
Кадровий склад педагогічних працівників  

КЗ «Катеринівський ліцей» Лозівської міської  ради Харківської області на 2019/2020 н.р.  
станом на 01.10.2019 р. 

№ п/п Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Посада Квалі-

фікаційна 

кате-горія 

звання 

Освіта, заклад освіти, 

спеціальність за дипломом  

Основний 

робітник чи 

сумісник  

Загальний 

стаж 

педагогічно

ї роботи 

З якого часу працює у 

закладі 

Який предмет викладає  Коли і де проходив останні курси 

підвищення кваліфікації, за яким 

напрямком 

1.  
Шукалюков Юрій 

Львович 
директор 

Вища 

старший 

вчитель 

вища, Мелітопольський 

державний педагогічний 
інститут, учитель географії, 

біології 

основний 37 
01.02. 
1999 

географія 

КВНЗ «ХАНО» 

Географія(23.10.2015),  

Директори ЗНЗ(05.05.2017) 

2.  
Ковальова Олена 

Миколаївна 

заступник 

директора з 
НВР 

вища старший 

вчитель 

вища, 
Слов’янський державний 

педагогічний інститут, 

праця і професійне навчання 

основний 27 20.08. 2018 трудове навчання 

КВНЗ «ХАНО» 

Трудове навчання (14.06.2019), 
заступник директора з НВР(10.03.2017), 

3.  
Лазаренко Світлана 

Миколаївна 

заступник 

директора з 

НВР 

перша 

вища, Харківський державний 

педагогічний університет ім. 
Г.С.Сковороди, учитель 

початкових класів, музики 

основний 24 25.08. 1999 
основи здоров'я , 

зарубіжна література 

КВНЗ «ХАНО» 
Зарубіжна література,російська мова 

(12.10.2018), Початкові 

класи"(12.10.2012), Основи здоров'я 
(07.10.2016), Початкові класи (26.05.2017) 

4.  
Дейнеко Олена 

Ігорівна 

учитель 

української 
мови, 

літератури 

друга 

вища, Харківський національний 

педагогічний університет ім. 
Г.С.Сковороди, учитель 

української мови, літератури 

основний 9 28.08. 2013 
українська мова     і 

література 
 

5.  
Крайник Станіслав 

Леонідович 

учитель 

історії 
перша 

вища, Харківський національний 

педагогічний університет ім. 

Г.С.Сковороди, учитель історії 

основний 15 27.08. 2004 

історія, правознавство, 

економіка, людина і свівт, 

захист Вітчизни 

КВНЗ «ХАНО» 
Історія та правознавство 

(19.04.2013), Історія, 

правознавство(16.02.2018), Громадянська 
освіта (07.09.2018), 

6.  
Архипова Людмила 

Іванівна 

учитель 

української 
мови , 

літератури 

перша 

вища, Харківський державний 
педагогічний університет ім. 

Г.С.Сковороди, учитель 

українсько мови та літератури, 
німецької мови 

основний 27 22.08. 1992 

українська мова , 

література, російська мова, 

художня культура 

КВНЗ «ХАНО» 

Мова і література (29.05.2015), 

Українська мова та література 
(29.04.2011), Художня культура 

(12.06.2015), мистецтво(21.03. 

2019) 

7.  

Свириденко Аліна 

Олександрівна 

 

учитель 

англійської 

мови 

спеціаліст 
Вища, Донбаський державний 

педагогічний університет 
основний 3 

02.11. 
2018 

англійська мова  

8.  
Авраменко Дар’я 

Володимирівна 

учитель 

математики 
друга 

вища. Харківський національний 

педагогічний університет ім. 

Г.С.Сковороди, учитель 
математики, інформатики 

основний 8 10.01. 2011 
математика, алгебра, 

геометрія 

КВНЗ «ХАНО» 

Математика, інформатика(20.10.2017) 

 

9.  
Орлова Інна 

Миколаївна 

учитель 

біології 

вища 

вчитель -
методист 

вища. Харківський державний 

педагогічний університет ім. 
Г.С.Сковороди, учитель біології 

основний 27 28.08. 2007 
біологія, хімія, 

природознавство, екологія 

КВНЗ «ХАНО» 

Біологія. Хімія (05.10.2018),  
 екологія (29.03.2018) 

10.  Цяцька Іван учитель вища вища, Харківський державний основний 23 01.09. 2002 фізична культура КВНЗ «ХАНО» 



Олексійович фізичної 

культури 

педагогічний університет ім. 

