
Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами 
 

№ 

з/п 

Прізвище,  ім’я та 

ім’я по батькові  

 

Найменування  

посади 
 

Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, 

кваліфікація за дипломом) 

Категорія, педагогічне звання (за 
наявності – науковий ступінь, 

вчене звання) 

Освітньо-професійна програма «Музичне мистецтво. Фортепіано» 

1.  Асєєва 
Олена  

Віталіївна 

викладач   Київська державна консерваторія 
 ім. П.І.Чайковського, 1989 р., 

спеціальність: фортепіано; 

кваліфікація: викладач, соліст камерного ансамблю, концертмейстер. 

Вища. 
Викладач-методист. 

2.  Коваленко  

Олена  

Миколаївна 

 

викладач   Одеська державна консерваторія,   

1973 р., 

спеціальність: фортепіано; 

кваліфікація: викладач, 

концертмейстер 

Вища.  

Викладач-методист. 

3.  Молчанова  

Лариса  

Геннадіївна 

 

викладач   Київська державна консерваторія 

ім. П.І.Чайковського, 1964 р., 

спеціальність: хорове диригування; 

кваліфікація: методист з музичного виховання,  викладач хорового співу. 

Вища. 

Викладач-методист 

4.  Посошко 

Ганна 
Андріївна 

 

викладач   Харківський державний університет мистецтв ім. І.П.Котляревського, 

2011 р., 
спеціальність: музичне мистецтво; 

кваліфікація: артист камерного ансамблю, концертмейстер, науковець-

дослідник, викладач вищого навчального закладу (фортепіано). 

Вища. 

5.  Склярова  

Наталія  

Василівна 

 

викладач   Московський  державний музично-педагогічний інститут 

ім.Гнесіних,1985р., 

спеціальність: фортепіано; 

кваліфікація: викладач, концертмейстер, 

соліст камерного ансамблю. 

Вища.  

Старший викладач 

6.  Яворська   

Марина  

Владиславівна 

 

т.в.о. директора. 

викладач  

 

Ростовський державний музично-педагогічний інститут, 1984 р., 

спеціальність: фортепіано; 

кваліфікація: концертний виконавець, викладач, концертмейстер, соліст 

камерного ансамблю. 

Вища.  

Викладач-методист. 

Освітньо-професійна програма «Музичне мистецтво. Оркестрові струнні інструменти» 

7.  Саморядова 

Катерина  

Іванівна 

викладач   Харківський інститут мистецтв  

ім. І.П. Котляревського,  1991 р., 

спеціальність: інструментальне виконавство; 
кваліфікація: артистка оркестру, викладач. 

Вища. 

Викладач-методист. 



8.  Тараканова  

Людмила 

Іллівна 

викладач   Уральська  державна консерваторія                           ім. М.П. Мусоргського,  

1979 р., 

спеціальність: скрипка; 

кваліфікація: соліст оркестру,  викладач. 

Вища. 

Старший викладач. 

9.  Зеленін   

Володимир  

Павлович 

викладач   Донецький державний музично-педагогічний інститут, 1970 р., 

спеціальність: оркестрові інструменти (віолончель); 

кваліфікація: концертний виконавець, соліст оркестру, викладач. 

Вища. 

Старший викладач. 

10.  Шаригіна   

Олена  

Іванівна 

викладач   Воронезький державний інститут мистецтв, 1991 

спеціальність: скрипка; 

кваліфікація: викладач, артист оркестру. 

 

Вища. 

11.  Скоморох  

Надія  
Вікторівна 

викладач   Харківський державний університет мистецтв  

ім. І.П. Котляревського,  1991 р., 
спеціальність: музичне мистецтво; 

кваліфікація: артист оркестру, артист камерного ансамблю, викладач 

(віолончель). 

Перша. 

