
Кадрове забезпечення  

реалізації освітньо-професійної програми  

«Дошкільна освіта» 

Освітній процес забезпечують кваліфіковані спеціалісти, які мають 

потужну мотивацію до професійного вдосконалення, підвищення, рівня 

компетентності. Рівень їх освіти та професійна кваліфікація відповідає 

вимогам законодавства та ОПП.  

За ОПП «Дошкільна освіта» забезпечення провадження освітньої 

діяльності здійснює 18 викладачів. З них мають: 

- вищу кваліфікаційну категорію – 12 осіб – 66 %, з них – 8 осіб мають 

педагогічне звання «викладач-методист»; 

- І категорію – 3 особа – 17 %; 

- спеціаліст – 3 особа – 17 %. 

Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують освітній 

процес зі спеціальності 012 Дошкільна освіта: 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

викладача 

Наймену-

вання 

посади 

Найменування закладу, який 

закінчив викладач, рік 

закінчення, спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу освіту 

Кваліфі-

каційна 

категорія, 

педаго-

гічне 

звання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем 

Підвищення 

кваліфікації 

(стажування або 

курси 

підвищення 

кваліфікації) 

БИКОВА Олена Викладач 

педагогіки 

1. Олександрійське вище 

педагогічне училище  

ім. В.О.Сухомлинського за 

спеціальністю «Виховання в 

дошкільних закладах» з 

додатковою спеціальністю 

«Організація і керівництво 

методичною роботою 

дошкільного закладу», здобула 

кваліфікацію вихователя 

дошкільного закладу, 1993; 

2. Олександрійський 

педагогічний коледж  

ім. В.О.Сухомлинського, за 

спеціальністю «Початкове 

навчання», здобула 

кваліфікацію вчителя 

початкових класів початкової 

школи, 2002; 

3. УДПУ імені П.Тичини за 

спеціальністю «Дошкільне 

виховання», здобула 

кваліфікацію вихователя дітей 

дошкільного віку, організатора  

дошкільного виховання, 2003; 

4. Кіровоградський ДПУ  

імені В.Винниченка за 

спеціальністю 

«Педагогічна освіта», здобула 

кваліфікацію бакалавра 

педагогічної освіти, вчителя 

початкових класів, організатора 

початкової освіти, 2007; 

5. Кіровоградський ДПУ  

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

«викладач-

методист» 

1.Психологія 

(загальна, 

педагогічна, 

дитяча) із 

психологією 

дитячої творчості 

2.Педагогіка 

(загальна, 

дошкільна) та 

основи 

педагогічної 

майстерності 

 

1.  Підвищення  
кваліфікації у  

КЗ «КОІППО  

імені 

В.Сухомлинського», 

2022; 

2.Стажування при 

Кременчуцькому 

педагогічному 

коледжі  

  імені 

А.С.Макаренка,  

2020; 

3. Підвищення 

кваліфікації при 

Київському 

університеті  

імені Бориса 

Грінченка, 2021. 

 



імені В.Винниченка, за 

спеціальністю «Початкове 

навчання», здобула 

кваліфікацію вчителя 

початкової школи, практичного 

психолога в закладах освіти, 

2008; 

6. Кіровоградський ДПУ  

імені В.Винниченка за 

спеціальністю «Початкове 

навчання», здобула 

кваліфікацію магістра 

педагогічної освіти, викладача 

педагогіки, 2009. 

БУЦ  

Олена  

Викладач  
психолого

-

педагогічн

их 

дисциплін 

та 

окремих 

методик 

1. Олександрійське вище 

педагогічне училище імені 

В.О.Сухомлинського,, за 

спеціальністю «Дошкільне 

виховання», здобула 

кваліфікацію вихователя дітей 

дошкільного віку, організатора 

фізичного виховання в 

дошкільному закладі, 1997. 

2. Південноукраїнський 

державний педагогічний 

університет ім. 

