 

 

Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Харківська академія 
неперервної освіти», 

сертифікат  №45/03/ 

від 18.10.2018  
Інститут підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників і менеджменту 
освіти Харківського 

національного педагогічного 

університету  

ім. Г.С. Сковороди 
свідоцтво ПК02125585 

№002865-20  

 від 04.11.2020. 

 

Математи-

ка 

Логунова 
Людмила  

Вікторівна 

Викладач Оренбурзький державний 
педагогічний інститут  

ім. В.П. Чкалова у 1978р. 

Спеціальність: 
математика 

Кваліфікація: вчитель 

середньої школи 

 Вища 
23.04.2021 

Викладач-

методист 
23.04.2021 

 

37 Інститут підвищення 
кваліфікації педагогічних 

працівників і менеджменту 

освіти Харківського 
національного педагогічного 

університету  

ім. Г.С. Сковороди 
свідоцтво ПК02125585 

№004452-21  

 від 18.03.2021. 

 

 

Математи-

ка 

Пашечко 

Анастасія  

Євгенівна 

Викладач Харківський національний 

університет 

ім. В.Н. Каразіна у 2009р. 
Спеціальність: 

«Математика» 

Кваліфікація: викладач 

математики та 
інформатики 

 

 Перша 

12.03.2019 

 

10 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Харківська академія 
неперервної освіти», 

свідоцтво  ПК 31584378 

№180/11 від 13.12.2020  
 

 



Математи-

ка 

Кісельова  

Ірина 

Іванівна 

Вихователь  

гуртожитку 

Харківський державний 
педагогічний інститут 

ім. Г.С. Сковороди  

у 1989р. 

Спеціальність: математика 
і фізика 

Кваліфікація: учитель 

математики і фізики 

 Вища 

22.04.2020 

 

29 Інститут підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників і менеджменту 
освіти Харківського 

національного педагогічного 

університету  
ім. Г.С. Сковороди 

свідоцтво ПК02125585 

№005844-21  
 від 02.11.2021. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Біологія і 

екологія 

Холодова  

Ніна 

Олександрівна 

Викладач Харківський державний 

університет  

ім. О.М. Горького  
у 1983р.  

Спеціальність: біологія 

Кваліфікація: біолог, 
Викладач біології та хімії 

 

 Вища 

01.04.2017 

Викладач-
методист  

01.04.2017 

 

37 Інститут підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників і менеджменту 
освіти Харківського 

національного педагогічного 

університету  
ім. Г.С. Сковороди 

свідоцтво ПК02125585 

№005843-21  від 02.11.2021. 

Харківський національний 
університет будівництва та 

архітектури, довідка 

№05/133 від  04.02.2021 
 

 

 
 

 

 

 



Географія Забара 

Ольга 

Олександрівна 

Викладач Харківська державна 

академія культури  

 у 2006 р. 
Спеціальність: 

«Культурологія»  

Кваліфікація: культуролог, 
викладач історії та теорії 

культури 

Інститут післядипломної 
освіти при Харківському 

національному 

педагогічному університеті  

ім. Г.С. Сковороди 
 у 2010р. 

Спеціальність: «Педагогіка 

і методика середньої 
освіти. Історія» 

Кваліфікація: вчитель 

історії 

 Перша 

10.03.2021 

 

13 Інститут підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників і менеджменту 
освіти Харківського 

національного педагогічного 

університету  
ім. Г.С. Сковороди  за 

напрямом  «Середня освіта 

(Географія)» 
свідоцтво ПК02125585 

№000908-19  

 від 11.12.2019. 

Інститут підвищення 
кваліфікації педагогічних 

працівників і менеджменту 

освіти Харківського 
національного педагогічного 

університету  

ім. Г.С. Сковороди  за 

напрямом  «Середня освіта 
(Географія)» 

свідоцтво ПК02125585 

№005836-21  
 від 02.11.2021. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Фізика і 

астрономія 

Шептухіна 

Людмила 

Володимирівна 

Викладач Слов’янський державний 

педагогічний університет 

у 2006р. 
Спеціальність. 

