
   

 

ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення  

освітньої  діяльності у сфері повної загальної середньої освіти 

 

1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти 

«КЗ Волоська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Новоолексанрівської сільської ради 

 

Педагогічні працівники 
Необхідна 

кількість, осіб 

Фактична 

кількість, осіб 
Відсоток потреби 

Педагогічні працівники, 

усього 

15 15 0% 

У тому числі, що:    

Мають відповідну освіту: 15 15 0% 

Працюють у закладі 

освіти за сумісництвом: 

0 0 0% 

 

 

 

 
  



   

2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників «КЗ Волоська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Новоолексанрівської 

сільської ради 

 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, 

ім’я та по 

батькові 

викладача 

Повне 

найменування 

посади 

Повне 

найменування 

закладу, який 

закінчив (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно 

з документом про 

вищу освіту) 

Кваліфікаційна 

категорія, 

педагогічне 

звання (рік 

встановлення, 

підтвердження) 

Педаг

огічн

ий 

стаж 

(повн

их 

років) 

Підвищення 

кваліфікації за 

фахом 

(найменування 

закладу або 

іншої 

юридичної 

особи, що має 

право на 

підвищення 

кваліфікації, 

номер, вид 

документа, 

дата видачі) 

Примі

тки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Директор 

Басенко 

Тетяна 

Іванівна 

Директор 

Дніпропетровський 

державний 

університет 

1980 р., хімік, 

викладач 

Відповідає 

займаній посаді, 

2015р. 

 

 

44 

ДОІППО 

Керівники 

установ і 

закладів освіти, 

вчителі хімії та 

природознавства, 

СПК № 1868, 

09.09. 2015р. 

 
Хімія 

Вчитель 

хімії 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», 2015р. 

Природознавство 
Вчитель 

природознавства 

Заступник 

директора з НВР 

 

 

Водоп’янова 

Людмила 

Петрівна 

Заступник 

директора з НВР 

Дніпропетровський 

державний 

університет 

1977 р., філолог, 

викладач німецької 

 

 38 
 

 

Німецька мова Вчитель німецької Відповідає раніше ДАНО 



 

 

 

 

мови мови та літератури присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «учитель-

методист», 2019р. 

 

Керівники 

установ і 

закладів освіти, 

вчителі 

німецької мови 

№ ДН 

41682253/2256, 

15.05.2019р. 

 

ДАНО, курси 

вчителів 

зарубіжної 

літератури , СПК 

№ДН 

41682253/7410, 

16.11.2018р. 

Зарубіжна 

Література 

 

 

Вчитель зарубіжної 

літератури 

Етика Вчитель етики 
11 тарифний 

розряд 
  

Українська мова 

та література 

Білоус 

Ірина 

Григорівна 

Вчитель 

української мови та 

літератури 

Дніпропетровський 

державний 

університет 

1991 р., філолог, 

вчитель українсь.кої 

мови та літератури 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» 2019р. 

 

28 

ДОІППО 

Українська мова 

та література 

№ 3391 від 

28.04.2017р. 

 

Англійська мова 

Паращевіна 

Ольга 

Степанівна 

Вчитель 

англійської мови 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1982 р., 

історія, історик, 

викладач історії та 

суспільствознавства 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст», 

11 тарифний 

розряд 

43   

Російська мова 

Тяско 

Олександра 

Степанівна 

Вчитель російської 

мови та зарубіжної 

літератури 

Тернопільський 

державний 

педагогічний інститут 

1983 р., Філолог, 

вчитель російської 

мови та літератури 

Відповідає раніше 

присвоєній 

категорії 

«спеціаліст 

першої категорії», 

2019р. 

36 

ДАНО 

Курси вчителів 

російської мови, 

літератури, 

зарубіжної 

літератури,СПК

№ДН 

41682253/238 

 Зарубіжна 

література 



26.01.2018р. 

Математика 

Кісуніна 

Валентина 

Володимирі

вна 

Вчитель 

математики 

Дніпропетровський 

державний 

університет 

1981 р., викладач 

фізики 

Відповідає раніше 

присвоєній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», 2019р. 

28 

ДОІППО 

Курси вчителів 

математики 

№ 5635/16, 

07.10.2016р. 

 

Інформатика 

Слєпцов 

Сергій 

Юрійович 

Вчитель 

інформатики 

Дніпропетровський 

національний 

університет 

2013 р., інженер з 

компьютерних систем 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст другої 

категорії», 2018р. 

5 

ДАНО 

Курси вчителів 

інформатики 

№ 8936 від 

28.12.2017 

 

Захист Вітчизни 
Вчитель предмету 

Захист Вітчизни 

Курси вчителів 

предмету « 

Захист вітчизни» 

№ 7806 від 

27.10.2017р. 

Фізична культура 
Вчитель фізичної 

культура 

ДАНО .Курси 

вчителів 

фізичної 

культури, 

СПК№ДН 

41682253/478,01.

02.2019р. 

Історія 

Ткачева 

Ніна 

Михайлівна 

Вчитель історії 

Дніпропетровський 

державний 

університет 

1990 р., викладач 

історії та 

суспільствознавства 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«Спеціаліст вищої 

категорії», 

2019 р. 

