ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти
1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері
загальної середньої освіти
Педагогічні
Необхідно (осіб)
працівники
Педагогічні
працівники, усього
18
у тому числі ті,
що:
мають відповідну
освіту
працюють у
закладі освіти за
сумісництвом

Директор

Фактично (осіб)

Відсоток потреби
-
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-

18
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-

-
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-
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2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я,
по батькові
викладача

Парова
Українська мова
Світлана
і література
Віталіївна

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

Кваліфікаційна
категорія,
педагогічне
звання (рік
встановлення,
підтвердження)

Підвищення
кваліфікації за фахом
(найменування закладу
Педагогіч або іншої юридичної
ний стаж особи, що має право на
(повних
підвищення
років)
кваліфікації, номер,
дата видачі документа
про підвищення
кваліфікації)

Криворізький
державний
Учитель
педагогічний
української інститут, 1987рік,
мови
та «Українська мова та
літератури
література»,
учитель української
мови та літератури

Відповідає
раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст
першої
категорії»,
2016 рік
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ДОППО,
СПК№5078 від
28.09.2015р.,
учителів української
мови та літератури

Горлівський
державний
педагогічний
інститут іноземних
мов,
2003рік,
«Педагогіка
і
методика середньої
освіти.
Мова
і
література
(англійська, російська)»,
учитель
англійської мови та
зарубіжної літератури,
російської
мови та літератури

Присвоєно
кваліфікаційну
категорію
«спеціаліст
другої
категорії»,
2016 рік

13

ДонОППО,
СПК№171 від
25.01.2014р.,
учителів англійської
мови

Найменування
посади

Учитель
Іноземна
мова Мосієнко Юлія
іноземної
(англійська)
Дмитрівна
мови

Примітки

Російська мова

Зарубіжна
література

Ляшенко
Наталія
Іванівна

Учитель
зарубіжної
літератури

Запорізький
державний
педагогічний
інститут, 1985рік,
«російська мова та
література»,
учитель російської
мови та літератури
середньої школи

Історія України
Всесвітня історія

Ляшенко Юрій Учитель
Васильович
історії
Правознавство

Музичне
мистецтво
Шляхова
Людмила
Василівна
Художня
культура

Запорізький
державний
університет,
1986рік, «історія з
додатковою
спеціальністю
право»,
учитель
історії,
суспільствознавства
та основ держави і
права

Відповідає
раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст
першої
категорії»,
2016 рік
Відповідає
раніше
присвоєним
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст
вищої
категорії»
та
педагогічному
званню
«учительметодист»,
2017 рік

Відповідає
раніше
Харківська
присвоєній
державна академія
кваліфікаційній
Заступник
культури, 2002 рік,
категорії «спедиректора з «музичне
ціаліст вищої
виховної
мистецтво»,
категорії», прироботи
викладач, керівник
своєно педаговокального
гічне
звання
ансамблю
«учитель-методист», 2013 рік
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ДОППО, №2657 від
07.03.2014р.,
учителів російської
мови, літератури та
світової літератури

28

ДОППО,
СПК№24983906/165
0-16 від
17.05.2016р.,
учителів історії,
правознавства та
суспільствознавчих
дисциплін

24

ДОППО, №9723 від
18.10.2013 р.,
учителів
муз.мистецтва та
худ.культури
ДОППО,
СПК№4442-16 від
24.06.2016р.,
заступників
директорів з
виховної роботи
ЗНЗ

Директор

Запорізький
державний
університет,
1989рік,
«математика та
фізика»,
математик,
викладач

Відповідає
раніше
присвоєним
кваліфікаційній
категорії «спеціаліст вищої
категорії»
та
педагогічному
званню «старший учитель»,
2016 рік

Учитель
математики

Криворізький
державний
педагогічний
університет,
2005рік,
«Педагогіка
і
методика середньої
освіти.
Математика»,
учитель математики

Відповідає
раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст
першої
категорії»,
2017 рік

Образотворче
мистецтво
Василенко
Вікторія
Іванівна
Математика

Креслення

Природознавство
Географія
Економіка
Хімія
Основи здоров’я

Тишкевич
Тетяна
Леонідівна

Відповідає
раніше
Дніпропетровський
присвоєній
державний
Учитель
кваліфікаційній
Доля Ельвіра
університет, 1988
хімії
та
категорії
29
Леонтіївна
рік,
«біологія»,
географії
«спеціаліст
біолог,
учитель
першої
біології та хімії
категорії»,
2014 рік

28

19

ДОППО,
СПК№8509 від
11.12.2015р.,
учителів ОТМ та
креслення
ДОППО,
СПК№3038 від
29.09.2015р.,
керівників установ і
закладів, учителів
математики та
інформатики
ДОППО,
СПК№1152 від
27.04.2016р.,
учителів
математики

ДОППО,
СПК№6381 від
24.11.2015р.,
учителів географії,
економіки та
природознавства
ДОППО, №1860 від
24.04.2014р.,
учителів хімії
ДОППО, СПК№ДН
24983906/2152 від
31.03.2017р.,