«Педагогіка і методика 

середньої школи. Фізика» 
Кваліфікація: вчитель 

фізики, основ 

інформатики, астрономії, 
безпеки життєдіяльності 

Слов’янський державний 

педагогічний університет 

у 2007р. 
Спеціальність. 

«Педагогіка і методика 

середньої школи. Фізика» 
Кваліфікація: викладач 

фізики у вищих 

навчальних закладах, 

вчитель фізики, основ 
інформатики, астрономії, 

безпеки життєдіяльності 

середньої 
загальноосвітньої школи.  

 

 

 Перша 

17.03.2020 

12 Інститут підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників і менеджменту 
освіти Харківського 

національного педагогічного 

університету  
ім. Г.С. Сковороди   

свідоцтво ПК02125585 

№006386-21  
 від 22.12.2021. 

 

Фізика і 

астрономія 

Мусієнко 
Людмила  

Михайлівна 

Методист Харківський державний 
університет  

ім. О.М. Горького  

у 1977 р. 
Спеціальність: «фізика» 

Кваліфікація:  фізик 

 
 

 Вища 
01.04.2017 

Викладач-

методист  
01.04.2017 

42 Інститут підвищення 
кваліфікації педагогічних 

працівників і менеджменту 

освіти Харківського 
національного педагогічного 

університету  

ім. Г.С. Сковороди  
свідоцтво ПК02125585 

№005839-21  

 від 02.11.2021. 

 



Хімія Дяченко  

Людмила 

Борисівна 

Викладач 

 

Українська інженерно-

педагогічна академія у 

1999р. 
Спеціальність: «Хімічна 

технологія органічних 

речовин» 
Кваліфікація: інженер- 

хімік- технолог  

 

Національний технічний 

університет «Харківський 

політехнічний інститут»  
у 2014р. 

Спеціальність:«Педагогіка 

вищої школи» 
Кваліфікація: Викладач 

вищих навчальних закладів 

Друга 

27.03.2017 

8 Інститут підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників і менеджменту 
освіти Харківського 

національного педагогічного 

університету  
ім. Г.С. Сковороди   

свідоцтво ПК02125585 

№005835-21  
 від 02.11.2021. 

 

 

 

Фізична 

культура 

Оболенська 
Віра  

Анатоліївна 

Викладач Харківська державна 
академія фізичної 
культури у 2002 р. 
Спеціальність: 
«Олімпійський і 
професійний спорт»  
Кваліфікація: Викладач 
фізичного виховання, 
тренер з легкої атлетики 

 Вища 
04.04.2019 

 

19 Інститут підвищення 
кваліфікації педагогічних 

працівників і менеджменту 

освіти Харківського 

національного педагогічного 
університету  

ім. Г.С. Сковороди   

свідоцтво ПК02125585 
№005841-21  

 від 02.11.2021. 

 
 

 

Фізична 

культура 

Красов  

Вадим 

Петрович 

Викладач 

 

Харківський спортивний 

факультет  Київського 

державного інституту 
фізичної культури у1989р. 

Спеціальність: Фізична 

культура і спорт 
Кваліфікація : викладач - 

тренер з легкої атлетики 

 Вища 

22.04.2020 

Заслужений 

майстер 

спорту 

України 
01.04.2016 

 Інститут підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників і менеджменту 
освіти Харківського 

національного педагогічного 

університету  
ім. Г.С. Сковороди   

свідоцтво ПК02125585 

№006373-21  

 від 22.12.2021. 
 

 

 



Фізична 

культура 

Кануннікова 

Олена  

Василівна 

Викладач 

 

Харківський державний 

інститут фізичної культури 

в 1997р. 
Спеціальність: фізичне 

виховання та спорт 

Кваліфікація: викладач 
фізичного виховання та 

спорту 

 
 

 

 

 

 Перша 

30.03.20 

 

13 Інститут підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників і менеджменту 
освіти Харківського 

національного педагогічного 

університету  
ім. Г.С. Сковороди   

свідоцтво ПК02125585 

№006386-21  
 від 22.12.2021. 

