ВІДОМОСТІ
Комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №9» Кам’янської міської ради
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної
загальної середньої освіти, необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної
середньої освіти відповідного рівня
1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності за певним освітнім рівнем повної загальної середньої освіти

Педагогічні працівники

Необхідна кількість,
осіб

Фактична кількість, осіб

Відсоток потреби

37

36

2,7

мають відповідну освіту

37

36

-

працюють у закладі освіти за сумісництвом

1

1

-

Педагогічні працівники, усього
у тому числі ті, що:

2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників
Особи, які працюють за основним місцем роботи
Найменування
Прізвище, ім’я
Повне
Повне найменування Кваліфікаційна Педагогічний
Підвищення
Примітки
навчальної
та по батькові
найменування
закладу, який
категорія,
стаж (повних
кваліфікації за
дисципліни
викладача
посади
закінчив (рік
педагогічне звання
років)
фахом
закінчення,
(рік встановлення,
(найменування
спеціальність,
підтвердження)
закладу або іншої
кваліфікація згідно з
юридичної особи,
документом про
що має право на
вищу освіту)
підвищення
кваліфікації, номер,
вид документа, дата
видачі)
Директор
Кожушко
Директор
Дніпропетровський Відповідає
34
ДОІППО, Курси
Заплановано
Тетяна
державний
займаній посаді,
керівників закладів на жовтень
Миколаївна
університет, 1984, 2017 рік
освіти
2018р.
історик, викладач
«Випереджаюча
Історія
Вчитель
Відповідає
історії
та
освіта для сталого
історії
раніше
суспільствознавства присвоєним
розвитку», вчителів
історії і
кваліфікаційній
правознавства,
категорії
№3383, від
«спеціаліст
02.10.2013р.
вищої категорії»
та педагогічному
званню
«учительметодист», 2017 рік
Заступник
Орлата
Заступник
Дніпропетровський Відповідає
20
ДОІППО,
директора з
Вікторія
директора з
державний
займаній посаді,
заступників
навчально-виховної Володимирівна НВР
університет, 2000, 2017 рік
директорів ЗНЗ,
роботи
викладач
вчителів
математики та
математики
Математика
Вчитель
Відповідає
інформатики
і інформатики,
математики
раніше
№4577, від
присвоєній
18.04.2014р.
кваліфікаційній
ДОІППО,
категорії
керівників установ
«спеціаліст
за програмою
вищої категорії».

Заступник
директора з
виховної роботи
Біологія

Михайлова
Ольга
Віталіївна

Заступник
директора з
ВР
Вчитель
біології

Російська мова та
література

Усик
Вчитель
Інна
російської
Олександрівна мови та
літератури

Російська мова та
література

Сава
Вчитель
Олена Юріївна російської
мови та
літератури

Присвоєно
педагогічне
звання «старший
учитель», 2017
рік
Криворізький
Відповідає
державний
займаній посаді,
педагогічний
2015 рік
університет, 2009, Відповідає
вчитель біології
займаний посаді.
Присвоєно
кваліфікаційну
категорію
«спеціаліст
вищої
категорії»,
2018 рік
Луганський
Відповідає
державний
раніше
педінститут, 1993, присвоєній
вчитель російської кваліфікаційній
мови та літератури категорії
«спеціаліст
вищої категорії»,
2014 рік
Дніпропетровський Відповідає
державний
раніше
університет, 1990, присвоєній
філолог, викладач кваліфікаційній
російської мови та категорії
літератури
«спеціаліст
вищої категорії».
Присвоєно
педагогічне
звання «старший
учитель»,
2014 рік

випереджаюча
освіта для сталого
розвитку, №4882,
від 03.12.2015р.
15

ДОІППО,
заступників
директорів з
виховної роботи
загальноосвітніх
навчальних закладів
вчителів
природознавства та
біології, СПК № ДН
24983906/9621-17,
від 08.12.2017р.

27

ДОІППО,
Заплановано
вчителів російської на листопад
мови, літератури,
2018р.
світової літератури,
№8113, від
10.10.2013р.

23

ДОIППО, вчителів
російської мови,
літератури і світової
літератури, №2675,
від 07.03.2014р.

