
 

ВІДОМОСТІ  

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 світнім рівнем повної загальної 

середньої освіти КЗ «Старокодацька загальноосвітня школа І-ІІ ступеня» Новоолександрівської сільської ради 

 

Педагогічні працівники 
Необхідно 

(осіб) 

Фактично 

(осіб) 

Відсоток 

потреби 

Педагогічні працівники, усього 19 19 0% 

у тому числі ті, що: 

 мають відповідну освіту 

 

19 

 

18 

 

5% 

працюють у закладі освіти за сумісництвом  

- 

 

2 

 

- 

Крім того, знаходяться у відпустці  по догляду за дитиною до трьох 

років 

 

- 

 

1 

 

- 

 

 

 
 

 

 

 

 

   



2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників КЗ «Старокодацька загальноосвітня школа І-ІІ 

ступеня» Новоолександрівської сільської ради 

Найменув

ання 

навчальної 

дисциплін

и 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

викладача 

Найменуван

ня посади 

Найменування 

закладу, який 

закінчив (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Кваліфікаційна 

категорія, педагогічне 

звання (рік 

встановлення, 

підтвердження) 

П
ед

аг
о

гі
ч

н
и

й
 с

та
ж

 (
п

о
в
н

и
х

 

р
о
к
ів

) 

Підвищення 

кваліфікації за фахом 

(найменування 

закладу або іншої 

юридичної особи, що 

має право на 

підвищення 

кваліфікації, номер, 

дата видачі документа 

про підвищення 

кваліфікації) 

Примі

тки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

  

 

Юношев 

Віктор 

Григорович 

 

Директор   Слов’янський 

педагогічний 

інститут,1986, 

спеціальність- 

«Загально 

технічні 

дисципліни та 

праця», 

кваліфікація- 

вчитель загально 

технічних 

дисциплін. 

Відповідає займаній 

посаді, 2016 р. 

 

 

29р. 

 

 

 

31р. 

ДОІППО 

СПК № ДН  24983906/ 

8217-17  від 06.12.2017 

року 

«Керівники установ і 

закладів освіти, 

вчителі фізичної 

культури» 

 

Фізична 

культура 

вчитель 

фізичної 

культури 

Відповідає  займаній 

посаді та раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», 2016 р. 

 

 

  

 

 

 

заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

 

Дніпропетровськ

ий державний 

університет, 1988, 

Відповідає займаній 

посаді, 2016 р. 

 

13р. 

 

 

 

КЗВО «ДАНО ДОР» 

СПК №ДН 41682253/ 

505 від  27.06.2019 

«Заступники 

 



 

Селянська 

Ірина 

Олександрі

вна 

роботи, 0,5 

ставки 

«Фізика», 

Фізик, викладач. 

 

 

 

 

 

25р. 

директорів установ і 

закладів освіти» 

Фізика 

 

 

 

 

 

вчитель 

фізики 

 

 

 

 

 

Відповідає займаній 

посаді та раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», 2019 р. 

КЗВО «Дніпровська 

академія неперервної 

освіти» 

СПК №ДН 41682253/ 

2634 від  28.05.2019 

року 

«Учитель фізики та 

природознавства» 

 

природозн

авство 

вчитель 

природозна

вства 

Математи

ка 

Костів 

Микола 

Васильович 

Вчитель 

математики 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

інститут, 1986. 

«Математика і 

фізика». 

Вчитель 

математики і 

фізики. 

Відповідає займаній 

посаді та раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст першої 

категорії», 2017 р. 

10р. ДОІППО 

СПК № ДН 24983906/ 

386-17 від 28.04.2017 

«Вчителі математики 

за дистанційною 

формою навчання» 

 

Трудове 

навчання 

Вчитель 

трудового 

навчання 

ДОІППО 

СПК №  ДН 24983906/ 

6818 від 06.10.2017 р. 

«Вчителі трудового 

навчання та 

технологій» 

 

Математи

ка 

Гилюн 

Наталія 

Василівна 

Вчитель 

математики 

 Полтавський 

педагогічний 

інститут, 1974. 

«Математика».  

Учитель 

математики 

середньої школи 

Відповідає займаній 

посаді та  раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», 2019 р. 

 

35р. 

КЗВО «ДАНО ДОР». 

Свідоцтво №  ДН 

41682253/ 6579, 

26.10.2018 року. 

«Вчителі математики» 

 

Українськ Замкова Вчитель  Мелітопольський Встановлено 5міс.   



а мова і 

література 

 

 

 

 

 

Ірина 

Ігорівна 

української 

мови та 

літератури 

державний 

педагогічний 

університет, 

бакалавр, 

«Початкова 

освіта», 2018. 

Продовжує 

навчання  в 

магістратурі І 

курсу 

спеціальності 

«Українська мова 

та література». 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст», 

2019 р. 