12.  Кісенкова  

Ганна  

Борисівна 

викладач   Державний заклад «Луганський національний університет імені тараса 

Шевченка», 2017 

спеціальність: музичне мистецтво; 

кваліфікація: магістр з музичного мистецтва, викладач по класу 

оркестрових струнних інструментів (альт) 

Спеціаліст. 

13.  Дерієнко  

Людмила 

Миколаївна 

викладач   Одеська державна консерваторія ім. А.В. Нестерової, 1983 

спеціальність: альт; 

кваліфікація: соліст оркестру, викладач, соліст камерного ансамблю 

Спеціаліст. 

14.  Щепетова 

Марина  

Анатоліївна 

концертмейстер Сєвєродонецьке музичне училище                                         ім. С.С. 

Прокоф’єва, 1979 р.,   

спеціальність: фортепіано; 
кваліфікація: викладач ДМШ з класу фортепіано, концертмейстер 

Вища. 

15.  Бражко  

Галина 

Василівна  

концертмейстер  Донецька державна музична академія                                    ім. С.С. 

Прокоф’єва,  2009 р.,   

спеціальність: музичне мистецтво; 

кваліфікація: викладач, артист камерного ансамблю, концертмейстер. 

Спеціаліст (викладач) 

Перша (концертмейстер) 

Освітньо-професійна програма «Музичне мистецтво. Оркестрові духові і ударні інструменти» 

16.  Погорєла  

Ганна 

Вікторівна 

викладач   Донецька державна музична академія                                    ім. С.С. 

Прокоф’єва,  2007 р.,   

спеціальність: мистецтво; 

кваліфікація: бакалавр - викладач, артист оркестру (ансамблю). 

Перша. 

17.  Кучерявенко   

Євген   

Андрійович 

викладач   Харківський інститут мистецтв,  1972 р.,   

спеціальність: валторна; 

кваліфікація: викладач, соліст оркестру. 

Вища. 

Старший  викладач. 



18.  Шаригін  

Анатолій 

Миколайович 

викладач   Воронезький  державний інститут мистецтв, 1991 р., 

спеціальність: туба; 

кваліфікація: викладач, артист оркестру. 

Перша. 

19.  Бихун  

Сергій 

Володимирович 

викладач   Харківський інститут мистецтв ім. І.П. Котляревського,  1979 р.,   

спеціальність: тромбон; 

кваліфікація: соліст оркестру, викладач. 

Вища. 

20.  Хохлов  

Олександр 

Сергійович 

викладач   Національна музична академія України імені П.І. Чайковського, 2013р. 

спеціальність: музичне мистецтво; 

кваліфікація: артист-соліст-інструменталіст (концертний виконавець), 

артист оркестру, артист камерного ансамблю, викладач (тромбон)  

Друга  

21.  Титаренко   

Сергій  

Костянтинович 

викладач   Харківський інститут мистецтв ім. І.П. Котляревського,  1985 р.,   

спеціальність: флейта; 

кваліфікація: соліст оркестру, викладач. 

Спеціаліст. 

22.  Тимощук  
Сергій  

Андрійович 

викладач   Харківський державний інститут культури, 1992 
спеціальність: культурно-освітня робота; 

кваліфікація: кульосвітпрацівник, керівник самодіяльного духового і 

естрадного оркестру 

Спеціаліст. 

23.  Погорєлий 

Олександр 

Дмитрович 

викладач   Донецька державна академія імені С. Прокоф’єва, 2009 

спеціальність: музичне мистецтво; 

кваліфікація: викладач, артист оркестру (ансамблю), диригент духового 

оркестру 

Вища. 

24.  Переясловець 

Дмитро  

Нордович 

викладач   Київська державна ордена Леніна консерваторія ім. П.І. Чайковського 

спеціальність: кларнет; 

кваліфікація: соліст оркестру, викладач. 

Друга. 