Українська мова та Семенченко
література
Світлана
Віталіївна

Англійська мова

Вчитель
української
мови та
літератури

Литвиненко
Вчитель
Тетяна
англійської
Володимирівна мови

Українська мова та Рижкова
література
Катерина
Миколаївна

Вчитель
української
мови та
літератури

Англійська мова

Вчитель
англійської
мови

Лаптева
Наталія
Вікторівна

Донецький
національний
університет, 2012,
спеціаліст з
філології, викладач
української мови та
літератури

Відповідає
займаний посаді.
Присвоєно
кваліфікаційну
категорію
«спеціаліст
першої
категорії»,
2018 рік
Дніпропетровський Відповідає
державний
раніше
університет, 1980, присвоєним
філолог, викладач, кваліфікаційній
перекладач
категорії
англійської мови
«спеціаліст
вищої категорії»
та педагогічному
званню
«учительметодист»,
2016 рік
Дніпропетровський Встановлено
національний
кваліфікаційну
університет
категорію
ім..О.Гончара, 2015, «спеціаліст»,
спеціаліст з
2015 рік
української мови
та літератури,
викладач
середнього
навчального
закладу
Київський
Відповідає
державний
раніше
університет
присвоєним
іноземних мов, 1979, кваліфікаційній
вчитель англійської категорії
та французької мов «спеціаліст

6

ДОІППО,
вчителів української
мови та літератури,
СПК №ДН
24983906/5990-16,
від 13.10.2016р.

30

ДОІППО,
вчителів англійської
мови, №700, від
13.02.2015р.

3

Дніпропетровський
національний
університет
ім..О.Гончара, 2015,
спеціаліст з
української мови
та літератури

32

ДОІППО,
вчителів іноземних
мов, №6084, від
03.09.2014р

Англійська мова

Кутепова
Таміла
Віталіївна

Вчитель
англійської
мови

Дніпропетровський
державний
університет, 1996,
хімік-викладач

Історія і
Дорошенко
суспільствознавство Олена
Анатоліївна

Вчитель
Дніпропетровський
історії і
державний
суспільствознавства університет, 1984,
історик, викладач
історії і
суспільствознавства

Математика та
інформатика

Вчитель
математики
та
інформатики

Дніпропетровський
державний
університет, 1991,
механік, математика
прикладна, викладач

Вчитель
української
мови та

Глухівський
державний
педагогічний

Дірявка
Марина
Станіславівна

Українська мова та Гусакова
література
Наталія
Вікторівна

вищої категорії»
та педагогічному
званню
«старший
учитель»,
2014 рік
Відповідає
раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст
першої
категорії»,
2013 рік
Відповідає
раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст
вищої категорії».
Присвоєно
педагогічне
звання «старший
учитель»,
2016 рік
Відповідає
займаний посаді.
Присвоєно
кваліфікаційну
категорію
«спеціаліст
вищої категорії»,
2015 рік
Відповідає
займаний посаді.
Присвоєно

21

Класичний
Приватний
Університет,
віділення Філологія
«Мова і література»
(англ.), магістратура

34

ДОІППО.
вчителів історії,
правознавства та
суспільствознавчих
дисциплін,
СПК №ДН
24983906/1638-16,
від 17.05.2016р.

22

ДОІППО.
вчителів
математики, які
одночасно
викладають
інформатику,
№1410, від
26.12.2014р.
ДОІППО,
вчителів української
мови та літератури,

22

літератури

Українська мова та Коваленко
Вчитель
література
Юлія Євгенівна української
мови та
літератури

Фізика

Биковська
Людмила
Степанівна

Вчитель
фізики

Біологія, хімія

Журавель
Лариса
Євгенівна

Вчитель
біології,
хімії

Географія

Коваленко
Любов
Іванівна

Вчитель
географії

інститут, 1996,
початкове навчання
та українська мова
та література
Кіровоградський
державний
педагогічний
університет
ім..В.Винниченка,
2013,
українська мова
та література
Львівський
державний
університет, 1984,
фізик, викладач
фізики

кваліфікаційну
категорію
«спеціаліст
вищої категорії»,
2018 рік
Встановлено
кваліфікаційну
категорію
«спеціаліст»,
2013 рік

Відповідає
раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст
вищої категорії»,
2015 рік
Дніпропетровський Відповідає
державний
раніше
університет, 1987, присвоєним
хімік, викладач хімії кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст
вищої категорії»
та педагогічному
званню
«старший
учитель»,
2015 рік
Дніпропетровський Відповідає
державний
раніше
університет, 1981, присвоєним
географ, викладач кваліфікаційній
категорії

СПК №ДН
24983906/798817,
від 27.12.2017р.

4

Розпочала роботу з
01.09.2018р.

34

ДОІППО,
вчителів фізики і
астрономії, №1092,
від 30.04.2015р.