10 тарифний розряд 

 

Зарубіжна 

література 

Вчитель 

зарубіжної 

літератури 

 

Російська 

мова 

 

 

 

 

 

Різник Зоя 

Костянтинів

на 

Вчитель 

російської 

мови 

Дніпропетровсь 

кий державний 

університет, 1974. 

«Російська мова 

та література». 

Філолог. 

Викладач 

російської мови 

та літератури 

Відповідає займаній 

посаді та  раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», 2017 р. 

 

36 р. ДОІППО 

СПК №  ДН 24983906/ 

6090, 15.09.2017 року. 

«Учителі російської 

мови, літератури, 

зарубіжної 

літератури» 

 

Зарубіжна 

література 

Вчитель 

зарубіжної 

літератури 

 

Англійськ

а мова 

Пирогова 

Дар’я 

Василівна 

Вчитель 

англійської 

мови 

Дніпропетровськ

ий національний 

університет 

залізничного 

транспорту, 2011. 

«Переклад», 

кваліфікація 

перекладач 

науково-технічної 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст», 

2018 р., 

11 тарифний розряд. 

 

 

1р. КЗВО ДАНО 

Сертифікат № ДН 

41682253/ 3744, курси 

«НУШ» вчителів 

англійської мови, 

2018. 

 

 



літератури з двох 

іноземних мов 

(англійська, 

німецька) 

Хімія 

 

Храбан 

Назарій 

Анатолійов

ич 

Вчитель 

хімії 

Дніпропетровськ

ий національний 

університет, 2009. 

«Ботаніка». 

Кваліфікація 

ботаніка, вчителя 

біології та хімії 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст», 

2018 р. , 

11 тарифний розряд. 

 

2р.   

Біологія 

 

Вчитель 

біології 

 

Основи 

здоров’я 

Вчитель 

основ 

здоров’я 

 

Історія 

України 

 

 

Івженко 

Ольга 

Володимирі

вна 

Вчитель 

історії та 

правознавст

ва 

Дніпропетровськ

ий національний 

університет, 2011. 

«Правознавство». 

Професіонал в 

галузі 

правознавства, 

прокурорського 

нагляду та 

правосуддя 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст», 

2019 р., 

11 тарифний розряд. 

 

 

12р. КЗВО «ДАНО ДОР». 

СПК №  ДН 41682253/ 

2584 від 19.04.2019 

року. 

«Вчителі історії та 

правознавства» 

 

Всесвітня 

історія 

Правознав

ство 

Географія 

Початкова 

школа 

Дев’ятка 

Лілія 

Миколаївна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Кременчуцьке 

педагогічне , 

училище,1999. 

«Початкове 

навчання». 

Вчитель 

початкових класів 

 

Полтавський 

державний 

педагогічний 

Відповідає займаній 

посаді та  раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії». 

Присвоєно педагогічне 

звання «старший 

учитель»,  2019 р. 

19р. КЗВО «ДАНО ДОР». 

СПК №  ДН 41682253/ 

8930, 28.12.2018 року. 

«Вчителі початкових 

класів з викладанням 

ІКТ технологій». 

 

КЗВО ДАНО, 2018, 

Сертифікат № ДН 

41682253/ 2570 курси 

вчителів перших 

 



університет, 2004. 

«Педагогіка і 

методика 

середньої освіти. 

Математика та 

основи 

інформатики». 

Вчитель 

математики та 

інформатики 

класів «НУШ» 

Початкова 

школа 

Максимова 

Тетяна 

Миколаївна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Дніпропетровське

педагогічне  

училище,1988. 

«Викладання в 

початкових 

класах 

загальноосвітньої 

школи». 

Вчитель 

початкових класів 

 

Кримський 

гуманітарний 

університет, 2011. 

«Педагогіка і 

методика 

середньої освіти. 

Українська мова і 

література». 

Вчитель 

української мови 

та літератури, 

Відповідає займаній 

посаді.  Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

вищої категорії», 2015 р. 

25р. ДОІППО 

СПК № 1341, від 

06.03.2015 року. 

 

«Вчителі початкових 

класів з викладанням 

ІКТ» 

 



зарубіжної 

літератури. 

Початкова 

школа 

Глущенко 

Галина 

Іванівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Дніпропетровське

педагогічне  

училище,1979. 

«Викладання в 

початкових 

класах 

загальноосвітньої 

школи». 

Вчитель 

початкових 

класів. 

Відповідає займаній 

посаді . Присвоєно 

педагогічне звання 

«старший учитель», 

 2017 р., 

11 тарифний розряд. 

 

32р. ДОІППО 

СПК № ДН 24983906 /  

412 від 02.02.2017року 

«Вчителі початкових 

класів з викладанням 

ІКТ» 

КЗВО «ДАНО ДОР», 

2018, 

Сертифікат № ДН 

41682253/ 2570 курси 

вчителів перших 

класів «НУШ» 

 

Початкова 

школа 

Бондар 

Антоніна 

Григорівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

 Нікопольське 

педагогічне  

училище,1975. 

«Викладання в 

початкових 

класах 

загальноосвітньої 

школи». 