 

Захист 

України 

Монастирський  

Вячеслав 

Вікторович 

 
 

 

 
 

 

Фахівець з 

цивільного 

захисту 

(провідний) 

Полтавське вище 

військове командне 

училище зв’язку ім. 

Маршала Радянського 
Союзу Москаленко у 

1992р. 

Спеціальність: командна 
тактична військ зв’язку 

Кваліфікація: інженер по 

експлуатації засобів 
зв’язку 

Національна академія 

оборони України у 2000р. 

Спеціальність: 
«Практична психологія» 

Кваліфікація: психолог, 

офіцер військового 
управління оперативно-

тактичного рівня 

 
 

 

 

 Спеціаліст 33 Харківський національний 

університет Повітряних 

Сил   

ім. Івана Кожедуба   
курси підвищення 

кваліфікації науково-

педагогічних 
(педагогічних) працівників 

ВВНЗ та ВНП 

ВНЗ,свідоцтво  12СПК 
№1610/2019 від 19.12.2019 

 



Захист 

України 

Оболенська 

Віра  

Анатоліївна 

Викладач Харківська державна 
академія фізичної 
культури у 2002 р. 
Спеціальність: 
Олімпійський і 
професійний спорт  
Кваліфікація: Викладач 
фізичного виховання, 
тренер з легкої атлетики 

 Вища 

04.04.19 

 

19 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Харківська академія 
неперервної освіти» 

курси за напрямом 

«Захист України» 
(«Основи медичних 

знань») сертифікат  

№131/41/ 
від 05.11.2020 

 

 

 
  

 

 

Інформати

ка 

Ярошенко 

Тетяна  
Геннадіївна 

 

Викладач Харківський державний 
педагогічний університет 
ім. Г.С. Сковороди  у 
1997р. 
Спеціальність: 
математика та основи 
інформатики 
Кваліфікація: учитель 
математики та основ  
інформатики 
 
 

 Вища 

04.04.19 

21 Комунальний вищий 

навчальний заклад 
«Харківська академія 

неперервної освіти», 

свідоцтво  ПК 31584378 
№152/34 від 30.10.2020  

 

 

Інформати

ка 

Пашечко 

Анастасія  
Євгенівна 

Викладач Харківський національний 

університет 
ім. В.Н. Каразіна у 2009р. 

Спеціальність: 

«Математика» 
Кваліфікація: викладач 

математики та 

інформатики 

 
 

 Перша 

12.03.2019 
 

10 Комунальний вищий 

навчальний заклад 
«Харківська академія 

неперервної освіти», 

свідоцтво  ПК 31584378 
№180/11 від 13.12.2020  

 

 



Технології Божко  

Валентина 

Олександрівна 
 

Викладач 

 

Харківська державна 
академія дизайну і 
мистецтв у 2009р. 

Спеціальність: 
«Образотворче та 
декоративно-прикладне 
мистецтво» 

Кваліфікація: викладач 
образотворчого мистецтва, 
організатор прикладної 
творчості.  

 
 
 

 Вища 

23.04.2020 

 

10 Харківська державна 

академія дизайну і 

мистецтв, «довідка  №601 
від 19.03.2021р. 

 

Технології Ружинська  

Ганна  

Олександрівна 

Викладач 

 

Харківська державна 

академія дизайну і 

мистецтв  у 2008р. 
Магістратура 

Спеціальність: 
«Образотворче та 
декоративно-прикладне 
мистецтво» 

Кваліфікація:  художник 
монументального 
живопису, викладач, 
дослідник 

 

 Друга 

12.03.2019 

6 Харківська державна 
академія дизайну і 
мистецтв, довідка №29/19 
від 22.01.2019 

 

Технології Коваленко  

Ольга 

Олексіївна 

Викладач 

 

Харківський 

гуманітарний інститут 

«Народна українська 
академія»  

у 1997 р. 

