
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 

навчального 

предмета 

(інтегрованого 

курсу) 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

викладача 

Найменуван

ня посади 

(для осіб, які 

працюють за 

сумісництво

м, - місце 

основної 

роботи, 

найменуван

ня посади) 

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 

Кваліфікаційн

а категорія, 

педагогічне 

звання (рік 

встановлення, 

підтвердженн

я) 

Педагогіч

ний стаж 

(повних 

років) 

Підвищення кваліфікації 

за фахом (найменування 

закладу освіти або 

іншого суб’єкта освітньої 

діяльності, що має право 

на підвищення 

кваліфікації, номер, вид 

документа, дата видачі) 

Проход

ять 

педагогі

чну 

інтерна

туру 

 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Українська 

мова, 

українська 

література 

Насонова 

Олена 

Сергіївна 

викладач Харківський 

державний 

педагогічний 

університет ім. 

Г.С.Сковороди; 

1998; 

учитель української 

мови та літератури, 

учитель історії.  

 спеціаліст 

вищої 

категорії 

(2014) 

23 КВНЗ «Харківська 

академія неперервної 

освіти», свідоцтво 

№17/34-ін; від  28. 

02.2014  

онлайн-курс 

сертифікат, виданий 

27.12.2020 ТОВ 

«Едюкейшнал Ера» у 

базі проєкту 

EdErahttps://s3-eu-

west-

1.amazonaws.com/ed-

era/cert/45c2bf240e604

74ca482a824942fed35/

valid.html) 

 

Українська 

мова, 
Мельник 

Олена 

викладач Харківський 

державний 

 спеціаліст 

вищої 

29 КВНЗ “Харківська 

академія неперервної 

 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/45c2bf240e60474ca482a824942fed35/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/45c2bf240e60474ca482a824942fed35/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/45c2bf240e60474ca482a824942fed35/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/45c2bf240e60474ca482a824942fed35/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/45c2bf240e60474ca482a824942fed35/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/45c2bf240e60474ca482a824942fed35/valid.html


українська 

література, 

іноземна мова 

Василівна університет; 

1994; філолог, 

викладач української 

мови та літератури  

категорії, 

викладач-

методист 

(2017) 

освіти”, сертифікат 

№123/66  

20 жовтня 2020; 

Харківський 

національний 

університет імені В.Н. 

Каразіна Інститут 

післядипломної освіти 

та заочного 

(дистанційного) 

навчання, свідоцтво  

№0207-840-В  

від 14.03.2018 

Українська 

мова, 

українська 

література 

Мельничук 

Василь 

Дмитрович 

викладач Київський 

державний 

університет ім. 

Т.Г.Шевченка; 

1989; 

філолог, викладач 

української мови та 

літератури 

 спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

(2020) 

34 КВНЗ «Харківська 

академія неперервної 

освіти», свідоцтво 

№31584378/147/14; 

02.11.2018;  

Всеосвіта, свідоцтво 

№HL861089; 

03.02.2020 

 

Іноземна мова Матвєєва 

Оксана 

Володимирівна 

викладач 

іноземної 

мови  

Харківський 

національний 

педагогічний 

університет ім. 

Г.С.Сковороди; 

2014; 

філолог, викладач 

англійської мови і 

зарубіжної 

літератури.  

 

 спеціаліст 

другої 

категорії 

(2021) 

7 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

“Харківська академія 

неперервної освіти”, 

свідоцтво 

№31584378/36/18,  

05.03.2020 

 

Зарубіжна 

література 
Свєтлишева 

Тетяна 

Миколаївна 

викладач Харківський 

державний 

університет ім. 

О.М.Горького; 

 спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

46 КВНЗ «Харківська 

академія неперервної 

освіти»,  

фаховий спецкурс,  

 



1972; 

філолог, викладач 

російської мови та 

літератури. 

 

методист 

(2020) 

сертифікат 

№ 47141 

30.04.2021. 

Історія 

України, 

громадянська 

освіта 

Селегєєв 

Сильвестр 

Сергійович 

викладач Харківський 

національний 

університет 

ім.В.Н.Каразіна; 

2018; 

магістр, історія та 

археологія, 

викладач. 