31

ДОІППО,
вчителів біології та
хімії, СПК №ДН
24983906/1147, від
23.05.2017р.

43

ДОІППО,
вчителі географії
та економіки,
СПК №ДН
24983906/7984, від

ОТМ

Високос
Ірина
Анатоліївна

Музичне мистецтво Вишня
Ірина
Іванівна

Вчитель
ОТМ

Вчитель
музичного
мистецтва

Фізична культура

Липа Тетяна
Вчитель
Володимирівна фізичної
культури

Фізична культура

Демчук Євгенія Вчитель
Валеріївна
фізичної
культури

Харківський
державний
педагогічний
університет, 1999,
креслення,
організатор
прикладної
творчості, вчитель
ОТМ і креслення
Середне-спеціальне,
Дніпродзержинське
державне музичне
училище, 1977,
диригент хору,
учитель співів,
викладач
сольфеджіо
Дніпропетровський
державний інститут
фізкультури, 1987,
викладач фізичної
культури і спорту

«спеціаліст
вищої категорії»
та педагогічному
званню
«учительметодист»,
2014 рік
Відповідає
займаний посаді.
Присвоєно
кваліфікаційну
категорію
«спеціаліст
вищої категорії»,
2016 рік
Відповідає
займаній посаді.
Встановлено 9-й
тарифний
розряд,
2016 рік

Відповідає
раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст
вищої категорії»,
2017 рік
Дніпропетровський Присвоєно
державний інститут кваліфікаційну
фізкультури, 2004, категорію
викладач фізичної «спеціаліст другої
культури і спорту
категорії», 2011 рік

03.11.2017р.

21

ДОІППО,
вчителів
образотворчого
мистецтва і
креслення, №5221,
від 03.07.2015р.

35

Заплановано на
2018 рік

36

ДОІППО,
вчителів фізичної
культури в
початкових класах,
СПК №ДН
41682253/2588,, від
20.04.2018р.

6

ДОІППО,
вчителів фізичної
культури, №1256,
від 26.11.2010р.

Заплановано
на 2019 рік

Трудове навчання

Ємеліна Інна
Леонідівна

Вчитель
трудового
навчання

Криворізький
державний
педінститут, 1990,
вчитель загально
технічних
дисциплін

Трудове навчання

Пипа Михайло Вчитель
Іванович
трудового
навчання

Криворізький
державний
педінститут,1990,
вчитель загально
технічних
дисциплін

Інформатика

Чупілко Сергій Вчитель
Іванович
інформатики

Дніпропетровський
державний
університет, 1983,
механіка

Відповідає
раніше
присвоєним
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст
вищої категорії»
та педагогічному
званню
«старший
учитель»,
2017 рік
Відповідає
раніше
присвоєним
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст
вищої категорії»
та педагогічному
званню
«учительметодист»,
2015 рік

32

ДОІППО,
вчителів трудового
навчання і
креслення, №874,
від 12.02.2016р.

51

ДОІППО,
вчителів трудового
навчання,
технологій, №328,
від 24.10.2014р.

Відповідає
раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст
вищої категорії».
Присвоєно
педагогічне
звання «учительметодист»,
2017 рік

21

ДДТУ,
вчителів
інформатики,
№03/175/16Р,
від 15.03.2016р.

Інформатика

Бут Юлія
Вчитель
Олександрівна інформатики

Дніпропетровська
державна фінансова
академія, 2011,
фінанси.

Присвоєно
кваліфікаційну
категорію
«спеціаліст другої
категорії», 2018 рік

2

Початкові класи

Сербіна
Анастасія
Олегівна

Вчитель
початкових
класів

4

Початкові класи

Амбросьєва
Світлана
Василівна

Вчитель
початкових
класів

Початкові класи

Перемітько
Валентина
Вікторівна

Вчитель
початкових
класів

Державний вищий Присвоєно
навчальний заклад кваліфікаційну
«Криворізький
категорію
національний
«спеціаліст другої
університет», 2014, категорії», 2017 рік
організатор
початкової освіти,
вчитель початкових
класів
Жовтоводське
Відповідає
педучилище,
займаний посаді.
1987;, вчитель
Присвоєно
початкових класів кваліфікаційну
Дніпродзержинський категорію
держ. техн. універ., «спеціаліст
2008, перекладач з першої
двох слов’янських категорії»,
мов (української та 2017 рік
російської),
викладач
Криворізький
Відповідає
державний
раніше
педінститут, 1996, присвоєній
вчитель
кваліфікаційній
початкових класів і категорії
народознавства
«спеціаліст
вищої категорії».
Присвоєно
педагогічне
звання «старший
учитель»,
2017 рік

26

22

ДОІППО,
вчителів
інформатики, СПК
№ДН
24983906/8912,
від 28.12.2017р.
ДОІППО,
вчитель початкових
класів, які
одночасно
працюють в групах
продовженого дня,
СПК №ДН
24983906/1565,
від 24.03.2017р.
ДОІППО,
вчителів початкових
класів, №3034,
від 21.03.2014р.

