
 

  
 

 

 

ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти  

комунального закладу загальної середньої освіти №1 - загальноосвітнього закладу І-ІІІ ступенів  

 м. Новомосковська 

 

 

1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності  

у сфері загальної середньої освіти 

 
Педагогічні працівники Необхідно 

(осіб) 

Фактично 

(осіб) 

Відсоток потреби 

Педагогічні працівники, 

усього: 
25 25 0 

У тому числі і ті, що: 

Мають відповідно освіту 
25 24 0 

Працюють у закладі освіти за 

сумісництвом 
- 3 0 

Крім того, знаходяться у 

декретній відпустці 
- 2 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Інформація 

про стан якісний склад педагогічних працівників комунального закладу загальної середньої освіти №1-  

загальноосвітнього закладу І-ІІІ ступенів 
 

Найменування 

навчальна 

дисципліни 

ПІБ 

викладача 

Найменування 

посади 

Найменування   навчального 

закладу, який закінчив (рік 

закінчення, спеціальність за 

дипломом, кваліфікація згідно з 

документом про вищу освіту) 

Кваліфікаційна категорія, 

педагогічне звання, результат 

останньої атестації, рік 

Пед. 

стаж 

Підвищення кваліфікації за 

фахом 

Примітки 

Директор 

 

Чорна 

Наталія 

Йосипівна 

Директор 

 

Дніпропетровський 

державний університет, 1977, 

«Російська мова та 

література», 

 філолог, викладач  російської 

мови та літератури 

Відповідає займаній посаді, 

2017 

 

47 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

20.09.2017 

№ ДН 24983906/969-17  

Керівники установ і  

закладів освіти, вчителі 

російської мови та 

зарубіжної літератури 

 

Російська 

мови та 

зарубіжна 

література. 

Вчитель 

російської 

мови та 

зарубіжної 

літератури. 

Відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та педагогічному 

званню «учитель-

методист», 2017 

39 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи  

 

Вершиніна 

Ірина 

Володимирівна 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи  

 

Криворізький державний 

педагогічний інститут, 1992, 

 «Біологія з додатковою 

спеціальністю хімія», 

 вчитель біології та хімії 

 

Відповідає займаній посаді, 

2018 

 

3 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

11.05.2016 

№ 7497-16 

Керівники установ і  

закладів освіти, 

 вчителі хімії та 

природознавства 

 

Хімія Вчитель хімії. Відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та педагогічному 

званню «учитель-

методист», 2018 

26 

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

(0,5 ставки) 

Казакова 

Галина 

Анатоліївна 

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

(0,5 ставки) 

Дніпропетровський  

національний  університет, 

2002, 

 «Українська мова та 

література»,  

філолог, викладач української 

Відповідає займаній посаді, 

2017 

 

11 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

18.11.2016 

№ ДН 24983906/7297-16 

 

Українська Вчитель Відповідає раніше 16 



мова, 

українська 

література 

української 

мови, 

української 

літератури 

мови та літератури присвоєним 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та присвоїти 

педагогічне звання 

«учитель-методист», 2017 

Заступники директорів з 

виховної роботи ЗНЗ та 

вчителі української мови 

та літератури 

 

Українська 

мова, 

українська 

література 

Грицай  

Ірина  

Вікторівна 

Вчитель 

української 

мови, 

української 

літератури 

Дніпропетровський 

національний університет, 

2004, 

«Українська мова та 

література», 

філолог, викладач української 

мови та літератури 

Відповідає займаній посаді 

та раніше присвоєним 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та педагогічному 

званню «учитель-

методист»,  2017 

27 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

18.10.2016 

№ ДН 24983906/4863 

Вчителі української мови 

та літератури 

 

Українська 

мова, 

українська 

література 

 

Пилипенко 

Лариса 

Григорівна  

Вчитель 

української 

мови, 

української 

літератури, 

зарубіжної 

літератури 

 

Полтавський державний 

педагогічний університет 

імені В.Г. Короленка, 2001, 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. Українська 

мова і література», 

  вчитель української мови та 

літератури та зарубіжної 

літератури. 

Відповідає займаній посаді 

та раніше присвоєним 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та  присвоєно 

педагогічне звання 

«учитель-методист», 2018 

23 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

14.04.2017  

№ ДН 24983906/2762 

Вчителі української мови 

та літератури, що 

одночасно викладають 

зарубіжну літературу, 

російську мову. 

 

Зарубіжна 

література 

Вчитель 

зарубіжної 

літератури 

Російська 

мова,  

зарубіжна  

література 

 

 

 

Філько 

Людмила 

Григорівна 

Вчитель 

російської 

мови, 

зарубіжної 

літератури 

Дніпропетровський 

державний університет, 1974, 

«Російська мова та 

література»,   

філолог, викладач російської 

мови та літератури 

Відповідає займаній посаді 

та  раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст першої 

категорії», 2018 

42 Дніпровська академія 

неперервної освіти,  

27.07.2018 

№ДН 41682253/2790 

Вчителі  російської мови, 

літератури. 

