
№ 
з/п П.І.Б. Займана посада Освіта (назва навчального закладу, № диплому та 

дата видачі) Підвищення кваліфікації, № посвідчення

1 Короткова Ліна 
Ігорівна

Директор, викладач за 
суміщенням

Запорізький державний університет, 1989, диплом ТВ-І 
№163170.  Спеціальність: російська мова і література. 
Кваліфікація: Філолог. Викладач російської мови та 
літератури.        Інститут професійно-технічної освіти 
НАПН України, 2013, диплом кандидата наук ДК 
№012894 від 28.03.2013 р. Спеціальність: теорія і 
методика професійної освіти. Науковий ступінь: кандидат 
педагогічних наук    

не проходила

2 Камінецька Ірина 
Володимирівна

Заступник директора  з НВР, 
викладач за суміщенням

Московський інститут інженерів цивільної авіації 
(Всесоюзний заочний інститут текстильної та легкої 
промисловості), 1989, диплом УВ № 256130. 
Спеціальність: економіка та організація промисловості 
предметів широкого споживання. Кваліфікація: інженер-
економіст.    

Підвищення кваліфікації:      28.04.2017 року, «Педагогічні 
працівники (викладачі спецдисциплін) ПТНЗ, коледжів» при КЗ 
«ЗОІППО» ЗОР, свідоцтво СПК № 2136146/2414-17.  Посвідчення 
водія АБХ № 041944                             

3 Телюпа Сергій 
Олександрович

Заступник директора з НВР Державний вищий навчальний заклад "Запорізький 
національний університет", 2009, диплом магістра  АР 
№39663238. Спеціальність: історія. Кваліфікація: історик . 
Свідоцтво про закінчення аспірантури № 021/13, 2013 р.

КЗ «ЗОІППО» ЗОР, 2018 р., свідоцтво СПК №02136146/5248-18 
"Директори, заступники директорів закладів професійно-технічної 
освіти"

4 Львова Наталія 
Петрівна

Заступник директора з НР Запорізький машинобудівний інститут ім.В.Я. Чубаря, 
1987. Спеціальність: напівпровідникові і мікроелектронні 
прилади. Кваліфікація: інженер електронної техніки; 
Запорізький державний університет, 1996. Спеціальність: 
інформатика. Кваліфікація: вчитель інформатики.

Підвищення кваліфікації: КЗ "Запорізький обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти" ЗОР, 2016,  Свідоцтво СПК 
№ 02136146/5751-16, "Керівники професійно-технічних 
навчальних закладів"; 2015, Посвідка № 268/1, "Вчителі 
економіки"; 2016, Свідоцтво СПК №02136146/1008-16, 
"Педагогічні працівники ПТНЗ (викладачі спецдисциплін)"

5 Кривоніс Сергій 
Єгорович

Заступник директора з ВР, 
викладач за суміщенням

Запорізький національно-технічний університет, 2010. 
Диплом АР № 39509569. спеціальність: організація 
перевезень і управління на автомобільному транспорті. 
Кваліфікація: спеціаліст з організації перевезень і 
управління на автомобільному транспорті.

не проходив

6 Єрошенко Анна 
Олексіївна

Керівник фізичного 
виховання, викладач за 

суміщенням

Запорізький державний педагогічний інститут,
1987, диплом КВ № 687086.
Спеціальність: фізичне виховання. Кваліфікація: вчитель 
фізичної культури.

Підвищення кваліфікації:  КЗ «Запорізький обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, 2013, свідоцтво 12 СПК 
№205116, за фахом «Вчителі фізичної культури»

7 Домаєва Ірина 
Миколаївна

Соціальний педагог, викладач 
за суміщенням

Запорізький державний університет, 2000, диплом АР № 
13342470. Спеціальність: соціальна педагогіка. 
Кваліфікація: соціальний педагог.   

Підвищення кваліфікації:        КЗ "Запорізький обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти" ЗОР за фахом "Соціальні 
педагоги", 2014, свідоцтво 14 СПК №205542

8 Дюжонок Юлія 
Анатоліївна

Керівник гуртка, викладач за 
суміщенням

Державний вищий навчальний заклад  "Запорізький 
національний університет", 2009, диплом 
АР № 36648916.
Спеціальність: прикладна математика.
Кваліфікація: програміст прикладний.

Підвищення кваліфікації:       КЗ «Запорізький обласний інститут 
післядипломної  педагогічної освіти» ЗОР за фахом педагогічні 
працівники ПТНЗ зі спецкурсом ІКТ, 2014, свідоцтво 14 СПК 
№205904    КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти» ЗОР за фахом "Основи ІКТ за програмою 
"Партнерство у навчанні", 2014, Посвідка №506 

9 Андрющенко 
Світлана 
Валеріївна

Викладач Київський національний університет технологій та 
дизайну, 2005, диплом КВ №25919175. Спеціальність: 
швейні вироби. Кваліфікація: інженер-технолог-
конструктор.  