ДОІППО,
вчителів початкових
класів з
викладанням ІКТ
технологій, №2345
від 13.04.2018р.

Початкові класи

Полякова
Тамара
Валентинівна

Вчитель
початкових
класів

Початкові класи

Майстренко
Олена
Олексіївна

Вчитель
початкових
класів

Початкові класи

Науменко Юлія Вчитель
Сергіївна
початкових
класів

Початкові класи

Горб Світлана Вчитель
Вікторівна
початкових
класів

Дніпродзержинський Відповідає
індустріальний
раніше
інститут, 1986,
присвоєним
інженер з
кваліфікаційній
автоматизації
категорії
металургійного
«спеціаліст
виробництва
вищої категорії»
та педагогічному
званню
«старший
учитель»,
2017 рік
Уманський
Відповідає
державний
раніше
педінститут, 1981, присвоєним
учитель початкових кваліфікаційній
класів
категорії
«спеціаліст
вищої категорії»
та педагогічному
званню
«старший
учитель»,
2014 рік
Криворізький
Встановлено
національний
кваліфікаційну
університет, 2016, категорію
вчитель
«спеціаліст»,
початкової школи
2016 рік
Дніпропетровське Відповідає
педагогічне
раніше
училище, 1994,
присвоєній
вчитель початкових кваліфікаційній
класів,
категорії
Криворізький
«спеціаліст
державний
вищої категорії»,
університет, 2003, 2018 рік
вчитель

28

ДОІППО,
вчитель початкових
класів з
викладанням ІКТ,
СПК №ДН
24983906/7625-16,
від 18.11.2016р.

37

ДОІППО,
вчителів початкових
класів з
викладанням ІКТ
технологій, №1460,
від 14.02.2014р.

3

Криворізький
національний
університет, 2016р.

24

ДОІППО,
вчителів початкових
класів з
викладанням ІКТ
технологій, курси,
№5222, від
16.11.2018р.

Початкові класи

Сидоренко
Тетяна
Юхимівна

Вчитель
початкових
класів

Основи здоров’я

Дорошенко
Наталія
Петрівна

Вчитель
основ
здоров’я

Соціальний педагог

Математика

Соціальний
педагог

Коломієць
Вчитель
Руслан
математики
Володимирович

української мови та
літератури
Криворізький
державний
педінститут, 1978,
вчитель
початкових класів

Відповідає
раніше
присвоєним
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст
вищої категорії».
Присвоєно
педагогічне
звання «учительметодист»,
2016 рік
Кіровоградський
Відповідає
педінститут, 1995, раніше
вчитель
присвоєній
російської мови та кваліфікаційній
літератури
категорії
«спеціаліст
вищої категорії»,
2018 рік
Присвоєно
кваліфікаційну
категорію
«спеціаліст
вищої категорії»,
2018рік
Дніпропетровський Встановлено
національний
кваліфікаційну
університет
категорію
ім.О.Гончара, 2013р. «спеціаліст»,
математика2013 рік
статистика

40

ДОІППО,
вчителів початкових
класів з
викладанням ІКТ
технологій, №1346,
від 06.03.2015р.

31

ДОІППО,
вчителів основ
здоров’я та основ
безпеки
життєдіяльності,
СПК №ДН
24983906/4716,
від 16.06.2017р
ДОІППО,
соціальних
педагогів, СПК
№ДН
24983906/5964, від
15.09.2017р.
Дніпропетровський
національний
університет
ім.О.Гончара,
2013р.,
Дніпропетровський
національний
університет,
аспірантура за
спеціальністю

2

математик-статист,
2016р.
Психолог

Клименко
Олена
Леонідівна

Практичний
психолог

Особи, які працюють за сумісництвом
Херсонський
Відповідає
інститут НИП
займаний посаді.
«Людина», 1998,
Присвоєно
МАУП, психолог,
кваліфікаційну
2012
категорію
«спеціаліст
першої
категорії»,
2017 рік

Директор школи

Т.М.Кожушко

14

ДОІППО,
практичних
психологів, 2017

