ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності комунального закладу
«Середня загальноосвітня школа № 38 імені І. О. Секретнюка» КМР 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
Педагогічні працівники,
усього:
У тому числі ті, що
мають відповідну освіту
Працюють в закладі
освіти за сумісництвом

Необхідно (осіб)
34

Фактично (осіб)
34

Відсоток потреби
-

34

34

-

-

-

-

Інформація про якісний склад педагогічних працівників, які працюють за основним місцем роботи в комунальному закладі
«Середня загальноосвітня школа №38ім.І.О.Секретнюка» Кам’янської міської ради
Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище,
ім’я, по
батькові
викладача

Найменування
посади

Найменування закладу,
який закінчив (рік
закінчення, спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту)

Примітки
Кваліфікаційна категорія, Педагогічний
Підвищення
педагогічне звання (рік стаж (повних кваліфікації за
встановлення,
років)
фахом
підтвердження)
(найменування
закладу або іншої
юридичної особи,
що має право на
підвищення
кваліфікації,
номер, дата видачі
документа про
підвищення
кваліфікації)

Педагогічні працівники, які працюють на постійній основі
Директор
Директор
інформатика

Кіровоградський педагогічний
Відповідає займаній
університет,2000р.,спеціальністьпосаді,2016
трудове навчання(обслуговуюча
праця)і основи інформатики.
Кваліфікація-вчитель трудового
Відповідає раніше
навчання(обслуговуючої праці),
присвоєній
кваліфікаційній
основ інформатики

17
років

Мелітопольський державний Присвоєна кваліфікаційна
вчитель фізики, педагогічний університет
категорія «спеціаліст»,2018
інформатики
,2018р.,
«інформатика»
М18№029467,
«Інформатика»

5
років

Шпачінська
Наталія
Євгенівна
вчитель
інформатики

фізика

Бабич
Анжеліка
Зурабівна

категорії
«спеціаліст вищої категорії».
Присвоєно педагогічне
звання «старший учитель»,
2016р.

ДОІППО,
директорів-СПК
№3084,30.09.15р.;

-

вчителів
інформатики-СПК
№510 31.03.2015

Підвищення
кваліфікації
заплановано на
2020 рік

-

Заступник
директора з
освітнього
процесу

Хамурда
Наталя
Володимирівна

заступник
директора з
НВР

вчитель
математики,

математика

математика

Грищенко
Валентина
Андріївна

вчитель
математики

математика

Уварова
Вікторія
Володимирівна

вчитель
математики

українська
мова

Дніпропетровський
державний університет,
1986р.,спеціальність-математика. Кваліфікаціяматематика, викладач

Ісмаілова
Світлана
Василівна

вчитель
української
мови і
літератури,
зарубіжної

Відповідає займаній посаді ,
2017 р.

32
роки

Відповідає раніше
присвоєній кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої категорії»
та педагогічному званню
«учитель -методист»,2017р.

ДОІППО,
заступників директорів з НВР
СПК№ДН2498
3906/2098-17,
16.11.2017р.

-

вчителів математикиСПК№ДН2498
3906/2098-17,
16.11.2017р.

Дніпропетровський
державний університет,
1973р.,спеціальністьматематика.Кваліфікаціяматематик

Відповідає раніше
присвоєній кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої категорії»
та педагогічному званню
«старший учитель »,2015р.

49
років

ДОІППО,
№8803
27.11.2014р.
вчителів
математики

Дніпропетровський
державний університет,1990р.,
спеціальністьматематика.Кваліфікаціяматематика, викладач

Присвоєно кваліфікаційну
категорію «спеціаліст другої
категорії»,2015

8
років

ДОІППО,
№5523
16.05.2014р.,
вчителів
математики

Мелітопольський державний
педагогічнийуніверситет,
2010р.,спеціальність- педагогіка
та методика середньої
освіти.Українська мова і

Присвоєно кваліфікаційну
категорію «спеціаліст вищої
категорії» 2016р.

30
років

ДОІППО,
СПК№7354
20.11.2015р.;
вчителів укр..мови
та літератури;

-

-

-

українська
мова

українська
мова

українська
мова

Поломана
Наталія
Василівна

Пономарьова
Анна
Олександрівна

Галенко
Оксана
Олегівна

літератури

література.Квалфікаціявчитель української мови і
літератури та зарубіжної
літератури

СПК №1244
19.04.2016р.,вчител
ів зарубіжної
літератури

вчитель
української
мови і
літератури,
зарубіжної
літератури

Дніпропетовський державний
університет,1999р.Спеціальність-українська мова і
літератури.Кваліфікаціяфілолог,викладач української
мови та літератури

вчитель
української
мови і
літератури,
зарубіжної
літератури,
психолог

Криворізький державний
Присвоєно кваліфікаційну
педагогічний університет,
категорію «спеціаліст першої
категорії» 2009р.
2004, спеціальність-педагогіка і
методика середньої освіти.
Українська мова та
література.Практична
психологія.Кваліфікаціявчитель української мови та
літератури, зарубіжної
літератури,Практичний психолог у закладах освіти

вчитель
української
мови і
літератури,
зарубіжної
літератури

Запорізький національний
державний університет,2017
Спеціальність- філологія.
Спеціалізація- українська мова і
література. Кваліфікація-філолог,
викладач української мови і
літератури

Відповідає раніше
присвоєній кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії» 2017р.

