
Додаток 23 

ВІДОМОСТІ 

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної 

загальної середньої освіти, необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної 

середньої освіти відповідного рівня   
 

1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності за певним освітнім рівнем повної загальної 

середньої освіти ОКВНЗ «Дніпропетровський театрально-художній коледж» 
 

Педагогічні працівники Необхідна 

кількість, осіб 

Фактична 

кількість, осіб 

Відсоток 

потреби 

Педагогічні працівники, усього 23 23 0 

у тому числі ті, що:    

– мають відповідну освіту 23 23 0 

– працюють у закладі освіти за сумісництвом 2 2 0 
 

2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників ОКВНЗ “Дніпропетровський театрально-художній 

коледж” 
 

№  

з/п 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

викладача 

Повне 

найменування 

посади 

Повне 

найменування 

закладу, який 

закінчив  

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно 

з документом про 

вищу освіту) 

Кваліфікаційна 

категорія, 

педагогічне 

звання (рік 

встановлення, 

підтвердження) 

Педагогічний 

стаж (повних 

років) 

Підвищення 

кваліфікації за 

фахом 

(найменування 

закладу або іншої 

юридичної особи, 

що має право на 

підвищення 

кваліфікації, 

номер, вид 

документа, дата 

видачі) 

Примітки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

1  Беркатюк 

Микола 

Петрович 

Директор 

коледжу  

Дніпропетровський 

державний 

університет,  

Відповідає 

займаній посаді. 

Рішення 

управління 

32 роки Національна 

академія керівних 

кадрів культури і 

мистецтв. 

 



1987 р. 

Спеціальність 

“Історія”. 

Кваліфікація 

“Історик, викладач  

історії та 

суспільнознавства” 

культури, 

національностей 

і релігій ОДА 

від 16.04.2018 р. 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації № 750 

від 02.03.2018 р. 

Людина і світ. 

Технології  

Викладач  Відповідає 

займаній посаді,  

підтверджена 

кваліфікаційна 

категорія 

“спеціаліст 

вищої 

категорії”,  

та підтверджено 

педагогічне 

звання 

“викладач-

методист”. 

Рішення 

атестаційної 

комісії від 

19.04.2017 р.    

ДВНЗ 

“Придніпровська 

державна академія 

будівництва та 

архітектури”. 

Довідка про 

підсумки 

стажування  

№ 01-02.01/2016  

від 18.01.2016 р. 

 

2  Олійник Лілія 

Володимирівна  

Заступник 

директора з 

учбової 

роботи 

Дніпропетровський 

національний 

університет,  

2002 р. 

Спеціальність 

“Біологія. 

Психологія”. 

Кваліфікація 

“Біолог, викладач 

біології та хімії, 

практичний 

психолог у 

навчальних 

закладах” 

Відповідає 

займаній посаді, 

підтверджена 

кваліфікаційна 

категорія 

“спеціаліст 

вищої 

категорії”. 

Рішення 

атестаційної 

комісії від 

17.04.2019 р.,  

присвоєно 

педагогічне 

16 років Національна 

академія керівних 

кадрів культури і 

мистецтв. 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації № 748 

від 02.03.2018 р. 

 



 Біологія. 

Хімія  

Викладач   звання 

“викладач-

методист”. 

Рішення 

атестаційної 

комісії від 

19.04.2017 р.   

 Всеукраїнська 

культурно-освітня 

асоціація гуманної 

педагогіки. 

Сертифікат від 

29.12.2017 р.  

КЗВО 

“Дніпровська 

академія 

неперервної 

освіти” ДОР. 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації СПК  

№ ДН 

41682253/7752 від 

16.11.2018 р. 

 

3 Українська 

мова. 

Українська 

література 

Проценко 

Ольга 

Олексіївна 

Викладач Дніпропетровський 

державний 

університет,  

1996 р. 

Спеціальність 

“Українська мова 

та література”. 