Г.С.Сковороди, учитель 

фізичного виховання 

Фізична культура (01.11.2019) 

 

11.  
Костюк  Зоя 
Борисівна 

учитель 

початкових 

класів 

спеціаліст 

базова вища, Красноградський 

коледж, Полтавський 

національний педагогічний 
університет ім.В.Г.Короленка, 

ІІ магістерського рівня (ІІ курс), 

учитель початкових класів 

основний 5 29.08. 2015 початкові класи  

12.  
Міняйленко Неля 

Леонідівна 

учитель 

початкових 
класів 

спеціаліст 

неповна спеціальна, 
Красноградське педагогічне 

училище, учитель початкових 

класів 

основний 26 01.09. 2008 початкові класи 

КВНЗ «ХАНО» 

Початкові класи (12.12.2014) 
 

13.  
Піскова Карина 

Олександрівна 

учитель 

початкових 

класів 

спеціаліст 

базова вища, Красноградський 

коледж, Полтавський 

національний педагогічний 

університет ім.В.Г.Короленка, 

ІІ магістерського рівня (І курс ) 

учитель початкових класів 

основний 1 23.08. 2018 початкові класи  

14.  
Івахненко Тетяна 

Миколаївна 

учитель 

початкових 

класів 

спеціаліст 

неповна спеціальна 
Красноградське педагогічне 

училище,1992 спеціальність 

"Початкові класи" вчитель 
початкових класів 

основний 18 
25.01. 
2018 

початкові класи 

КВНЗ «ХАНО» 

Учителі початкових класів (21.02.2014) 

 

15.  
Кочергіна Ольга 

Анатоліївна 

педагог-

організатор 
перша 

вища, Харківський національний 

педагогічний університет ім. 
Г.С.Сковороди, соціолог 

основний 13 01.09. 2008 
педагог-організатор, 

образотворче мистецтво 

КВНЗ «ХАНО» 

Педагог-організатор (13.10.2016) 
 

16.  
Гетьман Оксана 

Анатоліївна 

учитель 
музичного   

мистецтва 

спеціаліст 

неповна спеціальна, 
Лозівськеучилище культури і 

мистецтва, Харківський 

національний педагогічний 
університет ім. Г.С.Сковороди, 

4 курс, народні ремесла 

сумісник 5 
02.09. 

2019 
музичне  мистецтво  

17.  
Нехаєнко Наталія 

Миколаївна 

 

Учитель 

фізики 

Вища категорія 

 

Вища, Харківський заочний 

політехнічний інститут 

ім.І.З.Соколова, 
інженер-викладач 

сумісник 35 
02.09. 

2019 
фізика 

ХНУ ім.В.М.Каразіна 
Фізика.Астрономія (09.11.2017) 

 

18.  
Богак Ігор Ігоревич 

 

Асистент 
вчителя 

 

спеціаліст 

Комунальний заклад Харківська 

гуманітарно-пдагогічна академія 

Харківської обласної ради, 
соціальний педагог 

основний - 30.08.2019   

19.  
Золотарьова Юлія 

Олександрівна 

 

Асистент 

вчителя 

 

спеціаліст 

вища. Харківський державний 

педагогічний університет ім. 
Г.С.Сковороди, учитель 

початкових класів 

основний - 11.04.2019   

20.  
Кузьменко 

Світлана 

Валентинівна 

Асистент 

вчителя 

 

спеціаліст 

вища. Харківський державний 

педагогічний університет ім. 
Г.С.Сковороди, учитель 

початкових класів 

основний 24 30.08.2019   



21.  
Назаров Богдан 

Миколайович 

Учитель 

інформатики 
спеціаліст 

вища, Харківський національний 

педагогічний університет ім. 

Г.С.Сковороди, викладач 
економіки 

основний - 
24.09. 

2019 
інформатики  

 

 

Директор ліцею          Ю.Л.Шукалюков 

 

 

 

 
 