 Підвищення кваліфікації:       КЗ «Запорізький обласний інститут 
післядипломної  педагогічної освіти» ЗОР за фахом «Педагогічні 
працівники (викладачі спецдисциплін) ПТНЗ, коледжів»,  2017, 
свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК №02136146/2414-
17

10 Бабаєва Наталія 
Миколаївна

Викладач Запорізький державний технічний  університет, 1998, 
диплом АР № 10587463. Спеціальність: мікроелектроніка 
і напівпровідникові прилади. Кваліфікація: інженер 
електронної техніки.          Центр післядипломної освіти 
Харківського національного університету 
радіоелектроніки, 2015, диплом 12 ДСК №279369. 
Спеціальність: комп'ютерні технології та системи 
видавничо-поліграфічних виробництв. Кваліфікація: 
технолог-видавець.     Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут", 2018, диплом 
магістра: М18 №113370. Спеціальність: освітні 
педагогічні науки", "Педагогіка вищої школи", магістр

11 Бережна Олена 
Іванівна

Викладач Повна вища освіта. Запорізький машинобудівний інститут,
1991. Спеціальність:  ливарне виробництво чорних і 
кольорових металів. Кваліфікація:інженер-металург; 
Запорізький педагогічний інститут післядипломної освіти, 
1996. Спеціальність: менеджмент у невиробничій сфері. 
Кваліфікація: менеджер у невиробничій сфері; 
Запорізький приватний університет, 2015. Спеціальність: 
програмне забезпечення систем. Кваліфікація:інженер-
програміст, вчитель інформатики         

     Підвищення кваліфікації: КЗ "Запорізький обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти" ЗОР, 2017, свідоцтво СПК № 
02136146/4365-17, "Викладачі фізики та астрономії професійно-
технічних навчальних закладів, коледжів, основної та старшої 
школи"; Свідоцтво СПК №02136146/2902-17, "Педагогічні 
працівники (викладачі спецдисциплін) професійно-технічних 
закладів, коледжів зі спецкурсом "Хмарні технології в освітніх 
діяльності" 

12 Бокша Яна 
Іванівна

Викладач Мелітопольський державний педагогічний університет ім. 
Богдана Хмельницького, 2018. Диплом М18 № 022542 
Спеціальінсть: початкова освіта. Кваліфікація: вчитель 
початкової школи. Організатор початкової школи.
Запорізький педагогічний коледж, 2010. Спеціальність: 
Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче 
мистецтво Кваліфікація: вчитель образотворчого 
мистецтва, виконавець художньо-оформлювальних робіт.

не проходила



13 Снопкова Світлана 
Олександрівна

Викладач Запорізький національний університет, 2019. Диплом В19 
№083545. Спеціальність: соціальна педагогіка. 
Кваліфікація: бакалавр. КВНЗ "Запорізький педагогічний 
коледж" ЗОР, 2016. Диплом Е16 №108053. Спеціальність: 
оброазотворче мистецтво. Кваліфікація: вчитель 
образотворчого мистецтва, виконавець художньо-
оформлювальних робіт.

14 Бондаренко Надія 
Олександрівна

Викладач Ленінградський  державний університет ім. Жданова, 
1971. Спеціальність: історія. Кваліфікація: історик, 
вчитель історії та суспільствознавства

КЗ "Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти" ЗОР Посвідка №51/1 про підвищення кваліфікації, 2015, 
вчителі історії та правознавства

15 Бондаренко 
Оксана 
Анатоліївна

Викладач Харківський інженерно-педагогічний інститут, 1993, 
диплом ЦВ № 622297.
Спеціальність: технологія текстильної і легкої 
промисловості 03.01.00. Кваліфікація: інженер-викладач. 
Середнє професійно-технічне училище №36 м.Запоріжжя, 
1988, диплом В №008102. Кваліфікація: кравець 
(жіночого легкого одягу з умінням кроїти) 5 (п'ятого) 
розряду.

Підвищення кваліфікації:       КЗ «Запорізький обласний інститут 
післядипломної  педагогічної освіти» ЗОР за фахом «Педагогічні 
працівники ПТНЗ»,  2014, свідоцтво про підвищення кваліфікації 
12 СПК №205005

16 Бородіна Тетяна 
Пилипівна

Викладач Запорізький державний педагогічний інститут, 1976. 
Спеціальність: математика. Кваліфікація: вчитель 
математики. Свідоцтво №702, навчання при Науково-
дослідницьким і учбовим центрі ПО 
"ЗападЕВМкомплекс", 1978;  Підготовка в Научному-
учбовому центрі за спеціалізацією "Розширені можливості 
в ОС ЕС мови ПЛ/1, 1984; 

  Підвищення кваліфікації: КЗ "Запорізький обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти" ЗОР, 2017, Свідоцтво СПК 
№02136146/4241-17, "Вчителі математики"

17 Овчиннік Олексій 
Михайлович

Викладач Мелітопольський державний педагогічний університет ім. 
Богдана Хмельницького, 2013, диплом АР №44176858. 
Спеціальність: фізичне виховання. Кваліфікація: бакалавр, 
вчитель фізичної культури і валеології.

18 Горілей Тетяна 
Вікторівна

Викладач Запорізький національний університет, 2017. 
Спеціальнісь: українська мова і література. Кваліфікація: 
вчитель української мови та літератури

не проходила

19 Грубник Олена 
Миколаївна

Викладач Запорізький державний університет, 2001, диплом АР № 
16283681. Спеціальність: фізичне виховання. Кваліфікація:
викладач фізичного виховання та спорту.                   
Педагогічне училище №1, 1989, диплом МТ №762733. 
Спеціальність: дошкільне виховання. Кваліфікація: 
вихователь дитячого садка.                           Учбовий 
центр підготовки ВПУ № 38, 2003, свідоцтво №2599. 
Кваліфікація: манікюрниця.   