Кваліфікація 

“Філолог, викладач 

української мови 

та літератури” 

Відповідає 

займаній посаді,  

підтверджена 

кваліфікаційна 

категорія 

“спеціаліст 

вищої 

категорії”,  

та підтверджено 

педагогічне 

звання 

“викладач-

методист”. 

Рішення 

атестаційної 

комісії від 

16.04.2018 р.    

22 роки Дніпропетровський 

національний 

університет   

ім. О. Гончара. 

Довідка про 

стажування  

№ 89-400-143.  

від 28.01.2019 р. 

 



4 Зарубіжна 

література 

Лапіна Ольга 

Миколаївна 

Викладач Дніпропетровський 

національний 

університет  

ім. О. Гончара, 

2007 р. 

Спеціальність 

“Українська мова 

та література». 

Кваліфікація 

“Філолог, викладач 

української мови 

та літератури”  

Відповідає 

займаній посаді,  

присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

“спеціаліст  

І категорії”. 

Рішення 

атестаційної 

комісії від 

23.03.2016 р. 

7 років Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти. 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації  

№ 1004 від 

19.02.2016 р. 

 

5 Математика. 

Інформатика  

Сосна Наталія 

Євгенівна 

Викладач Московський 

економіко-

статистичний 

інститут, 1983 р. 

Спеціальність 

“Прикладна 

математика”. 

Кваліфікація 

“Інженер-

математик”  

Відповідає 

займаній посаді,  

присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

“спеціаліст 

вищої 

категорії”,  

та присвоєно 

педагогічне 

звання 

“викладач-

методист”.  

Рішення 

атестаційної 

комісії від 

16.04.2018 р. 

28 років Дніпропетровський 

національний 

університет   

ім. О. Гончара. 

Довідка про 

стажування  

№  89-400-61  

від 19.12.2017 р. 

 

6 Історія  

України. 

Всесвітня 

історія  

Малига  

Надія  

Миколаївна 

Викладач  Дніпропетровський 

національний 

університет                      

ім. О. Гончара, 

2012 р. 

Спеціальність 

“Історія”. 

Відповідає 

займаній посаді,  

присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

“спеціаліст І 

категорії”.  

3 роки  КЗВО 

“Дніпропетровська 

академія 

неперервної 

освіти” ДОР. 

Свідоцтво про 

підвищення 

 



Кваліфікація 

“Історик, вчитель 

історії” 

Рішення 

атестаційної 

комісії від 

20.03.2019 р. 

кваліфікації СПК               

№ ДН 

41682253/4522 від 

11.10.2018 р.    

7 Іноземна мова Полівчук 

Олена 

Петрівна 

Викладач Дніпропетровський 

державний 

університет 1978 р. 

Спеціальність 

“Англійська мова 

та література”. 

Кваліфікація  

“Філолог, викладач 

англійської мови 

та літератури” 

Відповідає 

займаній посаді,  

підтверджена 

кваліфікаційна 

категорія 

“спеціаліст 

вищої 

категорії”,  

та підтверджено 

педагогічне 

звання 

“викладач-

методист”. 

Рішення 

атестаційної 

комісії від 

25.04.2015 р.    

40 років  Дніпропетровський 

національний 

університет  

ім. О. Гончара. 

Довідка про 

стажування 

№ 89-400-199 

від 17.04.2015 р. 

 

8 Іноземна мова Кулакова  

Галина 

Володимирівна  

Викладач  Дніпропетровський 

ордена  Трудового 

Червоного 

Прапора 

державний 

університет 300 

річчя возз’єднання 

України з Росією, 

1972 р. 

Спеціальність 

“Французька мова 

та література”. 

Кваліфікація  

Відповідає 

займаній посаді,  

присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

“спеціаліст 

вищої 

категорії”. 

Рішення 

атестаційної 

комісії від 

22.03.2017 р.    

38 років  Дніпропетровський 

національний 

університет   

ім. О. Гончара. 

Довідка про 

стажування  

№ 87-401-189  

від 26.11.2015 р. 