К.Д.Ушинського, за 

спеціальністю «Дефектологія», 

здобула кваліфікацію логопеда, 

2004 

Спеціаліст 1.Основи 

інклюзивної 

освіти 

2.Корекційна 

дошкільна 

психопедагогіка 

3.методика 

роботи з дітьми з 

порушенням 

психофізичного 

розвитку 

4.Ефективна 

комунікація 

1.Підвищення 

кваліфікації при 

Київському 

університеті  

імені Бориса 

Грінченка 2020, 

2021 

ГАРМАШ 

Олексій 

Викладач 

суспільних 

дисциплін 

Кіровоградський ДПУ  

імені Володимира Винниченка, 

за спеціальністю «Історія та 

народознавство», здобув 

кваліфікацію вчителя історії та 

народознавства, 1999. 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

1.Історія 

української 

державності та 

кульури 

1.Стажування при 

Кременчуцькому 

педагогічному 

коледжі імені А.С. 

Макаренка, 2021, 

2022 

2.  Підвищення 

кваліфікації у КЗ 

«КОІППО  

імені 

В.Сухомлинського», 

2022 
ГРЕЧАНА 

Любов 

Викладач 

психології 

1. Запорізький ДПІ за 

спеціальністю «Педагогіка і 

психологія (дошкільна)», 

присвоєно кваліфікацію 

викладача дошкільної 

педагогіки та психології, 

методиста по дошкільному 

вихованню, 1978; 

2. Олександрійське педагогічне 

училище  

імені В.О.Сухомлинського, за 

спеціальністю «Початкове 

навчання», присвоєно 

кваліфікацію вчителя 

початкових класів (початкової 

школи),1999. 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

«викладач-

методист» 

1. 1. Технології 

(Вступ до 

спеціальності) 

  

1.Стажування при 

Кременчуцькому 

педагогічному 

коледжі  

імені 

А.С.Макаренка, 

2020 

2.Підвищення 

кваліфікації при 

Київському 

університеті  

імені Бориса 

Грінченка, 2021 

3. Підвищення 

кваліфікації у КЗ 

«КОІППО  

Імені 

В.Сухомлинського», 

2022 



ДЕМЧЕНКО 

Артем 

Викладач 

фізичного 

виховання 

1. Олександрійський 

педагогічний коледж  

імені В.О.Сухомлинського за 

спеціальністю «Педагогіка і 

методика середньої освіти. 

Фізична культура», присвоєно 

кваліфікацію вчителя фізичної 

культури основної школи, 2006; 

2. НПУ імені М.П.Драгоманова 

за спеціальністю «Фізичне 

виховання і спорт», бакалавр 

фізичного виховання і спорту, 

присвоєно кваліфікацію вчителя 

фізичної культури, 2008; 

3. НПУ імені М.П.Драгоманова 

за спеціальністю «Фізичне 

виховання», присвоєно 

кваліфікацію вчителя фізичної  

культури, керівника спортивних 

секцій, 2009. 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

1. Фізичне 

виховання 

1. Стажування при 

Кременчуцькому 

педагогічному 

коледжі  

імені 

А.С.Макаренка, 

2020; 

2.Підвищення 

кваліфікації при 

Київському 

університеті  

імені Бориса 

Грінченка, 2021 

3. Підвищення 

кваліфікації у КЗ 

«КОІППО  

Імені 

В.Сухомлинського», 

2022 

ЗЕЛЕНА  

Олена 

Викладач  
психолого

-

педагогічн

их 

дисциплін 

та 

окремих 

методик 

1.Олександрійське вище 

педагогічне училище імені 

В.О.Сухомлинського, за 

спеціальністю «Виховання в 

дошкільних закладах», 

присвоєно кваліфікацію 

вихователя дошкільного 

закладу, 1994 

2.Харківський державний 

інститут культури, за 

спеціальністю «Соціальна 

педагогіка», присвоєно 

кваліфікацію соціального 

педагога, 1998 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

1.Теорія і 

методика 

діяльності 

сімейного 

вихователя; 

2.Родинна 

педагогіка та 

дитинознавство; 

3. Методичні 

основи побудови 

навчально-

виховного 

процесу в сім'ї; 

4.Основи 

конфліктології в 

роботі сімейного 

вихователя. 

1. Підвищення 

кваліфікації при 

Київському 

університеті  

імені Бориса 

Грінченка, 2020, 

2021. 