25.  Куліков  

Владислав 

Геннадійович 

викладач   Державний заклад «Луганський національний університет імені тараса 

Шевченка», 2020 

спеціальність: музичне мистецтво; 

кваліфікація: артист-інструменталіст, артист оркестру, ансамблю, 
диригент, викладач закладів вищої освіти (оркестрові духові та ударні 

інструменти) 

Спеціаліст. 

26.  Іванець  

Максим  

Ігорович 

викладач   Харківський інститут мистецтв ім. І.П. Котляревського,  2020 р.,   

спеціальність: музичне мистецтво; 

кваліфікація: артист оркестру, артист ансамблю, викладач (фагот). 

Спеціаліст. 

27.  Голубєв  

Вадим  

Вадимович 

викладач   Державний заклад «Луганський національний університет імені тараса 

Шевченка», 2021 

спеціальність: музичне мистецтво; 

кваліфікація: артист-інструменталіст, артист оркестру, ансамблю, 

диригент, викладач закладів вищої освіти (оркестрові духові та ударні 

інструменти; труба) 

Спеціаліст. 

28.  Бородій  

Владислав 

викладач   Харківський інститут мистецтв ім. І.П. Котляревського,  2020 р.,   

спеціальність: музичне мистецтво; 

Спеціаліст. 



Олександрович кваліфікація: артист оркестру, артист ансамблю, викладач (кларнет). 

29.  Пономарьова 

Любов  

Миколаївна 

концертмейстер  Ворошиловградське державне музичне училище,  

1976 р.,   

спеціальність: фортепіано; 

кваліфікація: викладач МШ з класу фортепіано, концертмейстер 

Друга.  

30.  Головіна 

Діана 

Рудольфівна 

концертмейстер Сєвєродонецьке музичне училище, 1980 р.,   

спеціальність: фортепіано; 

кваліфікація: викладач ДМШ з класу фортепіано, концертмейстер 

Перша. 

Освітньо-професійна програма «Музичне мистецтво. Оркестрові народні інструменти» 

31.  Даниш   

Анатолій  

Дмитрович 

викладач   Донецький державний музично-педагогічний інститут, 1981 р.,   

спеціальність: народні інструменти  

(балалайка); 

кваліфікація: викладач, диригент оркестру народних інструментів. 

Вища. 

Викладач-методист. 

32.  Вашколуп  

Володимир  
Васильович 

викладач   Донецький державний музично-педагогічний інститут, 1973 р.,   

спеціальність: народні інструменти (баян); 
кваліфікація: викладач, диригент оркестру народних інструментів. 

Вища. 

Викладач-методист. 

33.  Дегтярьова   

Лідія   

Омелянівна 

викладач   Київська державна консерваторія, 

1968 р., 

спеціальність: бандура; 

кваліфікація: керівник оркестру народних інструментів, концертний 

виконавець, викладач. 

Вища. 

Викладач-методист. 

34.  Рудницький  

Анатолій   

Романович 

викладач   Донецький державний музично-педагогічний інститут, 1978 р.,   

спеціальність: народні інструменти (баян); 

кваліфікація: викладач. 

Вища.   

35.  Рязанкіна  

Ольга   

Валентинівна 

викладач   Донецький державний музично-педагогічний інститут, 1982 р.,   

спеціальність: народні інструменти,  домра; 

кваліфікація: концертний виконавець, викладач, диригент оркестру 

народних інструментів. 

Перша.  

36.  Сачлі 

Валерій 

Іванович 

викладач   Донецький державний музично-педагогічний інститут,  1977 р.,  

спеціальність: народні інструменти (баян); 

кваліфікація: концертний виконавець, викладач, диригент оркестру 
народних інструментів. 

Вища. 

37.  Метьолкін  

Геннадій  

Григорович 

викладач   Харківський інститут мистецтв ім. І.П. Котляревського, 1984 р. 

спеціальність: баян; 

кваліфікація: викладач   

Спеціаліст.  