Підвищення кваліфікації:       КЗ «Запорізький обласна академія 
післядипломної педагогічної освіти» ЗОР за фахом «Педагогічні 
працівники  ПТНЗ», 2015, посвідка15 СПК №205137

20 Іванюха Олена 
Олександрівна

Викладач Магістр, Класичний приватний університет, 2013, диплом 
АР №45730990. Спеціальність: педагогіка вищої школи. 
Кваліфікація: викладач університетів та вищих навчальних 
закладів. Мелітопольський інститут екології та соціальних 
технологій вищого навчального закладу "Відкритий 
міжнародний університет розвитку людини "Україна", 
2009, диплом АР №37432729. Спеціальність: соціальна 
робота. Кваліфікація: спеціаліст з соціальної роботи.   
Професійно-технічне училище №38 м. Запоріжжя, 1998, 
диплом ГЗ №900417. Кваліфікація: перукар, манікюрниця 
Приватний вищий навчальний заклад "Запорізький коледж
технологій та дизайну", 2011, свідоцтво №677. Курс за 
програмою: нарощування нігтів     

Підвищення кваліфікації:    ДНЗ "Запорізьке ВПУМС", 2013, 
кваліфікаційний рівень "Перукар 1 класу"  КЗ «Запорізький 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР за 
фахом "Основи ІКТ за програмою "Партнерство у навчанні", 
2014, Посвідка №177 КЗ «Запорізький обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти» ЗОР за фахом "Педагогічні 
працівники ПТНЗ зі спецкурсом ІКТ", 2014, свідоцтво 14 СПК 
№205233  Приватний вищий навчальний заклад "Запорізький 
коледж технологій та дизайну" за професією: "Перукар-
модельєр", 2015, свідоцтво №901                          Приватний 
вищий навчальний заклад "Запорізький коледж технологій та 
дизайну" по спеціальності: "Візажист-стиліст", 2015, свідоцтво 
№947

21 Каретник Ніна 
Георгіївна

Викладач Республіканський заочний технологічний технікум,1977. 
Спеціальність:  перукарське мистецтво та декоративна 
косметика. Кваліфікація: художник-модельєр 
перукарського мистецтва; Київський технологічний 
інститут легкої промисловості, 1985. Спеціальність: 
економіка і організація промисловості предметів 
широкого вжитку. Кваліфікація: інженер-економіст

Підвищення кваліфікації:  КЗ "Запорізький обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти" ЗОР, 2015, Свідоцтво 15 
СПК № 201180, "Педагогічні працівники ПТНЗ"; Посвідчення про 
проходження стажування на приватному підприємстві "Юлія", 
2015, перукар першого класу

22 Вітюк Тетяна 
Вікторівна

Викладач Запорізький державний університет, 1993. Диплом КБ 
№000226. Спеціальність: біологія. Кваліфікація: викладач 
біології та хімії. Запорізький коледж Київського 
університету культури, 2014.  Диплом АР №47598647. 
Спеціальність: перукарське мистецтво та декоративна 
косметика. Кваліфікація: перукар-модельєр.

ТОВ "Центр Моди - академія перукарського мистецтва Людмили 
Абрамової". Диплом №0272. "Візажист" 30.05.2018 р.



23 Катруша 
Валентина 
Анатоліївна

Викладач Гуманітарний університет "Запорізький інститут 
державного та муніципального управління", 2005, диплом 
АР №28093456. Спеціальність: педагогіка вищої школи. 
Кваліфікація: магістр з педагогіки вищої школи. 
Класичний приватний університет, 2008, диплом АР 
№35124824. Спеціальність: готельне господарство. 
Кваліфікація: магістр з гостинності.                   Інститут 
післядипломної освіти Гуманітарного університету 
"Запорізький інститут державного та муніципального 
управління", 2007, диплом ДСК №103567. Кваліфікація: 
менеджер-економіст зі спеціальності "Менеджмент 
організацій". Спеціалізація: менеджмент в сфері туризму.   
Запорізький державний університет, 1993, диплом КН 
№005494. Спеціальність: українська мова та література. 
Кваліфікація спеціаліста: Філолог. Викладач української 
мови та літератури.   

Підвищення кваліфікації:       КЗ «Запорізький обласна академія 
післядипломної педагогічної освіти» ЗОР за фахом «Педагогічні 
працівники  ПТНЗ», 2016, посвідка СПК №02136146\1001-16

24 Ківа Світлана 
Сергіївна

Викладач Запорізький державний педагогічний інститут, 1968. 
Спеціальність: англійська мова. Кваліфікація: вчитель 
англійської мови

КЗ "Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти" ЗОР Посвідка №700/1 про підвищення кваліфікації, 2014, 
вчителі української мови та літератури; КЗ "Запорізький обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти" ЗОР, 2016, 
Свідоцтво СПК №02136146/1931-16, "Вчителі англійської мови"

25 Кукол Оксана 
Олександрівна

Викладач Запорізький державний університет, 2008. Диплом 
АР№17035797. Спеціальність: біологія. Кваліфікація: 
біолог, вчитель біології. Класичний приватний 
університет, 2008. Диплом АР№35214937. Спеціальність: 
управління навчальними закладами. Кваліфікація: керівник
навчального закладу та його підрозділів

КЗ"ЗОІППО" Посвідка №973/1 про підвищення кваліфікації, 2014, 
викладачі хімії; Посвідка № 142/1 про підвищення кваліфікації, 
2016, вчителі географії; Посвідка №1131/1 , вчителі біології зі 
спецкурсом "Екологія", 2013

26 Луціва Тетяна 
Володимирівна

Викладач Запорізький національний університет, 2020. Диплом 
магістра М20 №020799. Спеціальність: комп'ютерні 
науки. Професійна кваліфікація: фахівець з інформаційних 
технологій, викладач інформатики.