 

ІЛЬЧЕНКО 

Сніжана 

Викладач 

іноземної 

мови 

1. 1. Олександрійське медичне 

училище за спеціальністю 

«Сестринська справа», 

присвоєно кваліфікацію 

медичної сестри), 1993; 

2. 2. Київський державний 

лінгвістичний університет за 

спеціальністю «Мова та 

література (англійська мова), 

присвоєно кваліфікацію 

філолога, викладача 

англійської мови та зарубіжної 

літератури, 1999. 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

«викладач-

методист» 

1.Англійська 

мова в колі сім’ї . 

1. Стажування при 

Кременчуцькому 

педагогічному 

коледжі імені 

А.С.Макаренка, 

2020; 

2. Підвищення 

кваліфікації при 

Київському 

університеті  

імені Бориса 

Грінченка, 2020; 

3. Стажування при 

Кременчуцькому 

педагогічному 

коледжі імені 

А.С.Макаренка, 

2021; 

4.Підвищення  
кваліфікації у  

КЗ «КОІППО  

імені 

В.Сухомлинського», 

2022. 

 



КАЛАШНІК 

Катерина 

Викладач 

дошкільно

ї 

педагогіки 

та 

окремих 

методик 

3. 1.Запорізький національний 

університет, за спеціальністю 

«освітні, педагогічні науки», 

присвоєно кваліфікацію 

викладача закладу вищої 

освіти, 2021. 

Спеціаліст 1.Методика 

формування 

елементарних 

математичних 

уявлень у дітей 

дошкільного 

віку; 

2.Методика 

фізичного 

виховання дітей; 

3.Методика 

музичного 

виховання; 

4.Основи 

природознавства 

таметодика 

ознайомлення 

дітей з 

природою; 

5.Навчання і 

виховання в 

різновікових 

групах; 

6.Лікувальна 

фізкультура; 

7. Сучасні 

педагогічні 

ехнології. 

- 

КОВАЛЕНКО 

Наталія 

Викладач 

української 

мови та 

літератури 

1. Кіровоградський державний 

педагогічний інститут імені 

Олександра ПУШКІНА за 

спеціальністю українська мова 

та література, 1989. 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

«викладач-

методист» 

1.Українська 

мова (за 

професійним 

спрямуванням). 

1.Підвищення 

кваліфікації при 

Київському 

університеті імені 

Бориса Грінченка, 

2020; 

2. Стажування при 

Кременчуцькому 

педагогічному 

коледжі імені 

А.С.Макаренка, 

2021; 

3. Підвищення  
кваліфікації у  

КЗ «КОІППО  

імені 

В.Сухомлинського», 

2022. 

КУЧЕРЕНКО 

Валентин 

Викладач 

інформати

ки 

4. 1.Інститут перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

Національного педагогічного 

університету  

5. імені М. Драгоманова за 

спеціальністю «Математика», 

присвоєно кваліфікацію 

вчителя математики та 

інформатики, 2015. 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

1.Безпека 

життєдіяльності 

та охорона праці 

в галузі. 

1. Підвищення 

кваліфікації у 

Київському 

університеті імені 

Бориса Грінченка, 

2020; 

2. Стажування при 

Кременчуцькому 

педагогічному 

коледжі імені 

А.С.Макаренка, 

2020; 

3. Підвищення 

кваліфікації у КЗ 

«КОІППО  

імені 

В.Сухомлинського», 



2021, 2022 

 МЕНДІКОВСЬКА    

Лідія 

Викладач 

соціально-

економіч-

них 

дисциплін 

1. Кіровоградський 

педагогічний інститут імені 

Олександра Пушкіна за 

спеціальністю «Історія», 

присвоєно кваліфікацію 

вчителя історії і 

людинознавства, 1988. 

 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

«викладач-

методист» 

1. Основи 

філософських знань 

(філософія та 

релігієзнавство). 

 

2. Підвищення 

кваліфікації при 

Київському 

університеті  

 імені Бориса 

Грінченка, 

 2020; 

3. Стажування при 

Кременчуцькому 

педагогічному 

коледжі імені А.С. 

Макаренка, 2021. 