38.  Волошина  

Людмила  

Юріївна 

викладач   Львівська державна консерваторія ім. М.В. Лисенка, 1993 

спеціальність: інструментальне виконавство, спеціалізація «Народні 

інструменти» (домра); 

кваліфікація: концертний виконавець, диригент оркестру народних 

інструментів, викладач 

 



Освітньо-професійна програма «Музичне мистецтво. Хорове диригування» 

39.  Міхалєва  

Ольга  

Євгеніївна 

завідувач навчально-

методичним 

кабінетом. 

викладач  

Донецький державний музично-педагогічний інститут  

ім. С.С.Прокоф’єва , 1991 р.,  

спеціальність: диригування академічним хором; 

кваліфікація: хормейстер, викладач. 

Вища.   

Викладач-методист. 

40.  Горобинська  

Ольга 

Петрівна 

викладач   Харківський інститут мистецтв,1982 р. 

спеціальність: хорове диригування; 

кваліфікація: викладач хорових дисциплін, диригент хору. 

Вища.   

Викладач-методист. 

41.  Крупкіна   

Галина    

Миколаївна 

викладач   Харківський інститут мистецтв,1979 р. 

спеціальність: хорове диригування; 

кваліфікація: викладач хорових дисциплін, диригент хору. 

Вища. 

42.  Сідорова  

Любов 

Сергіївна 

викладач   Харківський національний університет мистецтв імені І.П. 

Котляревського,2020 р. 

спеціальність: музичне мистецтво; 
кваліфікація: хормейстер, викладач  

Спеціаліст. 

43.  Стахно  

Олександр  

Вадимович 

викладач   Луганська державна академія культури і мистецтв, 2017 р. 

спеціальність: музичне мистецтво; 

кваліфікація: бакалавр музичного мистецтва, диригент хору 

Спеціаліст.  

44.  Музиченко  

Тетяна  

Юріївна 

викладач   Донецька державна консерваторія ім. С.С. Прокоф’єва , 1993 

спеціальність: диригування академічним хором; 

кваліфікація: хормейстер, викладач 

Друга. 

Освітньо-професійна програма «Музичне мистецтво. Академічний спів» 
Освітньо-професійна програма «Музичне мистецтво. Естрадний спів» 

45.  Бугайова  

Олена           
Олександрівна    

викладач   Луганський державний інститут культури і мистецтв  
2012 рік, 
спеціальність: музичне мистецтво 
кваліфікація: магістр музичного мистецтва, викладач 

Вища. 

46.  Бражнікова  

Юлія  

Борисівна 

викладач   ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2014 
р.,  
спеціальність: музичне мистецтво; 
кваліфікація: магістр з музичного мистецтва, викладач по класу вокалу.  

Вища. 

47.  Бірюстюков 

Олександр 

Володимирович 

викладач   Київський державний інститут культури імені                О.Є. Корнейчука, 

1988 р., 

спеціальність: культурно-освітня робота 

кваліфікація: культурно-освітній працівник, керівник самодіяльного 
театрального колективу 

Вища. 

48.  Кабанова  

Ірина  

Геннадіївна 

викладач   Харківська державна академія культури   

2015 рік, 

спеціальність: театральне мистецтво 

кваліфікація: магістр з театрального мистецтва 

Вища. 



49.  Московченко 

Володимир  

Юрійович  

викладач   Харківський  інститут мистецтв  

1978 рік, 

спеціальність: режисура драми 

кваліфікація: режисер. 

Спеціаліст. 

50.  Потьомка 

Єлизавета 

Сергіївна 

викладач   Луганська державна академія культури і мистецтв  

2019 рік, 

спеціальність: хореографія 

кваліфікація: бакалавр хореографії, балетмейстер сучасної хореографії, 

викладач фахових дисциплін, артист сучасної хореографії. 

Спеціаліст. 

