
СПИСОК 

педагогічних працівників КЗО «Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування  

при Університеті митної справи та фінансів» Дніпровської міської ради 

на 1 вересня 2022/2023 н.р. 
 

№ 

Прізвище, 
ім’я, 

по батькові 
викладача 

Посада 

Повне 
найменування 
закладу, який 

закінчив 
(рік закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація згідно з 

документом про вищу 
освіту) 

№ диплома 

Назва 
документа 
про освіту, 

його номер і 
дата видачі 

Кваліфікаційна категорія, 
педагогічне звання 
(рік встановлення, 

підтвердження) 

Підвищення 
кваліфікації за фахом 

(найменування закладу 
або іншої юридичної 

особи, що має право на 
підвищення кваліфікації, 

номер, вид документа, 
дата видачі) 

Педагогічний 
стаж 

(кількість 
років, місяців, 

днів) 

1 Новохатна  
Дарія 

 Анатоліївна 

директор, 
учитель 

зарубіжної 
літератури, 
мистецтва 

повна вища, 
Дніпропетровський   

державний 
університет, 

 1996р., 
«Російська мова і 

література»,  
філолог, викладач 
російської мови і 

літератури 

диплом 
ЛБ ВЕ             

  № 001432 
28.06.1996 

директор – відповідає займаній 
посаді, 2020 р., 

 учитель – відповідає раніше 
присвоєним кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст вищої 
категорії» та педагогічному 

званню «учитель-методист»,  
2019 р. 

КЗВО «Дніпровська 
академія неперервної 

освіти» 
Дніпропетровської 

обласної ради,  
керівники установ і 
закладів освіти за 

програмою 
«Директорів установ та 
навчальних закладах» 

СП № 4182253/36 
від 16.01.2020 

 учитель російської мови, 
літератури, зарубіжної 

літератури, 
 СПК № ДН 41682253/894  

від 15.02.2019  

26р. 
11 м. 15д. 

2 Богуславська 
Тетяна 

Олександрівна 

заступник 
директора з 
навчально-

виховної 
роботи, 
учитель 

математики 
та фізики 

повна вища, 
Дніпропетровський  

державний 
університет,  

1981 р., 
«Математика», 

математик, викладач 

диплом 
ЖВ-І  

№ 024852 
26.06.1981 

заступник директора - 
відповідає займаній посаді,  

2022 р, 
 
 
 
 
 

КЗВО «Дніпровська 
академія неперервної 

освіти» 
Дніпропетровської 

обласної ради, 
керівники установ і 
закладів освіти за 

програмою «Формування 

37 р. 
3м. 16д. 



№ 

Прізвище, 
ім’я, 

по батькові 
викладача 

Посада 

Повне 
найменування 
закладу, який 

закінчив 
(рік закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація згідно з 

документом про вищу 
освіту) 

№ диплома 

Назва 
документа 
про освіту, 

його номер і 
дата видачі 

Кваліфікаційна категорія, 
педагогічне звання 
(рік встановлення, 

підтвердження) 

Підвищення 
кваліфікації за фахом 

(найменування закладу 
або іншої юридичної 

особи, що має право на 
підвищення кваліфікації, 

номер, вид документа, 
дата видачі) 

Педагогічний 
стаж 

(кількість 
років, місяців, 

днів) 

учитель - відповідає раніше 
присвоєним кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст вищої 
категорії» та педагогічному 

званню «учитель-методист», 
 2022 р.  

навичок академічної 
доброчесності в 

освітньому процесі як 
індикатор забезпечення 

якості освіти »,  
СПК № ДН 

41682253/28209 
 25.10.2021 

вчителі математик, 
 СПК № 6947-16, 

14.04.2016, 
вчителі фізики та 

астрономії,  
 СПК № ДН 41682253/ 

9181, 02.10.2020, 
вчителі математики  
свідоцтво СПК № ДН 

41682253/ 5916, 
19.02.2021.  

«Інноваційні педагогічні 
технології у професійної 

діяльності вчителя» 
свідоцтво СПК № ДН 

41682253/ 26012, 
29.10.2021.  