Присвоєно кваліфікаційну
категорію «спеціаліст»,
2017р

20
років

16
років

7
років

ДОІППО,СПК№ДН
24983906/1680-16 10.05.16р.;
вчителів укр..мови
та літератури.
СПК№ДН2498
3906/8615-16
16.12.2016р.,
вчителів зарубіжної
літератури
ДОІППО,
В даний час
№6235
знаходиться у
09.10.2009р.,
декретній
вчителів укр.мови
відпустці
та літератури.
№2361
02.10.2010р.,
практичних
психологів

В даний час
знаходиться у
декретній відпустці

-

вчитель
української
мови і
літератури,
зарубіжної
літератури

Дніпропетровський
Присвоєно кваліфікаційну
державний університет,1993р.,
категорію «спеціаліст»,
2018р
спеціальність-українська мова і
література. Кваліфікація-філолог,
викладач української мови і
літератури

ГПД

Чорна
Тетяна
Миколаївна

українська
мова

Осадчук
Дар’я
Анатоліївна

вчитель
української
мови і
літератури,
зарубіжної
літератури

Дніпродзержинський державний Присвоєно кваліфікаційну
технічний університет 2010,
категорію «спеціаліст другої
категорії»,2014р.
спеціальність-переклад.
Кваліфікація- перекладач з двох
слов’янських мов(української
російської),викладач

мова

Полагейкіна
Вікторія
Анатоліївна

вчитель
англійської
мови

Дніпродзержинський державний Присвоєно кваліфікаційну
технічний університет, 2012р.; категорію «спеціаліст першої
категорії»,2018р.
спеціальність –переклад.
.
Кваліфікація-перекладач з двох
іноземних мов(англійської,
французької)

англійська

Назаренко
Яна Василівна

вчитель
англійської
мови

Полтавський державний
педагогічний університет,
2003р.,спеціальністьпедагогіка і методика
середньої освіти. Мова і
література(англійська). Кваліфікація- вчитель англійської
мови та зарубіжної літератури

Ананьїна
Юлія
Федорівна

вчитель
англійської
мови

Дніпродзержинський державний Присвоєно кваліфікаційну
технічний університет, 2005р.,
категорію «спеціаліст другої
категорії»,2018р.
спеціальність-переклад.
Кваліфікація-перекладач з двох
іноземних мов(англійської та
французької), викладач.

англійська

мова

англійська
мова

Присвоєно кваліфікаційну
категорію «спеціаліст»,
2017р

27
років

8
років

ДОІППО,2007
вчитель укр.мови

Підвищення
кваліфікації
заплановано на
2020 рік

6
років

ДАНО,
05.04.2018
СПК№ДН41682253
/462

7
років

ДАНО,
22.06.2018
СПК№ДН41682253
/4562

6
років

ДАНО,
22.06.2018
СПК№ДН41682253
/4561

Курси
заплановано
на 2019 р.

Курси
заплановано
на 2019 р.

-

-

історія

Пацюк
Сергій
Олександрович

біологія

Прищепа
Ольга
Володимирівна

географія

трудове
навчання

вчитель
історії

Криворізький державний
Присвоєно кваліфікаційну
педагогічний університет,
категорію «спеціаліст вищої
категорії»,2015р.
2007р. Спціальність-педагогіка і
методика середньої освіти.
Історія.Кваліфікація- вчитель
історії

14
років

ДАНО,
29.06.2018

вчитель
біології,
вчитель
«Основ
здоров’я»

Відповідає раніше
Криворізький державний
присвоєній
кваліфікаційній
педагогічний університет,
категорії
2001р.,спеціальність-біологія.
«спеціаліст вищої
Кваліфікація-вчитель біології
категорії» та педагогічному
званню «старший учитель»
,2014р

24
роки

ДАНО,
13.04.2018
СПК№ДН41682253
/2294
вчителів біології

Відповідає раніше
присвоєній кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії» та педагогічному
званню «старший учитель»
,2016р

23
роки

Відповідає раніше
присвоєній кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії» та педагогічному
званню «старший учитель»
,2014р

32
рік

Криворізький державний
Плахотник
вчитель
педагогічний університет,
Тетяна
географії,еконо 2001,спеціальністьВолодимирівна
міки
географія.Кваліфікація-вчитель
хімії
географії

Попаїка
Галина
Василівна

вчитель
трудового
навчання

Криворізький державний
педагогічний університет,
1992р.,спеціальністьзагально технічні дисципліни
та праця.Кваліфікація-вчитель
загально технічних дисциплін.