НОВІКОВА 

Оксана 

Викладач 

російської 

мови та 

зарубіжної 

літератури 

1. Олександрійське педагогічне 

училище В.О.Сухомлинського за 

спеціальністю «Викладання в 

початкових класах 

загальноосвітньої школи», 

присвоєно кваліфікацію вчителя 

початкових класів, вихователя 

групи продовженого дня, 1990; 

2. Кіровоградський ДПІ  

імені В. Винниченка за 

спеціальністю «Російська мова і 

література», присвоєно 

кваліфікацію вчителя 

російської мови і літератури, 

1996; 

3. Кіровоградський державний 

педагогічний інститут  

імені В. Винниченка, набула 

право викладати українську 

мову, 1996. 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

«викладач-

методист» 

1.Методика 

розвитку 

мовлення і 

навчання 

елементів 

грамоти; 

2. Дитяча 

література 

(література для 

дітей 

дошкільного 

віку) з 

практикумом 

виразного 

читання. 

 

1. Підвищення  
кваліфікації у  

КЗ «КОІППО  

імені 

В.Сухомлинського», 

2020, 2021, 2022 

2. Стажування при  

Кременчуцькому 

педагогічному 

коледжі імені 

А.С.Макаренка, 

2020, 2022 

3. Підвищення 

кваліфікації у 

Київському 

університеті імені 

Бориса Грінченка, 

2021. 

ОРДЕНКО 

Ірина 

Викладач 

інформа-

тики 

1. Олександрійський 

педагогічний коледж  

імені В.О.Сухомлинського за 

спеціальністю «Початкове 

навчання», здобула 

кваліфікацію вчителя 

початкових класів (початкової 

школи), вчителя інформатики 

початкової школи, 2006; 

2.Національний педагогічний 

університет  

імені М.П.Драгоманова за 

спеціальністю «Математика», 

здобула кваліфікацію бакалавра 

математики, вчитель 

математики загальноосвітнього 

навчального закладу ІІ ступеня, 

2009; 

3.Національний педагогічний 

університет  

імені М.П.Драгоманова за 

спеціальністю «Математика.», 

здобув кваліфікацію викладача 

математики, вчителя 

інформатики 

загальноосвітнього навчального 

закладу ІІІ ступеня, 

адміністратора навчальних 

комп’ютерних систем, 2009; 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

1. Сучасні 

інформаційні 

технології в роботі 

з дітьми та 

методика їх 

застосування. 

1. Стажування при 

Кременчуцькому 

педагогічному 

коледжі імені А.С. 

Макаренка, 2020, 

2021; 

2. Підвищення 

кваліфікації у 

Київському 

університеті  

імені Бориса 

Грінченка, 2021 

3. Підвищення  
кваліфікації у  

КЗ «КОІППО  

імені 

В.Сухомлинського

», 2022 

 

 



3. Національний педагогічний 

університет  

імені М.Драгоманова за 

спеціальністю «Математика», 

здобула кваліфікацію викладача 

математики, вчителя 

інформатики, 2010. 

РУДАК 

Людмила  

Викладач 

іноземної 

мови 

1 Олександрійське педагогічне 

училище В.О.Сухомлинського 

за спеціальністю «Дошкільне 

виховання», присвоєно 

вихователя дитячого садка, 

1988 

2. Кіровоградський державний 

педагогічний інститут імені 

В.К.Винниченка, за 

спеціальністю «Англійська та 

німецька мови», присвоєна 

кваліфікація вчителя 

англійської та німецької мов, 

1993 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

«викладач-

методист» 

1.Англійсмька 

мова в колі сім’ї; 

2.Іноземна мова 

(за професійним 

спрямуванням) 

1. Підвищення  
кваліфікації у  

КЗ «КОІППО  

імені 

В.Сухомлинського», 

2022; 

2. Стажування при  

Кременчуцькому 

педагогічному 

коледжі імені 

А.С.Макаренка, 

2020, 2021 

3. Стажування при 

Глухівському 

національному 

педагогічному 

університеті імені 

О.Довженка, 2019. 

СЛОБОДНІЧЕНКО 

Анастасія 

Викладач 

психолого-

педагогіч-

них 

дисциплін та 

окремих 

методик 

6. 1.Центральноукраїнський 

державний педагогічний 

університет імені Володимира 

Винниченка за спеціальністю 

«Дошкільна освіта», здобула 

кваліфікацію вихователя дітей 

дошкільного віку. Вчителя 

початкових класів закладу 

загальної середньої освіти, 

2020. 