3 Крайняк  
Олена 

Василівна 

заступник 
директора з 
навчально-

виховної 
роботи, 

повна вища, 
Дніпропетровський 

державний 
університет, 

 1995р., 
 «Хімія», 

хімік, викладач 

диплом 
ЛА № 000890 

05.07.1995 

відповідає раніше присвоєним 
кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 
педагогічному званню «учитель-

методист», 
2020 р.  

КЗВО «Дніпровська 
академія неперервної 

освіти» 
Дніпропетровської 

обласної ради,  

27 р. 1д. 



№ 

Прізвище, 
ім’я, 

по батькові 
викладача 

Посада 

Повне 
найменування 
закладу, який 

закінчив 
(рік закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація згідно з 

документом про вищу 
освіту) 

№ диплома 

Назва 
документа 
про освіту, 

його номер і 
дата видачі 

Кваліфікаційна категорія, 
педагогічне звання 
(рік встановлення, 

підтвердження) 

Підвищення 
кваліфікації за фахом 

(найменування закладу 
або іншої юридичної 

особи, що має право на 
підвищення кваліфікації, 

номер, вид документа, 
дата видачі) 

Педагогічний 
стаж 

(кількість 
років, місяців, 

днів) 

учитель 
хімії 

керівники установ і 
закладів освіти за 

програмою 
«Новопризначений 

заступники директорів 
закладів загальної 

освіти» 
СПК № ДН 

41682253/33273 
19.11.2021 

вчителів хімії  
СПК № ДН 

 41682253/6958 від 
29.10.2021р. 

вчитель предмету 
 «Захист Вітчизни» 

 СПК № ДН 
41682253/2119 
від 13.04.2018 

«Інноваційні педагогічні 
технології у професійної 

діяльності вчителя» 
свідоцтво СПК № ДН 

41682253/ 26017, 
29.10.2021. 

4 Хоменко  
Ольга 

Миколаївна 

учитель 
української 

мови та 
літератури 

повна вища, 
Дніпропетровський 

державний 
університет,  

1989р., 
«Українська мова 

і література», 

диплом 
ТВ № 771431 

01.07.1989 

відповідає раніше присвоєним 
кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 
педагогічному званню 
«учитель-методист», 

2019 р.  

КЗВО «Дніпровська 
академія неперервної 

освіти» 
Дніпропетровської 

обласної ради, 
 вчителі української мови 

і літератури,  

43 р. 12д. 



№ 

Прізвище, 
ім’я, 

по батькові 
викладача 

Посада 

Повне 
найменування 
закладу, який 

закінчив 
(рік закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація згідно з 

документом про вищу 
освіту) 

№ диплома 

Назва 
документа 
про освіту, 

його номер і 
дата видачі 

Кваліфікаційна категорія, 
педагогічне звання 
(рік встановлення, 

підтвердження) 

Підвищення 
кваліфікації за фахом 

(найменування закладу 
або іншої юридичної 

особи, що має право на 
підвищення кваліфікації, 

номер, вид документа, 
дата видачі) 

Педагогічний 
стаж 

(кількість 
років, місяців, 

днів) 

філолог, викладач 
української мови і 

літератури 

СПК № ДН 
 41682253/3477 

від 31.05.2018 
«Інноваційні педагогічні 
технології у професійної 

діяльності вчителя» 
свідоцтво СПК № ДН 

41682253/ 26024, 
29.10.2021. 

5 Мар’їна  
Ольга 

Валентинівна 

учитель 
української 

мови та 
літератури 

повна вища, 
Дніпропетровський 

державний 
університет,  

1999р., 
«Українська мова 

та література», 
філолог, викладач 

української мови та 
літератури 

диплом 
ЛП ВЕ  

№ 008180 
29.10.1999 

відповідає раніше присвоєній 
кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії», 
присвоїти педагогічне звання 

«учитель-методист» 
2020р.  

КЗВО «Дніпровська 
академія неперервної 

освіти» 
Дніпропетровської 

обласної ради,  
вчителів української 
мови та літератури 

СПК № ДН 
 41682253/3470 

від 30.05.2019 
«Інноваційні педагогічні 
технології у професійної 

діяльності вчителя» 
свідоцтво СПК № ДН 

41682253/ 26018, 
29.10.2021. 