51.  Бондарчук  

Віолетта 

Юріївна 

концертмейстер  ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2019 

р.,  

спеціальність: музичне мистецтво; 

кваліфікація: артист-соліст-інструменталіст, артист камерного ансамблю, 

концертмейстер, викладач закладів вищої освіти (фортепіано) 

Друга (викладач) 

Перша (концертмейстер) 

Освітньо-професійна програма «Музичне мистецтво. Теорія музики» 

52.  Скрипнік  

Людмила 
Миколаївна 

викладач   Донецька державна консерваторія,  

2000 р. 
спеціальність: музичне  мистецтво; 

кваліфікація: магістр мистецтвознавства, викладач. 

Кандидат мистецтвознавства.  
Вища. 

53.  Антонов  

Олексій 

Васильович  

викладач   Харківський інститут мистецтв ім. І.П.Котляревського, 2016 р., 

спеціальність: музичне мистецтво; 

кваліфікація: композитор, викладач музично-теоретичних дисциплін та 

композиції. 

Вища.  

54.  Даниш  

Валентина 

Миколаївна 

викладач   Харківський інститут мистецтв ім. І.П.Котляревського, 1979 р., 

спеціальність: музикознавство; 

кваліфікація: музикознавець,  викладач. 

Вища. 

Викладач-методист. 

55.  Ворочек  

Ірина 

Михайлівна 

викладач   Луганський державний інститут культури і мистецтв, 2009 р.,   

спеціальність: музичне мистецтво; 

кваліфікація: музикознавець, викладач. 

Вища. 

Викладач-методист. 

56.  Михайлова 

Анастасія  

Олегівна 

викладач   Луганська державна академія культури і мистецтв, 2014 р., 

спеціальність: музичне мистецтво; 

кваліфікація: магістр з музичного мистецтва, музикознавець, викладач. 

Кандидат педагогічних наук. 

Перша. 

57.  Рудницька  
Світлана 

Іванівна 

викладач   Донецький державний музично-педагогічний інститут, 1979 р.,   
спеціальність: музикознавство; 

кваліфікація: музикознавець, викладач музично-практичних дисциплін. 

Вища. 
Старший викладач. 

58.  Сінченко  

Наталія  

Вікторівна 

заступник директора з 

НВР. 

викладач  

Ростовський-на-Дону державний музично-педагогічний інститут, 1991 р.,   

спеціальність: музикознавство; 

кваліфікація: музикознавець, викладач. 

Вища. 

Викладач-методист. 

59.  Сольоний викладач   Київська державна консерваторія,  1976 р. Вища.  



Юрій 

Іванович 

спеціальність: музикознавство; 

кваліфікація: музикознавець, викладач. 

60.  Попенко  

Дар'я  

Миколаївна 

викладач   Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка», 2019 р., 

спеціальність: середня освіта; 

кваліфікація: учитель музичного мистецтва 

Спеціаліст. 

Забезпечення підготовки циклу загальноосвітніх і соціально-гуманітарних дисциплін 

61.  Булєкова  

Ольга  

Вікторівна 

викладач   Харківський державний університет ім. О.М.Горького, 

1988 р. 

спеціальність: історія; 

кваліфікація: історик, викладач історії та суспільствознавства. 

Вища. 

62.  Степанова   

Валерія  

Миколаївна 
 

викладач   П’ятигорський  державний інститут іноземних мов, 

1974 р. 

спеціальність: англійська та німецька мови; 
кваліфікація: викладач  англійської та німецької мови середньої школи. 

Вища. 

63.  Д’яков   

Олександр   

Петрович 

викладач   Луганський державний інститут, 1966 р. 

спеціальність: фізичне виховання, анатомія та фізіологія людини; 

кваліфікація: викладач  фізичного виховання, анатомії та фізіології 

людини середньої школи. 

Вища. 

 

64.  Філончук 

Володимир 

Васильович 

викладач   Дніпропетровський державний університет,  

1988 р., 

спеціальність: біологія; 

кваліфікація: біолог, викладач біології і хімії. 