7. 2.Центральноукраїнський 

державний педагогічний 

університет імені Володимира 

Винниченка за спеціальністю 

«Дошкільна освіта» здобула 

кваліфікацію магістра з 

дошкільної освіти. Вихователя 

дітей раннього та дошкільного 

віку. Магістра з початкової 

освіти. Вчителя початкових 

класів закладу загальної 

середньої освіти, 2021. 

Спеціаліст 1.Інклюзивна 

освіта та 

методика 

співпраці з 

родинами; 

2. Теорія і 

методика 

діяльності 

сімейного 

вихователя; 

3. Методика 

формування 

елементарних 

математичних 

уявлень у дітей 

дошкільного 

віку; 

4.Художня 

праця; 

5. Методика 

організації 

образотворчої 

діяльності дітей 

дошкільного віку; 

6. Основи 

природознавства 

та методика 

ознайомлення 

дітей з 

природою; 

7. Основи 

дефектології і 

логопедії; 

8.  Родинна 

педагогіка та 

дитинознавство 

- 



ТАРАСЕНКО 

Олена 

Викладач 

німецької 

мови та 

зарубіжної 

літератури 

1. Олександрійський 

педагогічний фаховий коледж 

імені В.О.Сухомлинського за 

спеціальністю «Початкове 

навчання», присвоєно 

кваліфікацію вчителя 

початкових класів з правом 

навчання іноземної мови, 

керівника дитячого 

хореографічного колективу, 

2001; 

2. Полтавський державний 

педагогічний університет  

імені В. Короленка за напрямом 

підготовки «Педагогічна 

освіта», присвоєно 

кваліфікацію бакалавра 

педагогічної освіти, вчителя 

німецької мови і зарубіжної 

літератури, 2005; 

3. Полтавський державний 

педагогічний університет  

імені В. Короленка за 

спеціальністю «Педагогіка і 

методика середньої освіти. 

мова та література (німецька)», 

присвоєно кваліфікацію 

вчителя німецької мови і 

зарубіжної літератури, 2006. 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

1.Ритміка та 

хореографія 

1.  Підвищення  
кваліфікації у  

КЗ «КОІППО  

імені 

В.Сухомлинського», 

2022; 

2.Стажування при 

Кременчуцькому 

педагогічному 

коледжі імені 

А.С.Макаренка, 

2020, 2021; 

3. Стажування при 

Глухівському 

національному 

педагогічному 

університеті імені 

О.Довженка, 2019 

ХАЛЯВКА 

Вікторія 

Викладач 

фізичного 

виховання 

Кіровоградський ДПУ  

імені В.Винниченка за 

спеціальністю «Фізичне 

виховання», здобула 

кваліфікацію вчителя фізичного 

виховання, 1995. 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

«старший 

викладач» 

1.фізичне 

виховання. 

1. Стажування при 

Кременчуцькому 

педагогічному 

коледжі імені 

А.С.Макаренка, 

2021, 2022 

2. Підвищення 

кваліфікації у 

Київському  

університеті 

імені Бориса 

Грінченка, 

2021; 

3. Підвищення  
кваліфікації у  

КЗ «КОІППО  

імені 

В.Сухомлинського

», 2022. 

ШМАКОВА 

Марина 

Викладач 

природни-

чих 

дисциплін 

Кіровоградський ДПУ  

імені В.Винниченка за 

спеціальністю «Педагогіка і 

методика середньої освіти», 

здобула кваліфікацію вчителя 

географії, біології та основ 

економіки основної і старшої 

школи; організатор краєзнавчо-

туристичної роботи, 2003. 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

1.Вікова 

фізіологія і 

валеологія. 

1. Стажування при 

Кременчуцькому 

педагогічному 

коледжі імені 

А.С.Макаренка, 

2020; 

2. Підвищення 

кваліфікації у 

Київському  

університеті 

імені Бориса 

Грінченка, 

2021; 

3. Підвищення  
кваліфікації у  



 