28р. 17д. 

6 Мельник 
Ганна 

Сергіївна  

учитель 
англійської 

мови 

повна вища, 
Криворізький 

державний 
педагогічний 
університет,  

2000р., 

диплом 
НР  

№ 12961285 
19.06.2000 

 
 

відповідає раніше присвоєній 
кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії»  
2020 р. 

КЗВО «Дніпровська 
академія неперервної 

освіти» 
Дніпропетровської 

обласної ради, вчителів  
англійської мови 

21 р. 
 11м. 5д. 



№ 

Прізвище, 
ім’я, 

по батькові 
викладача 

Посада 

Повне 
найменування 
закладу, який 

закінчив 
(рік закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація згідно з 

документом про вищу 
освіту) 

№ диплома 

Назва 
документа 
про освіту, 

його номер і 
дата видачі 

Кваліфікаційна категорія, 
педагогічне звання 
(рік встановлення, 

підтвердження) 

Підвищення 
кваліфікації за фахом 

(найменування закладу 
або іншої юридичної 

особи, що має право на 
підвищення кваліфікації, 

номер, вид документа, 
дата видачі) 

Педагогічний 
стаж 

(кількість 
років, місяців, 

днів) 

«Початкове 
навчання», 

учитель початкових 
класів 

Дворічні курси 
іноземних мов  
при факультеті 

додаткових професій 
ДНУ,  2002 р. 

 
 

посвідчення 
№ 30131 

25.06.2002 

СПК № ДН 
 41682253/3843 

від 26.04.2019 
«Інноваційні педагогічні 
технології у професійної 

діяльності вчителя» 
свідоцтво СПК № ДН 

41682253/ 26019, 
29.10.2021. 

7 П’ятниця  
Наталія  

Вікторівна 

учитель 
англійської 

мови 

повна вища, 
Дніпропетровський  

національний  
університет, 

2004р., 
«Мова та література 

(англійська)», 
викладач англійської 

мови та літератури 

диплом  
НР  

№ 25491239 
 
 
 
 

відповідає раніше присвоєній 
кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії»  
2021 р. 

КЗВО «Дніпровська 
академія неперервної 

освіти» 
Дніпропетровської 

обласної ради,  
вчителі англійської мови,  

СПК № ДН  
41682253/461 
від 05.04.2018 

13р.  
6м. 19д. 

8 Шаріпова 
Тетяна 

Володимирівна 

учитель  
історії, 

правознавст
ва, 

предмету 
«Громадянс
ька освіта» 

повна вища, 
Дніпропетровський 

державний 
університет,  

1998 р.,  
«Історія України», 
історик, викладач 

історії та 
правознавства 

диплом 
ЛВ ВЕ  

№ 008614 
07.07.1998 

відповідає раніше присвоєним 
кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 
присвоїти педагогічне звання  

«учитель-методист»,  
2019 р. 

КЗВО «Дніпровська 
академія неперервної 

освіти» 
Дніпропетровської 

обласної ради,  
вчителі історії, 
правознавства, 

суспільних дисциплін,  
громадянської освіти, 

СПК № ДН  
41682253/7984 
від 05.12.2018 

27 р. 
 11м. 12д. 



№ 

Прізвище, 
ім’я, 

по батькові 
викладача 

Посада 

Повне 
найменування 
закладу, який 

закінчив 
(рік закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація згідно з 

документом про вищу 
освіту) 

№ диплома 

Назва 
документа 
про освіту, 

його номер і 
дата видачі 

Кваліфікаційна категорія, 
педагогічне звання 
(рік встановлення, 

підтвердження) 

Підвищення 
кваліфікації за фахом 

(найменування закладу 
або іншої юридичної 

особи, що має право на 
підвищення кваліфікації, 

номер, вид документа, 
дата видачі) 

Педагогічний 
стаж 

(кількість 
років, місяців, 

днів) 

«Інноваційні педагогічні 
технології у професійній 

діяльності вчителя» 
СПК № ДН  

41682253/26025 
від 29.10.2021 

9 Дідорчук 
Тетяна 

Миколаївна  

учитель 
математики 

повна вища, 
Луцький  державний 

педагогічний 
інститут,  
1993 р., 

«Математика», 
Математик 

диплом 
КЕ № 004049 

01.07.1993 

відповідає займаній посаді, 
раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст першої категорії»  

2022 р. 