Вища.  

 

65.  Воронкін  

Олексій  

Сергійович 

викладач   Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 

2006 р. 

спеціальність: наукові, аналітичні та екологічніприлади і системи 

кваліфікація: магістр з електроних приладів 

Кандидат педагогічних наук. 

Вища. 

Викладач-методист. 

66.  Буровіна  

Оксана 

Володимирівна 

викладач   Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 

2020 р., 

спеціальність: психологія; 
кваліфікація: ступінь вищої освіти магістр. 

Спеціаліст. 

67.  Малишко             

Ольга            

Вікторівна 

викладач   Луганський державний педагогічний інститут культури ім. Т.Г.Шевченка 

Східноукраїнського університету 1996 рік, 

спеціальність: українська мова та література 

кваліфікація: учитель української мови та літератури 

Вища. 

68.  Шилова  

Надія               

Степанівна 

викладач   Харківський державний університет культури                     ім. О.М. Горького, 

1979 рік, 

спеціальність: російська мова і література 

кваліфікація: філолог, викладач російської мови і літератури 

Перша. 

69.  Саган  викладач   Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Перша. 



Ганна 

Володимирівна 

Шевченка», 2012 р., 

спеціальність: українська мова і література; 

кваліфікація: філолог, викладач української мови і літератури. 

70.  Зема 

Ірина 

Анатоліївна 

викладач Донбаський державний технічний університет 

2016 рік; 

спеціальність: екологія та охорона навколишнього середовища 

кваліфікація: науковий співробітник з екології, викладач вищого навчального 

закладу 

Перша  

71.  Тарасов 

Вадим 

Юрійович 

викладач Хмельницький національний університет 

2016 рік; 

спеціальність: цивільна безпека 

кваліфікація: охорона праці (за галузями) 

Спеціаліст 

Забезпечення підготовки з  спеціалізованого і загального фортепіано 

72.  Губанова 
Лілія 

Іванівна 

 

викладач   Харківський інститут мистецтв,  
1978 р., 

спеціальність: фортепіано; 

кваліфікація: викладач, концертмейстер. 

Вища. 
 

73.  Пасічник 

Наталія 

Федорівна 

 

методист. 

викладач   

Таганрозький державний педагогічний інститут, 1986 р., 

спеціальність: музика; 

кваліфікація: викладач музики. 

Вища. 

Викладач-методист. 

74.  Дмитрук 

Тетяна  

Євгенівна 

 

викладач   Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка», 2010 р., 

спеціальність: музичне мистецтво; 

кваліфікація: концертмейстер, 

артист камерного ансамблю, викладач. 

Друга. 

75.  Пінковська 

Софія 

Сергіївна 
 

викладач   Донецька державна консерваторія 

 ім. С.С.Прокоф’єва, 2001 р., 

спеціальність: музичне мистецтво; 
кваліфікація: викладач фортепіано, артист камерного ансамблю, 

концертмейстер. 

Вища.  

76.  Шалайкіна  

Олена 

Анатоліївна 

концертмейстер Національна музична академія України  

 ім. П.І. Чайковського, 2007 р., 

спеціальність: музичне мистецтво; 

кваліфікація: магістр музичного мистецтва, артист-соліст-

інструменталіст, концертний виконавець,  концертмейстер, артист 

камерного ансамблю, викладач фортепіано ВНЗ III- ІV р.а. 

Друга (викладач) 

Перша (концертмейстер) 

 

Науковий ступінь «Кандидат мистецтвознавства» має 1 працівник. 

Науковий ступінь «Кандидат педагогічних наук» мають 2 працівника. 



Педагогічне звання «Викладач-методист» мають 15 працівників. 

Педагогічне звання «Старший викладач» мають 5 працівників. 

Кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» має 42 викладачі. 

Кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії» мають 6 викладачів. 

Кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії» мають 7 викладачів. 

 


