
Сідей  
Валентина Григорівна 

Довгай  
Ангеліна Анатоліївна  

Алексєєва  

Світлана Михайлівна 

Коваль  
Людмила Іванівна 

Владова  

Людмила Степанівна Романюк  
Віктор Трохимович 

Савенко  
Ірина Володимирівна 

Саранчук  
Тамара  Вікторівна 

Напреева  

Світлана Петрівна 



 

Освіта - повна вища 
Педагогічний стаж -     45     років 
Кваліфікаційна категорія – спеціаліст вищої  
категорії, вчитель- методист 

Учитель фізики 

Романюк Віктор 
Трофимович 

Педагогічне кредо: «У серце ввійде лише те, 

що йде від серця»  
Девіз: Дитина – це сонце, навколо якого мають 
обертатися всі засоби навчання. 



Освіта - повна вища 
Посада -  вчитель хімії 
Педагогічний стаж -  15  років 
Кваліфікаційна категорія – спеціаліст 
вищої  
 категорії

  Мій девіз: “Твори і будуй” 

 Вчительське кредо: “Успіх учня– сенс діяльності 
вчителя!» 

 Життєве кредо: Не той учитель, хто одержав виховання і 
освіту вчителя, а той, у кого є внутрішня   впевненість у тому,  
хто він є, ким повинен бути і не   може бути іншим. 



Владова  
Людмила 

Степанівна 
Освіта: вища (Кіровоградський 
педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна) 
Посада: вчитель математики 
Педагогічний стаж: 48 років 
Кваліфікаційна категорія: вища, 
старший  вчитель 

Девіз роботи:  “Підготовка учнів до повноцінної життєдіяльності 
в умовах інформаційного суспільства” 

Творче кредо:  
“Педагогічна ідея — це повітря, в 
якому розправляє крила педагогічна 
творчість” 
В. Сухомлинський 

Науково-методична проблема:  
“Розвиток логічного мислення учнів на 
уроках математики шляхом 
використання інноваційних технологій” 
 



Довгай  Ангеліна Анатоліївна 

Кваліфікаційна категорія: 
 вища, звання   «учитель -методист» 
Педагогічне кредо: 
« Урок – це дзеркало загальної і педагогічної 
культури вчителя, мірило його інтелектуального 
багатства, показник його світогляду, ерудиції. До 

хорошого уроку вчитель готується все життя».                                                                                       
В. Сухомлинський 

Викладає математику за Проєктом Інтелект України: 5-а, 6-
а, 7-а, 9-а. 
Класний керівник 9-а класу. 

Освіта: Дніпропетровський національний 
університет ім.О.Гончара у 1982 році 
Посада:Вчитель. Математики. 
Педагогічний стаж: 40 років 



 

 

Освіта : повна вища,  
КДПУ « Криворізький  державний педагогічний 

університет», 2003р. 
Посада: вчитель початкових класів.  
Педагогічний стаж: 6 років. 

Девіз:  «Ніколи не зупиняйся на 

досягнутому». 

Педагогічне  кредо:  «Щоб мати право 

вчити інших,  потрібно постійно вчитися 

самому» 

Напреєва  

Світлана Петрівна 

Професійне кредо :   

«Тільки той стане справжнім  учителем, хто ніколи не 

забуває, що сам був дитиною».       (В. Сухомлинський).   



 
 

Освіта: повна вища,  

              Криворізький державний  

              педагогічний університет,  

              2000 рік 

Вчитель початкових класів 

Педагогічний стаж – 31 рік 

Категорія: вища, звання вчитель-   

методист 

Девіз:  «Розвивати життєві потреби здорового духа в 

красі та знаннях‖ 
Педагогічне кредо:  «Я щоранку заходжу в клас, на 

дитячих обличчях- усміх, чого я варта, діти, без вас?     

Ви - натхнення моє, мій успіх!‖»  



 

Освіта: вища,  

Криворізький державний 

педагогічний інститут , 1986 рік 

Вчитель початкових класів 

 Педагогічний стаж – 38 років 

Категорія: Вища, звання ―старший вчитель‖  

Девіз:  «Гарний  приклад – найкраща проповідь» 

(Англійське прислів'я).  
Педагогічне кредо:  «Жити, щоб здорових дітей 

ростити, успіхам, діям творчим їхнім радіти»  



Коваль  
Людмила Іванівна 

Освіта: вища,  

Криворізький державний 

педагогічний інститут , 19          

рік 
Вчитель початкових класів 

 Педагогічний стаж –      45     років 

Категорія: вища, звання ―старший вчитель‖  

Девіз: «Жити щасливо і жити в злагоді з природою 

 - одне й те саме». 

Кредо: Природа — вічний зразок мистецтва,  а      

найвизначніший та найблагородніший  предмет у 

 природі — людина.  

                                                                             В. Бєлінський 



Сідей  
Валентина  
Григорівна 

Освіта: вища,  повна 

Вихователь групи продовженого дня 

 Педагогічний стаж –     34      років 

Категорія: вища 

Девіз: Якщо тобі зробили добро, передай його далі. 

           Воно належить не тільки тобі. 

           Нехай воно мандрує через віки 

            І втирає сльози іншим. 

Кредо: "Любіть Україну у сні й наяву,  вишневу свою Україну,  

                красу її вічно живу і нову  і мову її солов’їну." 
                                                                                      Володимир Сосюра 

 