КЗВО «Дніпровська 
академія неперервної 

освіти» 
Дніпропетровської 

обласної ради,  
вчителі математики, 

СПК № ДН  
41682253/5924 
від 19.02.2021 

«Інноваційні педагогічні 
технології у професійної 

діяльності вчителя» 
свідоцтво СПК № ДН 

41682253/ 26013, 
29.10.2021. 

31 р. 
 1м. 20д. 

10 Задесенець 
Антоніна 

Олександрівна 

учитель 
біології та 
екології, 

 основ 
здоров’я  

повна вища, 
Дніпропетровський 

державний 
університет, 1986р., 

«Зоологія і ботаніка», 
біолог, викладач 

біології і хімії 

диплом 
ПВ № 645784 

24.06.1986 

Відмінник освіти України, 
відповідає раніше присвоєним 

кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої категорії» та 

педагогічному званню 
«учитель-методист», 

2021 р. 

КЗВО «Дніпровська 
академія неперервної 

освіти» 
Дніпропетровської 

обласної ради,  
вчителів біології, екології 

та природознавства 
СПК № ДН 

 41682253/2722 
від 12.04.2019,  

40 р. 22д. 



№ 

Прізвище, 
ім’я, 

по батькові 
викладача 

Посада 

Повне 
найменування 
закладу, який 

закінчив 
(рік закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація згідно з 

документом про вищу 
освіту) 

№ диплома 

Назва 
документа 
про освіту, 

його номер і 
дата видачі 

Кваліфікаційна категорія, 
педагогічне звання 
(рік встановлення, 

підтвердження) 

Підвищення 
кваліфікації за фахом 

(найменування закладу 
або іншої юридичної 

особи, що має право на 
підвищення кваліфікації, 

номер, вид документа, 
дата видачі) 

Педагогічний 
стаж 

(кількість 
років, місяців, 

днів) 

вчителів предмета 
«Основи здоров’я» 

СПК № ДН 
 41682253/3247 

від 27.04.2018 
предмет «Захист 

України» 
СПК № ДН 

41682253/12534 
від 16.04.2021 

«Інноваційні педагогічні 
технології у професійної 

діяльності вчителя» 
свідоцтво СПК № ДН 

41682253/ 26014, 
29.10.2021. 

11 Єпіфанова  
Наталія 

Михайлівна 

учитель 
 фізики, 

 астрономії 

повна вища, 
Дніпропетровський 

державний 
університет, 

1992 р., 
«Фізика»,  

фізик, викладач 

диплом 
ЦВ № 676369 

02.07.1992 

відповідає раніше присвоєній 
кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії»  
2018 р. 

КЗВО «Дніпровська 
академія неперервної 

освіти» 
Дніпропетровської 

обласної ради,  
вчителя предмета 

«Фізика та астрономія» 
СПК № ДН  

24983906/9583 
від 08.12.2017 

«Інноваційні педагогічні 
технології у професійної 

діяльності вчителя» 
свідоцтво СПК № ДН 

41682253/ 26015, 
29.10.2021. 

27 р. 



№ 

Прізвище, 
ім’я, 

по батькові 
викладача 

Посада 

Повне 
найменування 
закладу, який 

закінчив 
(рік закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація згідно з 

документом про вищу 
освіту) 

№ диплома 

Назва 
документа 
про освіту, 

його номер і 
дата видачі 

Кваліфікаційна категорія, 
педагогічне звання 
(рік встановлення, 

підтвердження) 

Підвищення 
кваліфікації за фахом 

(найменування закладу 
або іншої юридичної 

особи, що має право на 
підвищення кваліфікації, 

номер, вид документа, 
дата видачі) 

Педагогічний 
стаж 

(кількість 
років, місяців, 

днів) 

12 Філозова 
Ларіса 

Володимирівна 

учитель 
інформатики 

повна вища, 
Дніпропетровський 

державний 
університет, 

1992 р., 
«Математика», 

математик, викладач 

диплом 
ЦВ № 676177 

30.06.1992 

відповідає раніше присвоєним 
кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 
педагогічному званню 
«учитель-методист», 

 2018 р.  