 



“Філолог, викладач 

французької мови 

та літератури”   

9 Правознавство Кириченко 

Вікторія 

Леонідівна 

 

Викладач 

 

Дніпропетровський 

національний 

університет                    

ім. О. Гончара,               

2013 р. 

Спеціальність 

“Правознавство” 

Кваліфікація 

“Професіонал в 

галузі  

правознавства, 

прокурорського 

нагляду та 

правосуддя” 

Відповідає 

займаній посаді,  

присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

“спеціаліст  

І категорії”. 

Рішення 

атестаційної 

комісії від 

22.03.2018 р. 

Присвоєно 

педагогічне 

звання 

“старший 

викладач”.  

Рішення 

атестаційної 

комісії від 

20.03.2019 р. 

3 роки  Дніпропетровський 

національний 

університет  

ім. О. Гончара. 

Довідка про 

стажування  

№ 89-400-315  

від 27.06.2017 р. 

 

 

10 Художня 

культура 

Паслюченко 

Тамара 

Миколаївна 

Викладач  

 

Херсонський 

державний 

університет,  

2008 р. 

Спеціальність 

“Психологія”.  

Кваліфікація 

“Психолог, 

вчитель етики, 

естетики, 

художньої 

культури, керівник 

молодіжних 

Відповідає 

займаній посаді,  

присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

“спеціаліст 

вищої  

категорії”. 

Рішення 

атестаційної 

комісії від 

19.04.2017 р. 

   

12 років  Національна 

академія керівних 

кадрів культури і 

мистецтв. 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 12СС 

02214142/069818                

№ 2312 від 

20.10.2018 р. 

 



театральних 

колективів” 

11 Географія.  

Економіка  

Андрєєв 

Віталій 

Олександрович 

 

Викладач Дніпропетровський 

державний 

університет,  

1998 р. 

Спеціальність 

“Географія”. 

Кваліфікація 

“Географ, 

викладач”. 

Міжрегіональна 

Академія 

управління 

персоналом,  

2008 р. 

Спеціальність 

«Фінанси». 

Кваліфікація 

“Магістр фінансів” 

Відповідає 

займаній посаді, 

присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

“спеціаліст 

вищої 

категорії”. 

Рішення 

атестаційної 

комісії від 

17.04.2015 р.  

27 років  КЗВО 

“Дніпропетровська 

академія 

неперервної 

освіти” ДОР. 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації              

ДН  

№ 41682253/9030  

від 28.12.2018 р.  

Університет імені 

Альфреда Нобеля. 

Довідка про 

навчання в 

аспірантурі № 155 

від 18.10.2017 р. 

 

12 Фізика. 

Астрономія 

Тріфонова 

Тетяна 

Олександрівна    

Викладач Дніпропетровський 

державний 

університет,  

1979 р. 

Спеціальність 

“Фізика”. 

Кваліфікація 

“Фізик, викладач” 

Відповідає 

займаній посаді, 

присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

“спеціаліст 

вищої 

категорії”. 

Рішення 

атестаційної 

комісії від 

17.04.2015 р.  

23 роки КЗВО 

“Дніпровська 

академія 

неперервної 

освіти” ДОР. 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації СПК                 

№ ДН 41682253 / 

1760 від                  

15.03.2019 р. 

 

13 Мистецтво Чернета 

Григорій 

Олександрович 

 

Викладач Ленінградський 

Ордена Трудового 

Червоного Знамені 

інститут живопису, 

Відповідає 

займаній посаді,  

40 років Дніпропетровський 

національний 

університет                              

ім. О. Гончара. 

 



скульптури і 

архітектури  

ім. І.Е. Репіна, 

1979 р. 

Спеціальність 

“Живопис”. 

Кваліфікація 

“Художник-

живописець, 

педагог” 

підтверджена 

кваліфікаційна 

категорія 

“спеціаліст 

вищої 

категорії”,  

та підтверджено 

педагогічне 

звання 

“викладач-

методист”. 