 

 

28 

ДАНО 

Курси вчителів 

історії, 

правознавства, 

громадянської 

освіти 

СПК № 

ДН41682253/376

2, 25.05. 2018 р. 
 

Правознавство 
Вчитель 

правознавства 

Громадянська 

освіта 

Вчитель 

громадянської 

освіти 

Людина и світ 
Вчитель Людина і 

світ 
 

Географія Вчитель географія 

ДОІППО,курси 

вчителів 

географії, СПК 

№1352, 

28.11.2014р. 



Біологія 

Білоус 

Оксана 

Станіславівн

а 

Вчитель біології 

Дніпропетровський 

державний 

університет 

2015 р., спеціаліст з 

хімії, хімік 

Встановлена 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст», 

11 тарифний 

розряд 

3 

ДАНО 

Хімія, біологія, 

екологія 

СПК № ДН 

41682253/4039 

від 2018 р. 

 

Хімія Вчитель хімії  

Фізика Вчитель фізики ДАНО 

Курси вчителів 

фізики, 

астрономії, 

природознавства 

№ 4672 від 

16.06.2017 р. 

 

Астрономія Вчитель астрономії  

Музичне 

мистецтво 

Позументщі

кова 

Любов 

Аврумівна 

Вчитель 

музичного 

мистецтва 

Криворізький 

Педагогічний 

інститут, 

1989 р., музика та 

співи 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «учитель-

методист»2018 р. 

 

43 

ДАНО 

Курси вчителів  

музичного  

мистецтва 

мистецтва,худож

ньої культури 

СПК № ДН 

24983906/3209, 

28.04. 2017р. 

  

Основи 

здоров'я 

Вчитель 

основ 

здоров'я 

ДАНО 

Курси вчителів 

предмета 

«Основи 

здоров’я» 

СПК №ДН 

41682253/2303, 

29.03.2019р. 

 

Трудове навчання 
Вчитель трудового 

навчання 

ДАНО 

Курси вчителів 

трудового 

навчання та 

технологій 

№ ДН 

41682253/1703, 

 



15.03.2019 р. 

Початкові 

класи 

Слєпцова 

Раїса 

Петрівна 

Вчитель 

початкових класів 

Харківський 

державний 

університет, 1982р. 

Викладач фізики 

 

Дніпропетровське 

педагогічне училище, 

1991р. 

Вчитель початкових 

класів 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», 

2014 р. 

36 

ДОІППО 

Курси вчителів 

початкових 

класів 

№ 6665 від 

06.06.2014р. 

 

Курси 

підвищення 

кваліфікації з 

питань методики 

викладання 

фізичної 

культури у школі 

№ 6538 

06.06.2014р. 

 

Початкові 

класи 

Кучеренко 

Галина 

Миколаївна 

Вчитель 

початкових класів 

Нікопольське 

педагогічне училище 

1981 р., вчитель 

початкових класів 

 

Дніпропетровський 

державний 

університет 

1991 р., філолог, 

вчитель російської 

мови та літератури 

 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», 

2015 р. 

37 

ДАНО 

Курси вчителів 

перших класів 

НУШ 

Сертифікат № 

ДН 

41682253/258, 

13.04.2018р. 

 

Початкові 

класи 

Сюляргіна 

Альона 

Віталіївна 

Вчитель 

початкових класів 

Дніпропетровський 

педагогічний коледж 

ДНУ ім. О. Гончара 

2012 р., вчитель 

початкових класів 

 

Бердянський 

педагогічний 

університет 2016 р. 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст другої 

категорії», 2018р. 

7 

ДОІППО 

Курси 

підвищення 

кваліфікації 

вчителів 

початкових 

класів з 

викладанням ІКТ 

№ 408 від 

02.02.2017 р. 

 



 

Педагог-

організатор (0,5 

ставки) 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст другої 

категорії», 

2019 р. 

 

ДАНО 

Курси 

підвищення 

кваліфікації 

педагогів-

організаторів,   

СПК №ДН 

41682253/2776,    

12 ,04.2019р. 

 

Початкові 

класи Снісар 

Світлана 

Іванівна 

Вчитель 

початкових класів 

Дніпропетровське 

педагогічне училище 

1991 р., вихователь 

дитячого садка 

 

 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст». 

10 тарифний 

розряд 

14 

Бердянський 

державний 

педагогічний 

університет,3 

курс, початкова 

освіта 

 

 

Педагог-

організатор (0,5 

ставки) 

  

Особи, які працюють за сумісництвом  

- - - - - - - - 

Особи, які знаходяться у соціальній відпустці по догляду за дитиною 

Початкові 

класи 

Тіркіна 

Марія 

Андріївна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Бердянський 

державний 

педагогічний 

університет, 2008 р., 

вчитель початкової 

школи 

Встановлена 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст». 

10 тарифний 

розряд 

4 

ДАНО 

Курси підвищення 

квалифікації «Нова 

українська школа» 

№ ДН 

41682253/6291 від 

02.10.18 р. 

 

 

 
 

 

 