не проходила

27 Полегенько 
Наталія 
Святославівна

Викладач Запорізька державна інженерна академія, 1995,
диплом ЛП №003739.
Спеціальність: економіка та управління в металургії.
Кваліфікація: інженер-економіст.

Підвищення кваліфікації: КЗ «Запорізький обласний інститут 
післядипломної педагогічної   освіти» ЗОР, 2014,  12 СПК 
№205793, за фахом «Педагогічні працівники ПТНЗ»

28 Рожкова Наталія 
Сергіївна

Викладач Запорізький державний університет, 1999,
диплом АР  № 11166831.
Спеціальність: історія. Кваліфікація: історик, викладач 
історії і суспільствознавства. Курси цивільного захисту 
при Навчально-методичному центрі цивільного захисту та 
безпеки життєдіяльності Запорізької області, 2013, 
посвідчення № АР 000879.

Підвищення кваліфікації:       КЗ «Запорізький обласна академія 
післядипломної педагогічної освіти» ЗОР за фахом «Педагогічні 
працівники  ПТНЗ», 2016, посвідка СПК №02136146

29 Хропач Наталія 
Леонідівна

Викладач Товариство з обмеженою відповідальністю Вищий 
навчальний заклад "Університет сучасних знань", 2015, 
диплом КВ №47833843. Спеціальність: облік і аудит. 
Кваліфікація: спеціаліст з обліку і аудиту. Приватний 
вищий навчальний заклад "Запорізький комерційний 
технікум", 2007, диплом АР № 32926260. Спеціальність: 
бухгалтерський облік. Кваліфікація: молодший спеціаліст 

не проходила

30 Скляр Ірина 
Володимирівна

Викладач Запорізький державний університет, 1990. Диплом УВ 
№868501. Спеціальність: українська мова та література. 
Кваліфікація: філолог, викладач української мови та 
літератури.

Підвищення кваліфікації: КЗ "Запорізький обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти" ЗОР, свідоцтво СПК 
№02136146/0267-19, 2019. "Учителі української мови та 
літератури".

31 Катруша 
Валентина 
Анатоліївна

Викладач Запорізький державний університет, 1993, диплом 
КН№0055494. спеціальність: українська мова та 
література. Кваліфікація спеціаліста: філолог, викладач 
української мови та літератури. Гуманітарний університет 
"Запорізький інститут державного та муніципального 
управління", 2005, диплом АР№28093456. Спеціальність: 
педагогіка вищої школи. Кваліфікація: магістр з 
педагогіки вищої школи.

Підвищення кваліфікації: КЗ "Запорізька обласна академія 
післядипломної педагогічної освіти ЗОР за фахом " Педагогічні 
працівники ПТНЗ", 2016, посвідка СПК №02136146\1001-16

32 Бородіна Тетяна 
Пилипівна

Викладач Запорізький державний педагогічний інститут, 1976. 
Спеціальність: математика. Кваліфікація: вчитель 
математики.  Запорізький державний педагогічний 
інститут, свідоцтво №3315, 25.05.1974р. про присвоєння 
кваліфікації медичної сестри громадянської оборони. 
Свідоцтво №702, навчання при Науково-дослідницьким і 
учбовим центрі ПО "ЗападЕВМкомплекс", 1978;  
Підготовка в Научному-учбовому центрі за спеціалізацією 
"Розширені можливості в ОС ЕС мови ПЛ/1, 1984; 

  Підвищення кваліфікації: КЗ "Запорізький обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти" ЗОР, 2017, Свідоцтво СПК 
№02136146/4241-17, "Вчителі математики";       КЗ "Запорізький 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" ЗОР; 
свідоцтво СПК №02136146/2890-19, 2019, «Учителі предмета 
«Захист Вітчизни» (Основи медичних знань)

33 Краєва Світлана 
Вікторівна

Викладач Запорізький державний університет, 1990р., диплом 
УВ№869017. Спеціальність: фізичне виховання. 
Кваліфікація: вчитель фізичної культури.

КЗ"Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти" ЗОР, свідоцтво СПК№02136146/4776-16, "Вчителі 
фізичної культури", 28.10.2016



34 Руденко Ганна 
Володимирівна

Викладач за сумісництвом Запорізький державний університет, 2000. Диплом АР 
№13341591. Спеціальність: російська мова та література. 
Кваліфікація: філолог, викладач російської мови та 
літератури, викладач української мови та літератури.

КЗ"Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти" ЗОР, свідоцтво 15 СПК №205968, 2015, "Вчителі 
російської мови, літератури та зарубіжної літератури", свідоцтво 
СПК № 02136146/1990-19, 2019, "Учителі української мови та 
літератури".

35 Веретеніна Ася 
Анатоліївна

Викладач за сумісництвом Запорізький державний університет, 2001, диплом АР № 
16285175. Спеціальність: білогія. Кваліфікація: біолог, 
викладач біології.

КЗ"Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти" ЗОР, свідоцтво 14 СПК №205039, за програмою "Вчителі 
хімії-біології зі спецкурсами "Екологія", "Природознавство", 
21.11.2014.

36 Хмура Наталя 
Олександрівна

Викладач Запорізький державний університет, 1997. Диплом ЛЗ 
ВЕ№005344. Спеціальність: всесвітня історія. 
Кваліфікація: викладач історії та суспільствознавства.

КЗ"Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти" ЗОР, свідоцтво СПК№02136146/3668-16, "Вчителі історії 
та правознавства зі спецкурсами", 26.08.2016.