Рішення 

атестаційної 

комісії від 

19.04.2017 р.    

Довідка про 

підсумки 

стажування  

№ 89-400-95 від 

16.02.2017 р. 

14 Мистецтво Антонюк 

Леонід 

Опанасович 

 

Викладач Київський 

державний 

художній інститут, 

1978 р. 

Спеціальність 

“Живопис”. 

Кваліфікація 

“Художник-

живописець, 

педагог” 

Відповідає 

займаній посаді,  

підтверджена 

кваліфікаційна 

категорія 

“спеціаліст 

вищої 

категорії”,  

та підтверджено 

педагогічне 

звання 

“викладач-

методист”. 

Рішення 

атестаційної 

комісії від 

19.04.2017 р.    

33 роки Дніпропетровський 

національний 

університет                              

ім. О. Гончара. 

Довідка про 

стажування  

№ 89-400-102 

від 16.02.2017 р. 

 

15 Мистецтво Рогачов Віктор 

Іванович 

Викладач Державний інститут 

театрального 

мистецтва  

Відповідає 

займаній посаді,  

23 роки Бердянський 

державний 

педагогічний 

університет. 

 



ім. А.В. 

Луначарського,  

1990 р. 

Спеціальність 

“Хореографія”. 

Кваліфікація 

“Педагог-

хореограф” 

підтверджена 

кваліфікаційна 

категорія 

“спеціаліст 

вищої 

категорії”. 

Рішення 

атестаційної 

комісії від 

14.11.2018 р.    

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації ПК 

02125220/001275-

18 № 420 від                   

17.10.2018 р. 

16 Мистецтво Бабій Григорій 

Феодосійович 

Викладач Харківський 

інститут мистецтв  

ім. І.П. 

Котляревського,                          

1979 р., 

Спеціальність 

“Режисура драми”. 

Кваліфікація 

“Режисер” 

 

Відповідає 

займаній посаді,  

підтверджена 

кваліфікаційна 

категорія 

“спеціаліст 

вищої 

категорії”. 

Рішення 

атестаційної 

комісії від 

16.04.2018 р.    

24 роки  Дніпропетровський 

академічний 

український 

музично-

драматичний театр  

ім. Т.Г. Шевченка. 

Довідка про 

підсумки  

стажування  

№ 250 

від 18.11.2017 р. 

 

17 Мистецтво Королєвская 

Світлана 

Олексіївна 

Викладач Харківський 

художньо-

промисловий 

інститут, 1985 р. 

Спеціальність 

“Промислове 

мистецтво”. 

Кваліфікація 

“Художник-

конструктор” 

Відповідає 

займаній посаді,  

підтверджена 

кваліфікаційна 

категорія 

“спеціаліст 

вищої 

категорії”,  

та підтверджено 

педагогічне 

звання 

“викладач-

методист”. 

Рішення 

23 роки  Дніпропетровський 

національний 

університет                              

ім. О. Гончара. 

Довідка про 

стажування  

№ 89-400-112 

від 19.02.2016 р. 

 



атестаційної 

комісії від 

19.04.2017 р.    

18 Технології  Самарська 

Діана Кіазівна  

Викладач Харківська 

державна академія 

дизайну і 

мистецтв, 2007 р. 

Спеціальність 

“Дизайн”. 

Кваліфікація 

“Дизайнер-графік, 

викладач” 

Відповідає 

займаній посаді, 

присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

“спеціаліст 

вищої 

категорії”. 

Рішення 

атестаційної 

комісії від 

19.04.2016 р.  

12 років  Дніпропетровський 

національний 

університет                              

ім. О. Гончара. 

Довідка про 

стажування  

№ 89-400-111 

від 19.02.2016 р. 

 

19 Технології  Гарькава 

Тетяна 

Анатоліївна  

Викладач  Дніпропетровський 

національний 

університет  

ім. О. Гончара, 

2010 р. 