КЗВО «Дніпровська 
академія неперервної 

освіти» 
Дніпропетровської 

обласної ради,  
вчителів інформатики 

СПК № ДН  
41682253/24090 

від 01.10.2021 
«Інноваційні педагогічні 
технології у професійної 

діяльності вчителя» 
свідоцтво СПК № ДН 

41682253/ 26023, 
29.10.2021. 

30р.  
1м.15д. 

13 Кузьменко 
Андрій  

Миколайович 

учитель 
предмету  
фізичної 

культури, 
«Захист 

України», 

повна вища, 
Дніпропетровський 

державний 
інститут фізичної 
культури і спорту, 

 2005р., 
«Фізичне 

виховання», 
викладач 
фізичного 

виховання і спорту 

диплом 
НР № 27296810 

22.06.2005 
 
 
 
 
 
 

спеціаліст направлено на курси 13 р. 6м. 19д. 

14 Ярощук 
Наталія 

Олегівна 

учитель 
фізичної 

культури, 
трудового 
навчання 

повна вища, 
Дніпропетровський 

державний 
інститут фізичної 
культури і спорту, 

диплом 
ТВ № 892512 

25.06.1990 

відповідає раніше присвоєним 
кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 
педагогічному званню 
«учитель-методист», 

КЗВО «Дніпровська 
академія неперервної 

освіти» 
Дніпропетровської 

обласної ради,  

30 р. 15д. 



№ 

Прізвище, 
ім’я, 

по батькові 
викладача 

Посада 

Повне 
найменування 
закладу, який 

закінчив 
(рік закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація згідно з 

документом про вищу 
освіту) 

№ диплома 

Назва 
документа 
про освіту, 

його номер і 
дата видачі 

Кваліфікаційна категорія, 
педагогічне звання 
(рік встановлення, 

підтвердження) 

Підвищення 
кваліфікації за фахом 

(найменування закладу 
або іншої юридичної 

особи, що має право на 
підвищення кваліфікації, 

номер, вид документа, 
дата видачі) 

Педагогічний 
стаж 

(кількість 
років, місяців, 

днів) 

 1990 р., 
«Фізична культура і 

спорт»,  
викладач-тренер по 

виду спорту 

2020р.  «Вчителі фізичної 
культури» 
СПК № ДН 

 41682253/7830 
від 15.11.2019, 

 вчителі трудового 
навчання 
СПК № ДН 

 41682253/6441 
від 12.10.2018 

«Інноваційні педагогічні 
технології у професійної 

діяльності вчителя» 
свідоцтво СПК № ДН 

41682253/ 26026, 
29.10.2021. 

15 Сурда  
Олена 

Володимирівна 

Практичний 
психолог 

повна вища, 
Соціально-

педагогічний 
інститут 

«Педагогічна 
академія», 

2001, 
 історія 
ВНПЗ 

«Дніпровський 
гуманітарний 
університет», 

2017, 
Психологія 

диплом 
КС № 16199843 

24.06.2001 
 

 
 

диплом 
С17 № 122951 

17.10.2017 

спеціаліст ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький 

державний педагогічний 
університет» 

психолог, практичний 
психолог 

свідоцтво ПК 
37/01_28.20.2021/21 

2р.  
7 м. 14д. 



№ 

Прізвище, 
ім’я, 

по батькові 
викладача 

Посада 

Повне 
найменування 
закладу, який 

закінчив 
(рік закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація згідно з 

документом про вищу 
освіту) 

№ диплома 

Назва 
документа 
про освіту, 

його номер і 
дата видачі 

Кваліфікаційна категорія, 
педагогічне звання 
(рік встановлення, 

підтвердження) 

Підвищення 
кваліфікації за фахом 

(найменування закладу 
або іншої юридичної 

особи, що має право на 
підвищення кваліфікації, 

номер, вид документа, 
дата видачі) 

Педагогічний 
стаж 

(кількість 
років, місяців, 

днів) 

16 Родний  
Олег 

Володимирович 

учитель 
зарубіжної 
літератури, 
мистецтва 

повна вища, 
Дніпропетровський 

державний 
університет,  

1984р., 
 «Російська мова і 

література», 
філолог, викладач 
російської мови і 

літератури  

диплом 
КВ № 677855 

03.07.1984 

Відмінник освіти України, 
кандидат філологічних наук, 

1992р.,  
доктор філософських наук, 

2014р.,  
професор кафедри зарубіжної 

літератури ДНУ, 
відповідає раніше присвоєним 

кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої категорії», 

присвоїти педагогічне звання 
 «учитель-методист»,  

2022р. 