37 Маляревич Олена 
Миколаївна

Викладач за сумісництвом Запорізька державна інженерна академія, 2001,
диплом ДСК ЕК№016787.
Спеціальність: програмне забезпечення автоматизованих 
систем.
Кваліфікація: інженер-програміст

КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти» ЗОР за програмою «Педагогічні працівники ПТНЗ 
(викладачі спецдисциплін)», свідоцтво СПК № 02136146/1010-16, 
11.03.2016.

38 Басанська Інна 
Василівна

старший майстер Київський технологічний інститут легкої промисловості, 
1990. Диплом УВ № 725424. Спеціальність: 
конструювання швейних виробів. Кваліфікація: інженер-
конструктор технолог.

не проходила

39 Джеланова Наталя 
Іванівна

майстер виробничого 
навчання

Харківський інженерно-педагогічний інститут, диплом ЦВ
№ 622388 від 24.06.1993 р. Спеціальність: технологія 
текстильної та легкої промисловості. Кваліфікація: 
інженер-викладач. СПТУ №36 м. Запоріжжя, диплом  А 
№ 448732 від 16.07.1987 р. Професія: кравець 5 розряду. 
ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКЕ ВПУМС»: закрійник 5 розряду - 
посвідчення № 137, 2013 р.

 КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти» ЗОР за програмою «Майстри виробничого навчання», 
27.04.2018, свідоцтво СПК № 02136146/1836-1

40 Єфімович Альбіна 
Олександрівна

майстер виробничого 
навчання

Харківський інженерно-педагогічний інститут, диплом ЦВ
№ 622388 від 24.06.1993 р. Спеціальність: технологія 
текстильної та легкої промисловості. Кваліфікація: 
інженер-викладач СПТУ №36 м. Запоріжжя, диплом  А № 
448732 від 16.07.1987 р. Професія: кравець 5 розряду. 
ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКЕ ВПУМС»: закрійник 5 розряду - 
посвідчення № 137,2013р. 

КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти» ЗОР за фахом «Педагогічні працівники ПТНЗ зі 
спецкурсом ІКТ», 08.11.2013, посвідка № 4489. Стажування : 
кравець 5 розряду; закрійник 5 розряду 2017р.

41 Михайлова Ірина 
Афанасівна

майстер виробничого 
навчання

Республіканський заочний технологічний технікум, 
диплом КТ № 790950 від 03.06.1988 р. Спеціальність: 
«Швейне виробництво», кваліфікація: технік-технолог. 
ПТУ ОУПОН м. Запоріжжя, атестат № 14641 від 
20.08.1985р. Кваліфікація : закрійник 5 розряду ПТУ 
ОУПОН м. Запоріжжя, атестат № 14641 від 20.08.1985р. 
Кваліфікація :кравець 4 розряду Стажування : кравець 4 
розряду; закрійник 5 розряду 2017р.

КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти»  ЗОР за фахом «Педагогічні працівники ПТНЗ», свідоцтво 
15 СПК  № 20314 від 30.01.2015 р Стажування : кравець 5 
розряду; закрійник 5 розряду 2017р

42 Бєлич Тетяна 
Олександрівна

майстер виробничого 
навчання

Київський республіканський заочний технологічний 
технікум. Спеціальність «Швейне виробництво», 
кваліфікація технік-технлог. Диплом ЗТ-І №649831 від 
31.05.1985р

КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти»  ЗОР за фахом «Педагогічні працівники ПТНЗ», посвідка  
№ 722.від 17.02.2012 р

43 Волобуєва Тетяна 
Федорівна

майстер виробничого 
навчання

Запорізький будівельний технікум, диплом молодшого 
спеціаліста АР №15567059 від 05.07.2001р.,
СПТУ №36, диплом 443672 від 17.07.1987
Кваліфікація «Кравець третього розряду»

не проходила

44 Гарбузова 
Валентина 
Миколаївна

майстер виробничого 
навчання

Дніпропетровський державний політехнікум, диплом ІЖ 
№ 011642 від 24.04.2000 р. Спеціальність: швейне 
виробництво. Кваліфікація: молодший спеціаліст, технік – 
технолог. СПТУ № 36 м. Запоріжжя, атестат № 968 від 
14.07.1987. Професія: кравець. ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКЕ 
ВПУМС»: закрійник 4 розряду- посвідчення №166,22.08. 
2014 р., ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКЕ ВПУМС»: закрійник 5 
розряду- посвідчення №187 від 17.12.2014р.

КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти»  ЗОР за фахом «Педагогічні працівники ПТНЗ», свідоцтво 
СПК  № 205136 від 04.12.2015 р.  Стажування : кравець 4 
розряду; закрійник 5 розряду 2017р.

45 Федорченко 
Світлана 
Вікторівна

майстер виробничого 
навчання

Криворізький ДПУ, диплом НР № 24014840 від 
22.06.2004 року, кваліфікація: вчитель трудового 
навчання, основ підприємництва, креслення і безпеки 
життєдіяльності. ПТУ № 36, диплом ДМ ВК №005339 від 
22.06.1998р., кваліфікація: закрійник 5 роз, кравець 4 роз, 
ДНЗ ЗВПУМС посв.№ 92 від 30.09.2011, кваліфікація 
кравець 5 роз

Підвищення кваліфікації при КЗ «Запорізький обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти»  ЗОР за фахом «Педагогічні 
працівники ПТНЗ», свідоцтво 12 СПК  № 201025 від 26.04.2013 р
Стажування : кравець 5 розряду; закрійник 5 розряду 2019р.