Спеціальність 

“Образотворче та 

декоративно-

прикладне 

мистецтво”. 

Кваліфікація 

“Художник-

майстер з 

образотворчого та 

декоративно-

прикладного 

мистецтва, 

вчитель” 

Відповідає 

займаній посаді,  

підтверджена 

кваліфікаційна 

категорія 

“спеціаліст 

вищої 

категорії”,  

та підтверджено 

педагогічне 

звання 

“викладач-

методист”. 

Рішення 

атестаційної 

комісії від 

19.04.2017 р.    

13 років  Національна 

академія керівних 

кадрів культури і 

мистецтв. 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації  

№ 2771 від 

20.10.2018 р.   

 

20 Технології  Зозуля Олена 

Анатоліївна  

Викладач  Харківська 

державна академія 

Відповідає 

займаній посаді,  

8 років  Дніпропетровський 

факультет 

Київського 

 



дизайну і 

мистецтв, 2010 р. 

Спеціальність 

“Дизайн”. 

Кваліфікація 

“Дизайнер-графік, 

викладач, 

дослідник” 

присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

“спеціаліст  

І категорії”. 

Рішення 

атестаційної 

комісії від 

23.03.2017 р. 

національного 

університету 

культури та 

мистецтв.  

Довідка про 

підсумки 

стажування № 21 

від 12.03.2015 р.     

21 Екологія. 

Фізична 

культура 

Шкіль  

Артем 

Тимофійович 

Викладач Національна 

Металургійна 

Академія України, 

2001 р. 

Спеціальність 

“Екологія”.  

Кваліфікація 

“Еколог”. 

Дніпропетровський 

державний 

інститут фізичної 

культури і спорту, 

2009 р.  

Спеціальність 

“Фізичне 

виховання”. 

Кваліфікація 

“Викладач 

фізичного 

виховання і спорту 

в вищих 

навчальних 

закладах” 

Відповідає 

займаній посаді,  

підтверджена 

кваліфікаційна 

категорія 

“спеціаліст 

вищої 

категорії”. 

Рішення 

атестаційної 

комісії від 

16.04.2018 р.    

14 років  Дніпропетровський 

національний 

університет      

 ім. О. Гончара.  

Довідка про 

стажування  

№ 89-400-87  

від 07.02.2017 р. 

Дніпропетровський 

державний 

інститут  фізичної 

культури і спорту. 

Посвідчення про 

стажування                    

№ 14-с від 

17.11.2015 р. 

 

Особи, які працюють за сумісництвом 

22 Захист 

Вітчизни 

Сободаш 

Олександр 

Петрович 

Викладач Мінське інженерне 

зенітно-ракетне 

училище 

Відповідає 

займаній посаді,  

25 років  Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

 



протиповітряної 

оборони, 1969 p. 

Спеціальність 

“Радіотехнічне 

озброєння зенітних 

ракетних військ”. 

Кваліфікація 

“Військовий 

інженер з 

радіотехніки”  

підтверджена 

кваліфікаційна 

категорія 

“спеціаліст 

вищої 

категорії”. 

Рішення 

атестаційної 

комісії від 

03.04.2015 р.    

педагогічної 

освіти. 

Кваліфікаційне 

посвідчення                       

№ 8020  

від 04.07.2014 р. 

23 Медико-

санітарна 

підготовка 

Леонтьєва 

Тетяна 

Володимирівна 

Викладач Дніпропетровська 

державна медична 

академія, 2010 р. 

Спеціальність 

“Медико-

профілактична 

справа”. 

Кваліфікація 

“Лікар” 

Відповідає 

займаній посаді,  

присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

“спеціаліст  

І категорії”. 

Рішення 

атестаційної 

комісії від 

20.03.2019 р. 

3 роки  КЗВО 

“Дніпропетровська 

академія 

неперервної 

освіти” ДОР. 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації  

№ ДН 

41682253/8860  

від 28.12.2018 р.    

 

 
 

 

 