-

-

вчителів «Основ здоров’я»
СПК№8633
18.12.2015

ДОІППО,
вчителів
географії,економіки
СПК№6375
24.11.2015р.;
вчителів хіміїСПК№575
07.04.2015р.
ДОІППО,
№4470
18.04.2014р.,
вчителів трудового
навчання
,технологій

-

-

трудове
навчання,

фізична
культура

фізична
культура

Савранець
Олександр
Михайлович

Коротя Ірина
Леонідівна

Шевцова
Вікторія
Володимирівна

Заступник
директора з ВР
фізична
культура

Єрьоменко
Вікторія
Вікторівна

вчитель
трудового
навчання

вчитель
фізичної
культури

вчитель
фізичної
культури

40
років

Відповідає раніше
присвоєній кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії» та педагогічному
званню «старший учитель»
,2017р
Дніпропетровський інститут
Присвоєно кваліфікаційну
фізичної культури і спорту, 2012. категорію «спеціаліст першої
категорії»,2016р.
Спеціальність-фізичне

37
років

Дніпропетровський інститут
фізичної культури і
спорту,1991р.,спеціальністьфізична культура і спорт.
Кваліфікація-вчитель фізичної
культури.

Дніпропетровський інститут
Відповідає займаній посаді
заступник з ВР фізичної культури і спорту,2001,
,2017р.
Спеціальність- фізичне
виховання.
вчитель
Відповідає раніше
Кваліфікація-викладач
фізичної
присвоєній
кваліфікаційній
фізичного виховання і спорту

педагогорганізатор

категорії
«спеціаліст вищої
категорії»,2017р.

Присвоєно кваліфікаційну
категорію «спеціаліст першої
категорії»,2018р.

ДОІППО,
вчителів трудового
навчання,технологі
й;

-

СПК№ДН249839
06/3269-16
20.05.2016р.;

ДОІППО,
СПК№ДН24983906
/6881-16
04.11.2016,
вчителів фізичної
культури

-

11
років

ДОІППО,
Курси
№6812
заплановані
09.06.2012р.,
вчителів фізичної на листопад
культури в
2018
початкових класів

22
роки

ДОІППО,
заступників директора з виховної роботи та вчителів фізичної культуриСПК №ДН 24983906
/7291-16;

виховання. Кваліфікаціявикладач фізичного виховання
і спорту у ВНЗ

культури,

педагогорганізатор

Полтавське вище військовоПрисвоєно кваліфікаційну
командне училище зв’язку
категорію «спеціаліст другої
категорії»,2016р.
1981р.,спеціальність- команд.
ний радіозв’язок.Кваліфікаціяофіцер з вищою військово-спеціальною освітою, інженер з
експлуатації засобів радіозв’язку

як педагог-організатор-СПК№ДН
41682253/478
16.02.2018р.

-

Дніпропетровський
образотворче
Плоха
вчитель ОТМ, державний технікум
мистецтво
Вікторія
вчитель
художньої культури,1999,
Володимирівна художньої пра- Спеціальність-образотворче та
ці, вчитель декоративно-прикладне
предмету
мистецтво. Кваліфікація«Мистецтво» художник виконавець
живопису,викладач

Заступник
директора з
освітнього
процесу

Лісова
Тетяна
Леонідівна

початкові
класи

початкові
класи

вчитель
початкових
класів ,

Бондарьова
Ольга
Сергіївна

соціальний
педагог

початкові
класи

заступник
ректора з
НВР Іст.

вчитель
початкових
класів
соціальний
педагог

Зіненко
Ганна
Станіславівна

вчитель
початкових
класів

Мелітопольський державний
педагогічнийуніверситет,2008,
Спеціальність- початкове
навчання.Кваліфікація-вчитель
початкових класів

Криворізький державний
педагогічний університет,2007;
спеціальність-початкове
навчання. Кваліфікаціявчитель початкових класів

Встановлено ставку
заробітної плати відповідно
до 10тарифного розряду
ЄТС, 2016р.

19
років

ДОІППО,
СПК№6342
16.10.2015р.,
вчителів художньої
культури та ОТМ

Відповідає займаній посаді
,2017р.