Спеціальність: Економіка 
підприємства 

Кваліфікація: економіст 

 

Українська інженерно-

педагогічна академія у 

2015 р. 
Спеціальність: 

«Педагогіки вищої школи» 

Кваліфікація: викладач 
університетів та вищих 

навчальних закладів.  

 
 

Вища 

22.04.2020 

15 Українська інженерно-
педагогічна академія, 
свідоцтво ПК 
№02071228/002964-20 
від 18.02.2020 

 



Технології Єрмоленко  

Оксана  

Костянтинівна 

Викладач Харківський інженерно-
економічний інститут у 
1989р.  
Спеціальність: організація 
механізованої обробки 
економічної інформації 
Кваліфікація: інженер-
економіст  
Харківський національний 
економічний університет  
ім. Семена Кузнеця у 
2015р 
Спеціальність: «Облік і 
аудит» 
Кваліфікація: спеціаліст з 
обліку і аудиту 
 
 

Українська інженерно-
педагогічна академія у 
2015р. 
Спеціальність: 
«Педагогіки вищої школи» 

Кваліфікація: викладач 

університетів та вищих 
навчальних закладів.  

 

Вища 

22.04.2020 
15 Харківський національний 

університет міського 
господарства  
ім. О.М. Бекетова, 
свідоцтво №434 від 
31.03.2021 

 

Технології Зерній 

Олена 

Володимирівна 

Заступник 

директора з 

навчально-
виробничої 

роботи 

Харківський державний 

економічний університет 

у 1997р. 
Спеціальність: Економіка 

підприємства 

Кваліфікація: інженер – 
економіст 

 

Українська інженерно-

педагогічна академія у  

2017 
Спеціальність: Педагогіка 

вищої школи 

Кваліфікація: викладач 
університетів та вищих 

навчальних закладів  

 

 
 

Вища 

22.04.2020 

7 Українська інженерно-
педагогічна академія, 
свідоцтво ПК 
№02071228/002966-20 
від 18.02.2020 

 

Технології Грицай 

Ірина 
Володимирівна  

 

 

Викладач Київський національний 
університет технології та 
дизайну у 2009р. 
Спеціальність: 
«Технологія і дизайн 
тканин і трикотажу» 
Кваліфікація: інженер-
технолог 
 

Українська інженерно-
педагогічна академія у 
2010р. 
Спеціальність: 
«Педагогіки вищої 
школи» 

Кваліфікація: викладач 

університетів та вищих 
навчальних закладів.  

 

Перша 

12.03.2019 
 

12 Українська інженерно-
педагогічна академія, 
свідоцтво ПК 
№02071228/002964-20 
від 18.02.2020 

 



Технології Корольова 

Олександра 

Костянтинівна 

Викладач «Херсонський 
індустріальний інститут» у 
1985р. 
Спеціальність: прядіння 
натуральних і хімічних 
волокон  
Кваліфікація : інженер - 
технолог 

Українська інженерно – 
педагогічна академія у 
2015р. 
Спеціальність: «Педагогіка 
вищої школи» 
Кваліфікація : викладач 
університетів та вищих 
навчальних закладів. 

Вища 

22.04.2020 

 

12 Херсонський національний 
технічний університет, 
свідоцтво №426 від 
10.12.2019 

 

Технології Шрамко 

Наталія 

Миколаївна 

Методист 

відділення 

Харківська інженерно-
педагогічна академія у 
1997р 
Спеціальність: хімічна 
технологія органічних 
речовин 
Кваліфікація: інженер хімік 
технолог 

Українська інженерно-
педагогічна академія у 
2015р  
Спеціальність «Педагогіка 
вищої школи» 

Кваліфікація: викладач 

університетів та вищих 

навчальних закладів.  