довідка про стажування  
Дніпропетровський 

національний 
університет 

№ 89-400-229 
 від 13.07.2020  

41р. 
5м. 10д. 

17 Корягіна 
Тетяна 

Вікторівна 

учитель 
економіки   

повна вища, 
Дніпропетровський 

державний 
фінансово-

економічний 
інститут, 
 2002 р.,  

«Фінанси», 
економіст 

диплом 
НР № 19832029 

02.07.2002 

кандидат наук з 
держуправління, 2009р., 

доцент кафедри економічної 
теорії УМСФ, 

відповідає раніше присвоєній 
кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії», 
присвоїти педагогічне звання 

«учитель-методист»,  
2020р. 

центр Вільної 
економічної думки 

правових досліджень 
Балтійського науково-
дослідного інституту 

проблем трансформації 
економічного простору  

Кітсинг Мєєліс 
С 20190721 

від 31.07.2019 
  

24р.  
10м. 2д. 

18 Черба  
Віта 

Миколаївна 

учитель 
економіки  

повна вища, 
Дніпропетровський 

державний 
університет, 

 1998р.,  

диплом 
НР № 10638500 

30.06.1998 
 
 

кандидат наук  
з держуправління,  

2015р.,   
доцент кафедри 

оподаткування УМСФ, 

університет імені 
Альфреда Нобеля, СППК  

«Соціальне забезпечення 
як напрям освіти»  

№ СС 201672/000014-20 
від 25.05.2020 

24р.   
6 м. 9д. 



№ 

Прізвище, 
ім’я, 

по батькові 
викладача 

Посада 

Повне 
найменування 
закладу, який 

закінчив 
(рік закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація згідно з 

документом про вищу 
освіту) 

№ диплома 

Назва 
документа 
про освіту, 

його номер і 
дата видачі 

Кваліфікаційна категорія, 
педагогічне звання 
(рік встановлення, 

підтвердження) 

Підвищення 
кваліфікації за фахом 

(найменування закладу 
або іншої юридичної 

особи, що має право на 
підвищення кваліфікації, 

номер, вид документа, 
дата видачі) 

Педагогічний 
стаж 

(кількість 
років, місяців, 

днів) 

«Історія України», 
історик, викладач 

історії  та 
суспільствознавства 

Академія 
муніципального 

управління,  
2014 р., 

 «Державна 
служба»,  

магістр державної 
служби  

 
 
 
 

диплом 
КВ № 47654542 

30.09.2014 

присвоїти 
кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії», 
 2018р.  

 

19 Ільченко 
Вікторія 

Миколаївна  

учитель основ 
підприємницьк

ої діяльності 

повна вища, 
Дніпропетровський 

державний 
технічний 

університет 
залізничного 
транспорту,  

1996 р., 
«Транспортний 
менеджмент», 

інженер-економіст  

диплом 
ЛЗ ВЕ № 011365 

04.06.1996 

кандидат економічних наук,  
2018р.,   

доцент кафедри підприємства, 
маркетингу та економіки 

підприємства УМСФ,  
2019р 

спеціаліст 
  

Collegium Mazovia 
Innovative University in 

Siedlce, Poland 
Certificate 008/2020 

 

19р. 
11м. 27д. 

20 Степанов 
Ігор 

Вадимович  

учитель 
основ 

мікроеконо-
міки,  
основ 

макроеконо-
міки 

повна вища, 
Дніпропетровськи

й державний 
університет, 

1985р.,  
«Гідрогеологія та 

інженерна 
геологія», 

диплом 
КВ № 679843 

29.06.1985 

відповідає раніше присвоєній 
кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії», 
присвоїти педагогічне звання 

«учитель-методист», 
 2020р.  

Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної освіти,  

вчителя основ 
економіки, основ 

споживчих знань та 

20р. 7м. 1д. 



№ 

Прізвище, 
ім’я, 

по батькові 
викладача 

Посада 

Повне 
найменування 
закладу, який 

закінчив 
(рік закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація згідно з 

документом про вищу 
освіту) 

№ диплома 

Назва 
документа 
про освіту, 

його номер і 
дата видачі 

Кваліфікаційна категорія, 
педагогічне звання 
(рік встановлення, 

підтвердження) 

Підвищення 
кваліфікації за фахом 

(найменування закладу 
або іншої юридичної 

особи, що має право на 
підвищення кваліфікації, 

номер, вид документа, 
дата видачі) 

Педагогічний 
стаж 

(кількість 
років, місяців, 

днів) 

інженер-
гідрогеолог 

 

«Фінансової 
грамотності» 

СПК № ДН 
41682253/15192  

від 27.10.2020 

21 Потапова 
Тетяна 

Віталіївна 

учитель 
фізики та 

астрономії 

повна вища, 
Дніпропетровськи

й державний 
університет,  

1983 р., 
  «Фізика»,  

фізик, викладач 

диплом 
ИВ-І № 180630 

28.06.1983 
 

Відмінник освіти України,  
відповідає раніше присвоєним 

кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої категорії» 

та педагогічному званню 
«учитель-методист», 

2019р. 

Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної освіти,  

 «Методист установи» 
СПК № ДН 

41682253/13561  
від 13.11.2020 

«Природнича галузь» 
СПК № ДН 

41682253/9756 
від 20.11.2021 

39р. 15д. 

22 Александрюк 
Тетяна  
Юріївна 

Учитель 
економіки, 

основ 
оподаткуван-

ня 
підприєм-

ницької 
діяльності 

повна вища, 
Дніпропетровськи

й інститут 
інженерів 

залізничного 
транспорту, 

1983р., 
 інженер-

економіст, 
економіка та 
організація 

залізничного 
транспорту 

диплом 
ИВ-І № 141376 

14.06.1983 

присвоїти кваліфікаційну 
категорію «спеціаліст другої 

категорії»,  
2021р. 

стажування Головне 
управління 

Дніпропетровської 
фінансової служби 
Дніпропетровської 
області 15.03.2016 
Університет імені 
Альфреда Нобеля,   

232«Соціальне 
забезпечення» 

 № 416 від 01.07.2019 

27р. 7м. 7д. 



№ 

Прізвище, 
ім’я, 

по батькові 
викладача 

Посада 

Повне 
найменування 
закладу, який 

закінчив 
(рік закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація згідно з 

документом про вищу 
освіту) 

№ диплома 

Назва 
документа 
про освіту, 

його номер і 
дата видачі 

Кваліфікаційна категорія, 
педагогічне звання 
(рік встановлення, 

підтвердження) 

Підвищення 
кваліфікації за фахом 

(найменування закладу 
або іншої юридичної 

особи, що має право на 
підвищення кваліфікації, 

номер, вид документа, 
дата видачі) 

Педагогічний 
стаж 

(кількість 
років, місяців, 

днів) 

23 Лобза  
Алла 

В’ячеславівна 

учитель 
економіки, 

основ 
менеджменту 

та 
маркетингу 

повна вища, 
Дніпропетровськи

й державний 
університет, 

1976р.,  
російська і 
література, 

Міжнародна 
кадрова академія, 

2003р.,  
доктор філософії в 
галузі економіки 

диплом 
Б-І № 623622 

28.06.1976 

доктор філософії з 
економічних  наук, 

присвоїти кваліфікаційну 
категорію «спеціаліст вищої 

категорії», 2020р. 
 

Сумський  державний 
університет  

«Методи активізації 
навчального процесу: 

сучасні тренди»,  
СП  № 05408289/2063 

 від 14.06.2021р. 

50р. 4м. 1д. 

 

 

Директор КЗО «Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування  

при Університеті митної справи та фінансів» ДМР                                                                                                                         Дарія  НОВОХАТНА 