29
років

ДОІППО,
заступників
директора з НВР та
вчителів
початкових класів
СПК№ ДН
24983906/8818-17
27.06.17р.;
ДОІППО,
вчителів
початкових класів

Відповідність раніше
присвоєній кваліфікаційній
категорії «спеціаліст вищої
категорії»,2018р.

Присвоєно кваліфікаційну
категорію «спеціаліст вищої
категорії»,2018р.

14
років

-

-

-

СПК№ДН24983906
/133 20.01.2017р.;
соціальний педагог№2587
07.03.2014р.

Київський інститут
Встановлено ставку
музики м.Глієра,2011р.
заробітної плати відповідно
до 10тарифного розряду
Спеціальність-музичне
ЄТС, 2012р.
мистецтво.Кваліфікація –артист
вокаліст ансамблю,викладач
початкових спеціалізованих
мистецьких навчальних закладів,
співи.

6
років

В даний час
навчається
вЛуганському
національному
університеті 6 курс,
початкова освіта

-

початкові
класи

Кравченко
Олена
Володимирівна

вчитель
початкових
класів

Кіровоградський
Присвоєно кваліфікаційну
державний педалогічний
категорію «спеціаліст вищої
категорії»,2016р.
університе,2010р.Спеціальністьпочаткова освіта.Кваліфікація вчитель початкових класів

початкові
класи

Федорцова
Маргарита
Сергіївна

вчитель
початкових
класів

Дніпропетровський педагогічний
коледж,2018р.
Встановлено ставку
заробітної плати відповідно
.

23
роки

0
років

до 10тарифного розряду
ЄТС, 2018р.

Іноземні
мови

початкові
класи

початкові
класи

Лакіза
Інна
Сергіївна

Ковальова
Надія
Олексіївна

Зіненко
Ярослава
Станіславівна

Дніпродзержинський
вчитель
Іноземних мов державний технічний

Встановлено ставку
заробітної плати відповідно
до 10тарифного розряду
ЄТС, 2018р.

0
років

Встановлено ставку
Дніпропетровський
заробітної
плати відповідно
педагогічний коледж
до 10тарифного розряду
ДНУ,2011.СпеціальністьЄТС, 2017р.
дошкільна світа.Кваліфікаціявчитель з дошкільного
виховання

7
років

Мелітопольський державний Встановлено кваліфікаційну
педагогічний університет
категорію «спеціаліст»,
,2018р.,
2012р
«початкова освіта», «вчитель»

6
років

університет,2008
економіка і підприємництво

вчитель
початкових
класів

вчитель
початкових
класів

ДОІППО,
СПК№5605
18.09.2015р.,
вчителів
початкових класів
Бердянський
державний
педагогічний
університет,
1 курс
ППрАТ
«ВНЗ»
«МАУП»
(психолог),1 курс,
Мелітопольський
державний
педагогічний
університет,
іноземні мови, 5
курс
Мелітопольський
державний
педагогічний
університет ,
«початкова освіта»,
3
курс
В даний час
знаходиться у
декретній відпустці

-

-

-

-

-

початкові
класи

Чепурко
Тетяна
Миколаївна

початкові
класи

Шевченко
Олена
Володимирівна

інформатика

Молдован
Людмила
Георгіївна

бібліотекар

Лупало
Наталія
Дмитрівна

Технолого-економічний тех.Встановлено ставку
нікум Дніпродзержинського
заробітної плати відповідно
державного технічного унідо 10тарифного розряду
верситету,2004; спеціальність- ЄТС, 2013р.
виробництво опоряджувальних матеріалів; кваліфікаціятехнік-технолог
в даний час навчається в

5
років

Мелітопольський
державний педагогічний університет
6 курс

Дніпропетровський
національний університет
ім.О.Гончара,2013р.;
спеціальність-екологія та
охорона навколишнього середовища; кваліфікація-еколог

Присвоєно кваліфікаційну
категорію «спеціаліст»,
2013р.

5
років

навчається в
Криворізькому
державному
педагогічно-му
університеті, 6курс
,вчитель
початкових класів

Український державний хіміковчитель
технологічний університет,
інформатики 2013р.
Технологія фармацевтичний
препарів

Присвоєно кваліфікаційну
категорію
«спеціаліст»,2018р.

0
років

Мелітопольський
державний педагогічний
університет
5 курс

Харківський державний
Відповідає раніше
інститут культури,1990р.,
присвоєній кваліфікаційній
категорії « провідний
спеціальність-бібліотекознавство
бібліотекар», 2017р.
та бібліографія. Кваліфікаціябібліотекар, бібліограф

36
років

читель
початкових
класів

вчитель
початкових
класів

бібліотекар

ДОІППО,
СПК№ДН24983906
/40-17
20.01.2017р.,
шкільних
бібліотекарів

-

-

-

-