Вища 

23.04.2021 

 
Викладач-

методист 

04.04.2019 

19 

 

Українська інженерно-
педагогічна академія, 
свідоцтво ПК 
№02071228/002963-20 
від 12.02.2020 

 

Технології Крючкова  

Валерія 

Валеріївна 

Викладач Національний технічний 

університет «Харківський 

політехнічний 

університет» 
у 2018р. 

Спеціальність: 

«Екологія», освітня 
програма «Інженерна 

екологія»    

Кваліфікація:  ступінь 
вищої освіти магістр 

Національний технічний 

університет «Харківський 

політехнічний 

університет» 
у 2019р. 

Спеціальність: «Освітні, 

педагогічні науки «, 
освітня програма 

«Педагогіка вищої 

школи» 
Кваліфікація:  ступінь 

вищої освіти магістр 

Друга 

10.03.2021 

 

2 Національний технічний 

університет «Харківський 

політехнічний інститут» 

Свідоцтво №66-04-21/98 
від 06.12.2021 

 

Технології Міхєєва 

Людмила 
Сергіївна 

Викладач Технологічний 

університет Поділля у 
2001р. 

Спеціальність: «Швейні 

вироби» 
Кваліфікація: інженер – 
конструктор 
 
 

Українська інженерно-
педагогічна академія у 
2015 р.,  
Спеціальність 
«Педагогіка  вищої 
школи»,  
Кваліфікація: викладач 
університетів та вищих 
навчальних закладів.  

Вища 

22.04.2020 
Викладач-

методист 

20.04.2018 

20ё Українська інженерно-
педагогічна академія, 
свідоцтво ПК 
№02071228/005644-20 
від 14.12.2020 

 



Технології Романович  

Наталія  

Василівна 

Завідувач 

навчальних 

майстерень 

Українська інженерно-

педагогічна академія у 

2005р. 
Спеціальність: 

«Професійне навчання. 

Технологія текстильної та 
легкої промисловості» 

Кваліфікація:  інженер – 

педагог 
 

 

 

 Перша 

17.03.2020 

 

7 Українська інженерно-
педагогічна академія, 
свідоцтво ПК 
№02071228/005646-20 
від 14.12.2020 

 

Мистецтво Божко  

Валентина 
Олександрівна 

 

Викладач 

 

Харківська державна 
академія дизайну і 
мистецтв у 2009р. 

Спеціальність: 
«Образотворче та 
декоративно-прикладне 
мистецтво» 

Кваліфікація: викладач 
образотворчого мистецтва, 
організатор прикладної 
творчості.  

 

 Вища 

23.04.2020 
 

10 Харківська державна 

академія дизайну і 
мистецтв, довідка  №601 

від 19.03.2021р. 

 

Мистецтво Ружинська  

Ганна  
Олександрівна 

Викладач 

 

Харківська державна 

академія дизайну і 
мистецтв  у 2008р. 

Магістратура 
Спеціальність:   
«Образотворче та 
декоративно-прикладне 
мистецтво» 

Кваліфікація:  художник 
монументального 
живопису, викладач, 
дослідник 

 

 Друга 

12.03.2019 

6 Харківська державна 
академія дизайну і 
мистецтв, довідка №29/19 
від 22.01.2019 

 



Фінансова 

грамотність  

Зерній 

Олена 

Володимирівна 

Заступник 

директора 

з 
навчально

-

виробничо
ї роботи 

Харківський державний 

економічний університет 

у 1997р. 
Спеціальність: Економіка 

підприємства 

Кваліфікація: інженер – 
економіст 

 

Українська інженерно-

педагогічна академія у  

2017 
Спеціальність: Педагогіка 

вищої школи 

Кваліфікація: викладач 
університетів та вищих 

навчальних закладів  

 

Вища 

22.04.2020 

7 «ВСЕОСВІТА» курси з 

предмета Фінансова 

грамотність, сертифікат КВ 
110204 від 22.05.2021 

 

 

 

Директор ДВНЗ «ХКТД»          ___________________       О.А. Ємельянова+ 