46 Шабанова Оксана 
Степанівна

майстер виробничого 
навчання

Запорізький машинобудівний інститут ім. Чубаря ТВ 
№968936, 1990 радіоінженер, ПТУ-38 ДС №001277, 1997 
кравець легкого одягу з умінням розкрою 5 розряд

КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти»  ЗОР за фахом «Педагогічні працівники ПТНЗ», свідоцтво 
15 СПК  № 203149.від 26.06.2015 р. Стажування: закрійник 5 роз, 
2019, кравець 4 роз, 2019



47 Галич Наталя 
Анатолівна

майстер виробничого 
навчання

Коледж Київського національного університету 
технологій та дизайну, диплом КВ № 33140099 від 
30.06.2008р. Спеціальність «організація обслуговування 
населення», кваліфікація: організатор обслуговування. 
ПТУ № 38 диплом АР №17807130 від 31.07.2002р. 
кваліфікація : перукар, манікюрниця. ПТУ № 38 свідоцтво 
№2182, від 31.07.2002р., кваліфікація – педикюрниця, 
ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКЕ ВПУМС»: Перукар 2 класу – 
посвідчення№83,2011р.

КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти»  ЗОР за фахом «Педагогічні працівники ПТНЗ», свідоцтво 
СПК № 02136146 від 24.06.2016. Стажування : манікюрник 2 
роз(ІІ кл); перукар-модельєр 2017р.

48 Мартова Світлана 
Василівна

майстер виробничого 
навчання

Класичний приватний університет, диплом В17 №212109 
.Кваліфікація: бакалавр з психології , лаборант наукового 
підрозділу в сфері психології. Коледж Київського 
національного університету технологій та дизайну, Е15 
№112210 від 30.06.2015 р Спеціальність:»Перукарське 
мистецтво та декоративна косметика. Кваліфікація: 
фахівець з перукарського мистецтва та декоративної 
косметики. ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКЕ ВПУМС», диплом АР № 
43914974 від 25.01.2013 р. Професія: перукар (перукар-
модельєр). Навчально-виробничий центр «Кадри»: 
перукар - свідоцтво №1487, 1995 р.  ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКЕ 
ВПУМС»: «манікюрних 2 розряду,ІІ класу» - посвідчення 
№ 142, 2013 р., «педикюрник 2 розряду,ІІ класу»- 
посвідчення № 162, 2014 р.

Не проходила

49 Островська Тетяна 
Генадіївна

майстер виробничого 
навчання

Запорізькій технікум радянської торгівлі, диплом ЗТ – І № 
750984 від 07.06.1985 р. Спеціальність: бухгалтерській 
облік в торгівлі. Кваліфікація: бухгалтер. Трудова книжка 
БТ-І №6558872, посада: продавець.  ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКЕ 
ВПУМС»: Адміністратор- свідоцтво 12Св №489811 від 
23.03.2012р. Стажування : касир (на підприємстві, в 
організації, установі) 2017р.

КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти»  ЗОР за фахом «Педагогічні працівники ПТНЗ», свідоцтво 
14 СПК № 205911 від 19.12.2014; КЗ «Запорізький обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти»  ЗОР за фахом 
«Основи ІКТза програмою «Партнерство у навчанні», посвідка № 
513 від 19.12.2014;

50 Перегудова 
Людмила 
Олексіївна

майстер виробничого 
навчання

УЦП ВПУ № 38, диплом ДВ № 03322 від 25.07.1996 р. 
Професія: перукар-модельєр. 

КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти» ЗОР за фахом «Педагогічні працівники ПТНЗ зі 
спецкурсом «ІКТ», 2012, посвідка № 736. Стажування : 
педикюрник, манікюрник - посвідчення, 2014 р.

51 Піддубна Ганна 
Сергіївна

майстер виробничого 
навчання

ЗНУ ,диплом В19 №106502 від29.06.2019р.,спеціальність 
«Облік і аудит», кваліфікація:бакалавр ДНЗ «Запорізьке 
вище професійне училище моди і стилю», диплом КВ № 
053836 від 29.01.2016р.,. Кваліфікація: перукар-модельєр; 
візажист. Підвищення :  візажист-стиліст,
 посвідка № 269/17, 2017

Не проходила

52 Риженко Ярослава 
Вікторівна

майстер виробничого 
навчання

ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і 
стилю», диплом К20 №017717 від 21.02.2020р. 
Кваліфікація «Перукар ()перукар-модельєр). Манікюрник. 
Адміністратор»   Фаховий коледж КПУ, 1 курс, 
спеціальність "Соціальна педагогіка"

Не проходила

53 Герман Тетяна 
Леонідівна

майстер виробничого 
навчання

Класичний приватний університет,спеціальність 
«Соціальна робота», диплом В17 №206846 від 30.06.17 
кваліфікація : бакалавр з соціальної роботи»
ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і 
стилю», диплом Ар № 45857538 від 15.11.2013 р. 
Спеціальність: перукар (перукар-модельє); візажист. 
Кваліфікація: перукар-модельєр; візажист
візажист- стиліст – посвідчення № 214/15 від 03.06.2015

Не проходила

54 Дєєв Максим 
Васильович

майстер виробничого 
навчання

Класичний приватний університет, диплом АР № 
47310541 від 30.06.2014р. Спеціальність «Управління 
навчальним закладом»,кваліфікація: керівник 
підприємства ,установи та організації(у сфері освіти та 
виробничого навчання). Коледж Київського 
національного університету технологій та дизайну, 
диплом КВ № 35602081 від 02.03.2009 р. Спеціальність: 
організація обслуговування населення. Кваліфікація: 
організатор обслуговування.  ПТУ № 36, диплом АР  № 
22967853 від 30.07.2003 р. Професія: перукар-косметик. 
ДНЗ «Запорізьке ВПУМС»: перукар 2 класу- посвідчення 
№ 84 2011 р.; ДНЗ «Запорізьке ВПУМС»: перукар - 
посвідчення№108,2011р;  перукар-модельєр - посвідчення 
№ 127, 2012 р. візажист- стиліст – посвідчення № 213/15 
від 03.06.2015 

Стажування : перукар-модельєр 2017р.