 

Дніпровська академія 

неперервної освіти,  

26.10.2018 

№ДН 41682253/6635 

Вчителі предмету «Захист 

Вітчизни». 

 

Захист 

Вітчизни 

 

Вчитель 

предмета 

Захист 

Вітчизни 

 



Іноземна 

мова  

(англійська) 

Ямкова 

Валентина 

Віталіївна 

Вчитель 

англійської 

мови 

Національний педагогічний 

університет  імені М.П. 

Драгоманова, 2002, 

 «Мова та література 

(англійська)»,   

вчитель англійської мови 

Відповідає займаній посаді 

та присвоєно  

кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої 

категорії»  та педагогічне 

звання «старший учитель», 

2014 

25 Дніпровська академія 

неперервної освіти, 

23.03.2018 

№ДН 41682253/1148 

Вчителів англійської 

мови 

 

Іноземна 

мова  

(англійська) 

Таран  

Світлана 

Володимирівна 

Вчитель 

англійської 

мови 

Дніпропетровське педагогічне 

училище,1982, 

 «Викладання в початкових 

класах»,  

 учитель початкових класів 

Відповідає займаній посаді, 

підтверджено 9 тарифний 

розряд, 2015 

 

32 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

26.09.2014 

№8547 

Вчителів іноземних мов 

 

 

 

 

 

 
 

Художня 

культура та 

мистецтво 

Вчитель 

художньої 

культури та  

мистецтва 

Викладає з 

05.11.2018 

Історія 

України 

Білокриницька 

Тамара  

Іванівна 

Вчитель 

історії, 

правознавства 

Полтавський державний 

педагогічний інститут імені 

В.Г. Короленка, 1983, 

«Історія»,  

 вчитель історії та 

суспільствознавства 

Відповідає займаній посаді 

та раніше присвоєним 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та педагогічному 

званню «учитель-

методист», 2016 

38 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

25.09.2014 

№8161 

Вчителі історії, 

правознавства та 

суспільствознавчих 

дисциплін 

 

Всесвітня 

історія 

Правознав-

ство 

Людина і 

світ 

Педагог -

організатор 

 

Ревіна 

Олена 

Володимирівна 

Педагог -

організатор 

 

Дніпропетровський 

державний університет,1977, 

«Історик»,  

історик, викладач історії та 

суспільствознавства 

Відповідає займаній посаді 

та раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», 2015 

14 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

 06.06. 2014 

№6562 

Педагогів-організаторів 

 

Дніпровська академія 

неперервної освіти,  

26.04.2018  

№ДН 41682253/3033 

 

Історія Вчитель 

історії 

Відповідає займаній посаді 

та раніше присвоєним 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та педагогічному 

званню «старший учитель», 

40 



2018 Вчителів історії 

Біологія  

 

 

Машкова 

Кристина 

Андріївна 

Вчитель 

біології 

Дніпропетровський 

національний університет 

імені О.Гончара, 2018, 

 «Біологія»,  

 магістр  

- 7 - Працює з 

серпня 2018 р. 

Заплановано 

курси на 

2019 р. 

 

Продовжує 

навчання в 

аспірантурі  

Екологія 

 

 

 

Вчитель 

екології  

Основи 

здоров’я 

Вчитель 

основ 

здоров’я 

Математика 

 

Усенко  

Ірина 

Сергіївна 

Вчитель 

математики, 

інформатики 

Дніпропетровський 

національний університет 

імені О.Гончара, 2013, 

«Математика», 

математик, викладач середніх 

навчальних закладів 

Відповідає займаній посаді, 

присвоїти  кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

першої категорії», 2017 

12 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

20.11.2015 

№7473 

Вчителі математики, які 

додатково викладають 

інформатику 

 

 

інформатика Вчитель 

інформатики 

Математика Ланова  

Ольга 

Іванівна 

Вчитель 

математики 

Дніпропетровський 

національний університет 

імені О.Гончара, 2008, 

 «Прикладна математика»,  

бакалавр з прикладної 

математики 

Дніпропетровський 

національний університет 

імені О.Гончара, 2009, 

«Інформатика», 

 спеціаліст з інформатики, 

вчитель інформатики 

 

- 3 - Працює з 

серпня 2018 р. 

Заплановано 

курси на  

2019 р. 

Інформатика Науман 

Інна 

Вчитель 

інформатики 

Дніпропетровський 

національний університет 
Відповідає займаній посаді, 

присвоїти  кваліфікаційну 

12 Дніпропетровський 

обласний інститут 

Працює з 

серпня 2018 р. 



Володимирівна імені О.Гончара, 2002, 

«Програмне забезпечення 

автоматизованих систем»,  

математик, системний 

програміст 

категорію «спеціаліст 

другої категорії» 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

15.02.2008 

№0568 

Вчителів інформатики 

Заплановано 

курси на 

2019 р. 

Географія 

 

Удод  

Марія  

Іванівна 

Вчитель 

географії 

Харківський державний 

університет імені О.М. 