Вчитель 

початкових класів 

 

Відповідає займаній 

посаді . Присвоєно 

педагогічне звання 

«старший учитель»,  

2017 р., 

11 тарифний розряд. 

31р. ДОІППО 

СПК № ДН 24983906/  

3935-16 від 03.06.2016 

року. «Вчителі 

початкових класів з 

викладанням ІКТ». 

КЗВО ДАНО, 2018, 

Сертифікат № ДН 

41682253/ 6247 курси 

вчителів перших 

класів «НУШ» 

 

Фізична 

культура 

Смаль 

Дмитро 

Сергійович 

 

 

Вчитель 

фізичної 

культури 

Дніпродзержинсь

кий коледж 

фізичного 

виховання, 2014. 

«Фізичне 

виховання». 

Викладач 

Встановлено       

кваліфікаційну 

категорію  «спеціаліст»,  

2014 р., 

10 тарифний розряд. 

 

5р. КЗВО ДАНО, 2018, 

Сертифікат 8679  про 

навчання  за 

програмою 

«Інноваційні 

технології у 

фізичному вихованні 

 



фізичного 

виховання 

Студент  5 курсу 

Запорізького 

національного 

університету, 

спеціальність 

«Фізичне 

виховання» 

 

молодших школярів в 

рамках курсу НУШ». 

Музичне  

мистецтво 

 

Хрестьян 

Марина 

Сергіївна 

Вчитель 

музичного 

мистецтва 

Дніпропетровське 

Державне 

музичне училище, 

2002. 

«Музичне 

мистецтво». 

Викладач 

фортепіано; 

концертмейстер; 

артист ансамблю 

Відповідає займаній 

посаді. Встановлено 

11 тарифний розряд. 

2019р. 

 

 

 

4р. КВНЗ «ДАНО ДОР» 

СПК № ДН 41682253/ 

754 від 16.02.2018 р. 

«Вчителі предметів 

«Музичне мистецтво» 

та «Мистецтво». 

КЗВО ДАНО, 2018, 

Сертифікат № ДН 

41682253/ 4521 курси 

вчителів освітньої 

галузі «Мистецтво» 

відповідно до 

концепції НУШ. 

 

мистецтво Вчитель 

мистецтва 

 

 Керівник 

гурткової 

роботи, 0,5 

ставки 

 Мордань 

Світлана 

Володимирі

вна 

 

Педагог-

організатор 

Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет, 2011. 

«Психологія. 

Соціальна 

педагогіка» 

Присвоєно    

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст», 

2011 р., 

11 тарифний розряд. 

 

9р. КВНЗ «ДАНО ДОР» 

СПК № ДН 41682253/ 

312, 25.01.2019 року. 

«Педагоги-

організатори» 

 



Українськ

а мова і 

література 

 

 

 

 

 

Назаренко 

Світлана 

Михайлівна 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

Дніпропетровськ

ий державний 

університет, 1999. 

«Українська мова 

та література». 

Викладач 

української мови 

та літератури 

Відповідає займаній 

посаді та  раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст першої 

категорії», 2015 р. 

 

 

18 р. ДОІППО 

СПК №  ДН 24983906/  

2966/ 16, 29.04.2016 р. 

«Учителі української 

мови, літератури, 

російської мови, 

зарубіжної 

літератури» 

Декре

тна 

відпус

тка з 

15.10.

2018 

Зарубіжна 

література 

Вчитель 

зарубіжної 

літератури 

Особи, які працюють за сумісництвом 

Музичне  

мистецтво 

 

Саєнко  

Антоніна 

Сергіївна 

Вчитель 

музичного 

мистецтва 

Дніпропетровське 

училище 

культури,2011. 

«Народна 

художня 

творчість». 

Керівник 

аматорського 

колективу 

(народне 

інструментальне 

мистецтво); 

організатор 

культурно-

дозвіллєвої 

діяльності 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст», 

2016 р., 

11 тарифний розряд. 

 

 

4р. ДОІППО 

СПК № ДН 

24983906/2871-16, 

22.04.2016 року. 

«Вчителі музичного 

мистецтва». 

КЗВО «ДАНО ДОР» 

СПК №  ДН 41682253/ 

3770 від 26.04.2019 р. 

«Вчителі 

образотворчого 

мистецтва та 

креслення» 

 

Мистецтв

о 

Вчитель 

мистецтва 

Образотво

рче  

мистецтво 

Вчитель 

образотворч

ого 

мистецтва 

Інформати

ка 

Слєпцов 

Сергій 

Юрійович 

Вчитель 

інформатик

и 

Дніпропетровськ

ий національний 

університет, 2013. 

«Інформаційні  

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст ІІ 

категорії», 2018 р. 

4р. ДОІППО 

СПК № ДН 

24983906/8936, 

28.12.2017 року. 

 



управляючі 

системи та 

технології». 

Інженер з 

комп’ютерних 

систем 

 

 

«Вчитель  

інформатики» 

 

 

 