55 Коваль Юлія 
Борисівна

майстер виробничого 
навчання

Запорізький державний університет, 1996р.      ТВ-1 
№163100, філолог, викладач російської мови та 
літератури. НЦ ПТУ-38, 1998 р. Св. №000473, перукар. 

Курси підвищення кваліфікації «Педагогічні працівники ПТНЗ», 
свідоцтво 15 СПК №203133 КЗ «ЗОІППО» ЗОР, 2015. 
Стажування: манікюрник 2р, 2 кл, 2017, перукар 1кл ,2017

56 Пуденкова 
Світлана Петрівна.

майстер виробничого 
навчання

Запорізький машинобудівний інститут 1984-1988 рр. 
академічна довідка Р№484905 від 04.08.1992р. Відкрита 
міжрегіональна академія бізнесу і права:  маникюр-
педикюр,  АР.№06701, 04.11.2002р,,  перукар широкого 
профілю .АР306619, 26.11. 2002 р, 

Курси підвищення кваліфікації «Педагогічні працівники ПТНЗ», 
свідоцтво 12 СПК №204777,  КЗ «ЗОІППО» ЗОР, 2013. 
Стажування: манікюрник 3р,1кл, 2017; перукар-модельєр, 2017.



57 Цвіркун Ірина 
Миколаївна

майстер виробничого 
навчання

Тартуський університет, диплом МВ-І №117819 від 
26.06.1991 р. Спеціальність: фізична культура та спорт. 
Кваліфікація: викладач-тренер зі спортивних ігор. ДНЗ 
«ЗАПОРІЗЬКЕ ВПУМС»: перукар - свідоцтво 12 СВ 
№710833, 2013 р., ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКЕ ВПУМС»: 
манікюрник - свідоцтво №158,2014 р. перукар-модельєр 
–посвідчення №179 від 21.11.2014р., педикюрник – 
посвідчення № 216/15 від 05.02.2015 р.

КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти» ЗОР за програмою «Майстри виробничого навчання», 
27.04.2018, свідоцтво СПК № 02136146/1855-18

58 Стариченко 
Анастасія Ігорівна

майстер виробничого 
навчання

Класичний приватний університет, диплом В17 № 212110 
.Кваліфікація: бакалавр з психології , лаборант наукового 
підрозділу в сфері психології. Коледж Київського 
національного університету технологій та дизайну, 
диплом Е15 № 112207 від 30.06.15 р. Спеціальність 
«перукарське мистецтво та декоративна косметика», 
кваліфікація фахівець з перукарського мистецтва та 
декоративної косметики.Державний професійно-
технічний навчальний заклад «ЗЦПТОШПМ», диплом АР 
№ 37226763 від 30.06.2009 р. Професія: перукар (перукар-
модельєр), манікюрниця, педикюрниця.

Не проходила

59 Ніцак Наталя 
вікторівна

майстер виробничого 
навчання

Київський республіканський технологічний технікум 
«Перукарське мистецтво та декоративна косметика», 
художник-модельєр, Диплом ГТ-1 №361626 від 
30.06.1981р.

КЗ «ЗОІППО» ЗОР 12 СПК №205797, 2014 «Педпрацівники 
ПТНЗ». Стажування :перукар-модельєр, 2017. манікюрник 3 
розряд,1 кл., 2017.

60 Боднар Інна 
Дмитрівна

майстер виробничого 
навчання

Класичний приватний університет, диплом М15 № 035280 
від 30.06.2015 р. Спеціальність: «Управління навчальним 
закладом»». Кваліфікація: керівник підприємства, 
установи та організації (у сфері освіти та виробничого 
навчання)Запорізький професійний ліцей моди і стилю, 
диплом АР № 30318436 від 30.06.2006. Спеціальність: 
адміністратор. Кваліфікація: адміністратор.

Стажування : адміністратор 2017р.

61 Колупайко Наталя 
Володимирівна

майстер виробничого 
навчання

ЗНУ , диплом спеціаліста АР№27808027, 30.06.2005 
р.,"Соціальна робота", кваліфікація соціолог; диплом 
магістра , Кваліфікація: керівник підприємства, установи 
та організації (у сфері освіти та виробничого навчання )      
КВ №43963621 від 20.12.2012; ПТУ-38 ,диплом 
АР№077497, 21.06.2000 р.,оператор електронно-
обчислювальних машин. НЦ ЗАЗ, оператор копм.набору 
свідоцтво №22928, 22.11.2009

Курси підвищення кваліфікації «Педагогічні працівники ПТНЗ», 
свідоцтво 15 СПК №205148 КЗ «ЗОІППО» ЗОР, 4.12.2015р. 
Стажування : бухгалтер, 2013р.; електромеханік 2016р., ОКН 
2017р.