 спеціаліст 

другої 

категорії 

(2020) 

4 КВНЗ «Харківська 

академія неперервної 

освіти»,  

свідоцтво 

№ ПК 

31584378/126/17 

07.06.2021 

 

Історія 

України, 

громадянська 

освіта 

Скирда 

Ірина 

Миколаївна 

викладач Харківський 

державний 

університет; 

1996; 

історик, викладач 

історії та суспільно-

політичних 

дисциплін.  

 спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

(2018) 

23 КВНЗ «Харківська 

академія неперервної 

освіти»,  

сертифікат 

№ 203/16 

14.12.2018 

КВНЗ «Харківська 

академія неперервної 

освіти»,  

свідоцтво 

ПК 31584378/ 

33/23 

04.02.2021 

 

Математика, 

інформатика, 

технології 

(спеціальність 

«Інформаційн

а, бібліотечна 

та архівна 

справа») 

Громова 

Наталія 

Валеріївна 

викладач 

математик

и та 

інформатик

и 

Харківський 

державний 

університет 

ім.О.М.Горького, 

1994, математик, 

викладач 

математики та 

інформатики 

 спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

(2021) 

26 КВНЗ “Харківська 

академія неперервної 

освіти”, свідоцтво 

№193/07,  

30.12.2020 

 

Природничі 

науки 
Ковальчук 

Катерина 

викладач Херсонський 

педагогічний 

 спеціаліст 

вищої 

43 Центр післядипломної 

освіти Харківського 

 



(інтегрований 

курс) 
Іллівна інститут ім. Н. К. 

Крупської; 1978; 

 учитель біології та 

основ сільського 

господарства.  

категорії, 

викладач-

методист 

(2020) 

національного 

університету  

ім. В.Н.Каразіна; 

свідоцтво  

№ 0207-1444-В  

від 20.02.2019 

Захист 

України 
Кірєєв 

Валерій 

Веніамінович 

викладач Курганське вище 

військово-політичне 

авіаційне 

училище;1987; 

офіцер з вищою 

військово-

політичною освітою, 

вчитель історії та 

суспільствознавства.  

 спеціаліст 

першої 

категорії 

(2018) 

33 КВНЗ “Харківська 

академія неперервної 

освіти”, сертифікат 

№85/17,  

17.06.2021 

 

Фізична 

культура 
Курилов 

Анатолій 

Олексійович 

викладач Харківський 

державний 

педагогічний 

інститут 

ім.Г.С.Сковороди 

1969; 

учитель фізичного 

виховання середньої 

школи. 

 спеціаліст 

першої 

категорії 

48 Харківський 

національний 

університет міського 

господарства ім. О.М. 

Бекетова, свідоцтво № 

250 від 24.05 2019 

 

Мистецтво 

(спеціальність 

«Музичне 

мистецтво») 

Рудь  

Поліна 

Валентинівна 

 

викладач Харківський 

державний інститут 

мистецтв 

ім.І.П.Котляревськог

о, 1995  

«Музикознавство» 

Викладач музично-

теоретичних 

дисциплін, 

музикознавець, 

музичний критик 

 спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

(2018) 

29  

 

ХНУМ 

ім..І.П.Котляревськог

о 

Довідка № 04/18 від 

15.03.18 

 

 

Мистецтво Іванова  викладач Харківський  спеціаліст 56  ХНУМ  



(спеціальність 

«Музичне 

мистецтво») 

Валерія 

Борисівна 

 

державний інститут 

мистецтв 

ім.І.П.Котляревськог

о;1967, 

«Музикознавство» 

Викладач музично-

теоретичних 

дисциплін, 

музикознавець 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

(2018) 

 ім..І.П.Котляревськог

о 

Довідка № 46/18 від 

05.10.18 

 

Мистецтво 

(спеціальність 

«Музичне 

мистецтво») 

Півторацька 

Леся 

Миколаївна 

 

викладач Харківський 

національний 

університет 

мистецтв 

ім.І.П.Котляревськог

о, 

2019, «Музичне 

мистецтво», 

викладач закладу 

вищої освіти, лектор, 

муз.критик, 

науковець-дослідник  

 спеціаліст 

першої 

категорії 

(2021) 

4  

 

 

 

___ 

 

 

Мистецтво 

(спеціальність 

«Музичне 

мистецтво») 

Василевська 

Олена 

Володимирівна 

викладач Харківська державна 

академія культури, 

2001, 

«Народна художня 

творчість»,  

викладач фахових 

дисциплін, керівник 

хору (академічного) 

 спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

(2021) 

20  ХНУМ 

ім..І.П.Котляревськог

о 

Довідка № 99/19 від 

20.01.20 

 

 

Технології 

(Спеціальност

і «Музичне 

мистецтво», 

«Сценічне 

мистецтво») 

Снєдкова 

Катерина 

Костянтинівна 

викладач Харківська державна 

академія культури; 

2014, театральне 

мистецтво, режисер 

естради та масових 

свят, викладач 

(освіт. рівень 

 спеціаліст 

другої  

категорії, 

(2017) 

8 Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Мистецька 

педагогіка: традиції та 

інновації»; 

сертифікат, 2018р. 

 



спеціаліст); 

Українська 

інженерно-

педагогічна 

академія, 2017; 

управління 

навчальним 

закладом, керівник 

підприємства, 

установи та 

організації(у сфері 

освіти та 

виробничого 

навчання), магістр 

 

Мистецтво 

(Спеціальніст

ь «Сценічне 

мистецтво») 

Лялюк 

Олександр 

Сергійович 

викладач Харківська державна 

академія культури; 

2011, театральне 

мистецтво, режисер 

естради та масових 

свят, викладач. 

 спеціаліст 

другої 

категорії 

(2020) 

6 Українська 

інженерно-

педагогічна академія, 

2020,  Освітні 

педагогічні науки, 

кваліфікація 

педагогічний та 

нуково-педагогічний 

працівник закладів 

освіти. 

 

Мистецтво 

(Спеціальніст

ь «Сценічне 

мистецтво») 

Федоренко 

Катерина 

Василівна 

викладач Київський 

національний 

університет театру 

кіно і телебачення 

ім. І. К. Карпенка-

Карого, 2010, 

театральне 

мистецтво, режисер 

драматичного театру 

Харківський 

державний 

унівеситет; 

1999, історик, 

викладач 

історії та 

суспільно-

політичних 

наук  

спеціаліст - Міжнародний 

культурно-

мистецький освітній 

проєкт «Спілкування. 

Освіта. Творчість». 

Семінар-практикум 

для режисерів та 

викладачів 

театральних 

дисциплін з 

драматургії, 

інсценізації та 

 



сценаристики.  
# СТД-601021 

24 жовтня 2021. 

Мистецтво 

(спеціальність 

«Хореографія

») 

Василенко 

Катерина 

Олександрівна 

викладач Харківська державна 

академія 

культури,2007, 

хореографія, магістр 

з хореографії 

 спеціаліст 

вищої 

категорії 

(2018) 

16 Коледж 

хореографічного 

мистецтв «Київська 

муніципальна 

академія танцю імені 

Сержа Лифаря», 

сертифікат від 

15.04.2021р. № 9-ПК; 

Харківський 

національний 

університет 

мистецтв імені 

І.П.Котляревського, 

довідка № 03/20 від 

12.03.2020. 

 

Техноогії 

(спеціальність 

«Хореографія

») 

Рудишина 

Марина 

Сергіївна 

викладач Харківська державна 

академія культури, 

2003, хореографія, 

балетмейстер 

народної 

хореографії, 

викладач, артист 

 спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

(2020) 

18 Харківська державна 

академія культури, 

довідка від 

09.04.2020р. № 0877. 

 

Особи, які працюють за сумісництвом 

Всесвітня 

історія 
Скирда 

Антон 

Валерійович 

викладач 

 

Харківський 

національний 

університет 

ім.В.Н.Каразіна; 

2020; 

магістр, історія та 

археологія, 

викладач. 

 спеціаліст 1 ___ 

 

 

Фізична 

культура 
Чирва 

Сергій 

викладач,  

Комунальн

Харківський 

державний 

 спеціаліст 

вищої 

34 Онлайн-платформа 

«Prometeus», 

 



Григорович ий заклад 

«Харківськ

ий 

науковий 

ліцей-

інтернат 

«Обдарова

ність» 

Харківсько

ї обласної 

ради» 

вчитель 

фізичної 

культури 

педагогічний 

інститут 

ім.Г.С.Сковороди, 

1985, фізичне 

виховання, учитель 

фізичної культури 

категорії сертифікат виданий 

22.01.2021. 

Особи, залучені до освітнього процесу на інших договірних умовах 

         