учителів основ
здоров’я
Фізика

Інформатика

Шляхова
Карина
Євгенівна

Бєлгородський
державний
національний
Учитель
університет, 2015
інформатики рік,
і фізики
«інфокомунікаційні
технології
та
системи зв’язку»,
інженер зв’язку

Біологія

Технології

Фізична
культура

Матвєєнкова
Надія
Олексіївна

Учитель
біології

Удалова
Учитель
Анастасія
фізичної
Володимирівна культури

Криворізький
державний
педагогічний
інститут, 1990рік,
«Біологія з
додатковою
спеціальністю
хімія»,
учитель біології і
хімії
Слов’янський
державний
педагогічний
університет, 2011
рік, «Педагогіка і
методика середньої
освіти.
Фізична
культура»,
учитель
фізичної
культури

Навчається заочно у Бердянському державному педагогічному
університеті
(освітній ступінь магістра,
факультету
фізико-математичної,
комп’ютерної
освіти)

1

Присвоєно
кваліфікаційну
категорію
«спеціаліст
першої
категорії»,
2003 рік

21,7

6

ДОППО, СПК№ДН
24983906/2915 від
16.03.2017р.

ДОППО, СПК№ДН
24983906/2390 від
31.03.2017р.,
учителів фізичної
культури

Мелітопольський
державний
Українське
педагогічний
народознавство
університет, 2009
Заступник
рік, «Педагогіка і
Федорова
директора з
методика середньої
Світлана
навчальноосвіти. Українська
Григорівна
виховної
мова і література»,
Освіта сталого
роботи
учитель української
розвитку
мови і літератури та
зарубіжної
літератури
Дніпропетровське
педагогічне
училище, 1989 рік,
Учитель
«Викладання
у
Початкове
Лященко Інна
початкових початкових класах
навчання
Миколаївна
класів
загальноосвітньої
школи»,
учитель
початкових класів і
вихователь ГПД
Красноармійське
педагогічне
училище, 1982 рік,
Хоцевська
Учитель
Початкове
«Викладання
у
Валентина
початкових
навчання
початкових класах
Анатоліївна
класів
загальноосвітньої
школи»,
учитель
початкових класів
Бердянський
державний
Учитель
Початкове
Волоха Ірина
педагогічний
початкових
навчання
Олександрівна
інститут, 2009 рік,
класів
«Педагогіка
і
методика

7

Відповідає
займаній посаді
та
раніше
встановленому
11 тарифному
розряду, 2017
рік
Відповідає
займаній посаді
та
раніше
встановленому
11 тарифному
розряду, 2010
рік
Відповідає
раніше
присвоєним
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст

28

35
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ДОППО, СПК№ДН
24983906/2709-17
від 14.04.2017р.,
заступників
директорів ЗНЗ,
учителів української
мови та літератури,
основ сталого
розвитку
ДОППО, СПК№992
від 13.02.2015р.,
учителів початкових
класів, вихователів
ГПД

ДОППО, СПК№ 578
від 07.11.2014р.,
учителів початкових
класів з
викладанням ІКТ
технологій
ДОППО,
СПК№8819 від
25.12.2015р.,
учителів початкових
класів з
викладанням ІКТ

Початкове
навчання

Гайдамака
Наталя
Григорівна

Учитель
початкових
класів

Дошкільне
навчання

Заворозка
Лариса
Миколаївна

Вихователь
дошкільної
групи

Дошкільне
навчання

Москаленко
Тетяна
Григорівна

Вихователь
дошкільної
групи

початкового
вищої
навчання», учитель категорії»
та
початкових класів
педагогічному
званню
«учительметодист»,
2016 рік
Відповідає
Мелітопольський
раніше
державний
присвоєній
педагогічний
кваліфікаційній
університет, 2009 категорії
рік,
«Початкове «спеціаліст
навчання», учитель вищої
початкових класів
категорії», 2013
рік
Мелітопольський
державний
педагогічний
університет, 2015 Встановлено
рік,
«Дошкільна кваліфікаційну
освіта. Практичний категорію
психолог»,
«спеціаліст
організатор
другої
дошкільної освіти, категорії», 2017
вихователь
дітей рік
дошкільного віку,
практичний
психолог
Дніпропетровський
педагогічний
коледж, 2013 рік,
«Дошкільна
освіта», учитель з
дошкільного

технологій,
вихователів ГПД

30

12

4

ДОППО,
СПК№5575 від
18.09.2015р.,
учителів початкових
класів з
викладанням ІКТ
технологій
ДОППО, СПК№ДН
41682253/127-18 від
26.01.2018р.,
вихователів
малокомплектних
дошкільних
навчальних закладів

виховання (з
дипломом
молодшого
спеціаліста) з
додатковою
кваліфікацією
організатор
фізичного
виховання в
дошкільних
закладах

Директор

В.І. Василенко