62 Луціва Ольга 
Валеріївна

майстер виробничого 
навчання

Запорізький індустріальний технікум Технік-електрик 
диплом НТ-1 №089074 від 28.06.1989р., НЦ ЗАЗ, 
оператор копм.набору свідоцтво №22929, 22.11.2009. 
КПУ диплом молодшого спеціаліста ДМСК № 012353від 
30.06.2015р., кваліфікація технік-програміст; КЗ 
"ЗОІППО" ЗОР, 2010 №4693, ПП "Поліком", 2002 
№25479216 ОКН

Курси підвищення кваліфікації «Педагогічні працівники ПТНЗ», 
свідоцтво 15 СПК №20653 КЗ «ЗОІППО» ЗОР, 27.02.2015 р. 
Стажування : бухгалтер 2013,електромеханік 2016р., ОКН 2017 
р., адміністратор 2018р.

63 Бородіна Ліля 
Анатолівна

майстер виробничого 
навчання

Бердянський державний педагогічний університет, 
диплом АР №22910890 від 30.06.2003р.,
ПТУ № 38,диплом № 003317від29.06.96р. 
кваліфікація:перукар жіночий, чоловічий

Курси підвищення кваліфікації «Педагогічні працівники ПТНЗ», 
посвідка № 4059/1КЗ «ЗОІППО» ЗОР, 03.07.2012р
Стажування: перукар-модельєр, манікюрник 1 кл. 2020р

64 Гулз Світлана 
Олександрівна

майстер виробничого 
навчання

ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і 
стилю», диплом К18 №059223 від 14.06.2018р.
Кваліфікація «Перукар ()перукар-модельєр). 
Манікюрник.ПедикюрникКасир (на підприємстві, в 
установі, організації)»

Не проходила

65 Бабанцева Тетяна 
Петрівна

майстер виробничого 
навчання

ПТУ Облпобутуправління, 1981 р., атестат № 13108
Кваліфікація: перукар широкого профілю

Курси підвищення кваліфікації «Педагогічні працівники ПТНЗ», 
посвідка №502 КЗ «ЗОІППО» ЗОР, 29.02.2008р
Стажування: перукар-модельєр, манікюрник 2020р.

66 Баличева Діана 
Андріївна

майстер виробничого 
навчання

ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і 
стилю», диплом К20 №017699 від 21.02.2020р.
Кваліфікація «Перукар ()перукар-модельєр). Манікюрник. 
Адміністратор». Фаховий Коледж КПУ, 1 курс , 
спеціальність "Соціальна педагогіка"

Не проходила

67 Береза Софія 
Вікторівна

майстер виробничого 
навчання

ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і 
стилю», диплом К19 №001056 від 04.01.2019р.
Кваліфікація «Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник»

Не проходила

68 Тарасенко 
Катерина 
Сергіївна

майстер виробничого 
навчання

 Мелітопольський ДПУ, диплом АР №34285017 від 29.06. 
2008 , кваліфікація : магістр педагогічної освіти, викладач 
географії, диплом КР, св-во 75111 маникюрниця, 
педикюрниця 2011 ДНЗ "Запорізьке ВПУСП", 

КЗ "ЗОІППО" ЗОР 2012 №3184/1 ЧП Асоль №15, 2014 перукар 1 
кл
Стажування: перукар-модельєр, манікюрник 1 кл. 2020р

69 Купрікова Вікторія 
Григорівна

майстер виробничого 
навчання

ДНЗ ЗВПУ №38 диплом АР №29051184 від 30.06.2006
Кваліфікація «Перукар-модельєр, візажист»
 Фаховий Коледж КПУ, 1 курс, спеціальність "Соціальна 
педагогіка"

Не проходила

70 Данчевська 
Анастасія Ігорівна

майстер виробничого 
навчання

ЗНТУ диплом бакалавра В19 №039280 від 12.06.2019, 
спеціальність: дизайн; професійна кваліфікація : дизайнер-
виконавець інтер'єру

Не проходила



71 Пісковець 
Маріанна 
Олександрівна

майстер виробничого 
навчання

КВНЗ «Запорізький педагогічний коледж» диплом У17№ 
090670 від 30.06.2017р., кваліфікація: молодший 
спеціаліст, спеціальність вчитель образотворчого 
мистецтва, виконавець художньо-оформлювальних робіт

Не проходила

72 Крук Віра 
Миколаївна 

майстер виробничого 
навчання

КВНЗ «Запорізький педагогічний коледж», диплом Е16 
№108061 від 30.06.16р.,кваліфікація: вчитель 
образотворчого мистецтва, виконавця художньо-
оформлювальних робіт»
ЗНУ, диплом бакалавра В19 № 083542 2019р. 
спеціальність соціальна педагогіка

не проходила

73 Гонтар Світлана 
Василівна

майстер виробничого 
навчання

Дніпропетровський  транспортно-економічний 
технікум,диплом НР № 15059561 від 01.06.2001р. 
кваліфікація - економіст плановик ;  ПТУ-38 диплом 
В№856598, від 25.06.1992р. оператор електронно-
обчислювальних машин; НЦ ЗАЗ св-во №341 від 
17.07.2015р.- оператор компьютерного набору 1 категорії 
; св-во №529 від 31.07.2015 -адміністратор 

Курси підвищення кваліфікації «Педагогічні працівники ПТНЗ», 
свідоцтво 15 СПК №02136146/1073-17 КЗ «ЗОІППО» ЗОР, 
03.03.2017р.; Стажування : електромеханік 2016р., ОКН 2017р