Горького, 1986,  

 «Географія»,  

 географ, викладач географії 

Відповідає займаній посаді, 

присвоїти  кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

вищої категорії» та раніше 

присвоєному педагогічному 

званню «старший учитель», 

2015 

22 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

15.03.2013 

№3069 

Вчителів географії та 

економіки 

 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

06.06.2014 

№6505 

Вчителів образотворчого 

мистецтва 

 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

18.04.2014 

№4483 

Вчителів трудового 

навчання 

 

 
курси 

17.09.18 – 

26.11.18. Природо-

знавство 

 

Вчитель 

природо-

знавства 

Економіка 

 

Вчитель 

економіки 

 

Образотво-

рче 

мистецтво  

 

Вчитель 

образотво-

рчого 

мистецтва 

 

 

Трудове 

навчання 

Вчитель 

трудового 

навчання 

Фізична 

культура 

Парамонова 

Валентина 

Олександрівна 

Вчитель 

фізичної 

культури 

Киргизький державний  

інститут фізичної культури, 

1969, 

 «Фізична культура і спорт»,    

викладач  фізичної культури і 

спорту 

Відповідає займаній посаді 

та раніше присвоєним 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та педагогічному 

званню «старший учитель», 

2016 

47 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

30.01.2015 

№339  

Вчителі фізичної 

культури 

 

Захист 

Вітчизни 

 

Перцевий  

Юрій 

Володимирович 

Вчитель 

предмета  

Захист 

Сумське вище командне 

артучилище імені М.Фрунзе, 

1978, 

Відповідає займаній посаді 

та раніше присвоєним 

кваліфікаційній категорії 

45 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

 



Вітчизни 

 

 

 

 

 «Командна тактична 

артилерія»,   

 офіцер - інженер з 

експлуатації артозброєння 

«спеціаліст вищої 

категорії» та присвоєно 

педагогічне звання 

«учитель-методист», 2014 

педагогічної освіти, 

27.10.2017 

№ ДН 24983906/7795 

Вчителі предмету Захист 

Вітчизни 

 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

24.11.2017 

№ ДН 24983906/8739 

Вчителі фізичної 

культури 

Фізична 

культура 

Вчитель 

фізичної 

культури 

Початкове 

навчання 

Бичівник 

Альона 

Вікторівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

 

 

Бердянський державний 

педагогічний університет, 

2012, 

 «Українська мова та 

література», 

 філолог, викладач української 

мови та літератури, 

англійської мови 

 

Педагогічне училище 

Дніпропетровського 

національного університету, 

2009,  

 «Початкове навчання»,   

вчитель початкової освіти з 

додатковою кваліфікацією 

«Керівник гуртка 

образотворчого мистецтва»  

Відповідає займаній посаді, 

присвоїти кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

вищої категорії» та 

присвоїти педагогічне 

звання « учитель-

методист», 2018 

8 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

24.03.2017 

№ ДН 24983906/2060 

Вчителі початкових 

класів, які одночасно 

працюють в групах 

продовженого дня 

 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

24.03.2017 

№ ДН 24983906/706 

Викладання фізичної 

культури в початковій 

школі 

 

Початкове 

навчання 

Єфімцева 

Катерина  

Ігорівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Дніпропетровський 

педагогічний  коледж 

Дніпропетровського 

національного університету 

імені О.Гончара, 2017, 

«Початкова освіта»,  

«Вчитель з початкової освіти» 

з додатковою кваліфікацією 

- 1 Дніпропетровський 

педагогічний  коледж, 

2017 

Е17 №071073 

Тарифний розряд - 10 

Продовжує 

навчання у  

Бердянському 

державному 

педагогічному 

університеті  

Факультет 

«Психолого -

педагогічна 



«Вчитель з основ інформатики 

в початкових класах». 

освіта та 

мистецтво» 

Початкове 

навчання 

Баланенко 

Вікторія  

Іванівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Бердянський державний 

педагогічний інститут імені 

П.Д. Осипенка, 1994, 

«Педагогіка та методика 

початкового навчання»,  

вчитель початкових класів 

Відповідає займаній посаді 

та раніше присвоєним 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та педагогічному 

званню «старший учитель»,  

2017 
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0 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

20.01.2017 

№ ДН 24983906/168 

Вчителі початкових 

класів з викладанням ІКТ 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

20.01.2017 

№ ДН24983906/33-17 

Викладання фізичної 

культури в початковій 

школі 

 

Вихователь 

ГПД 

Вихователь 

ГПД 

Початкове 

навчання 

Петранова 

Тетяна 

Володимирівна 

Вчитель 

початкових 

класів. 

 

Бердянський державний 

педагогічний інститут імені 

П.Д. Осипенка, 1990, 

«Педагогіка та методика 

початкового навчання», 

вчителя початкових класів. 

Відповідає займаній посаді 

та раніше присвоєним 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та присвоєно 

педагогічне звання 

«учитель-методист»,  2017 

37 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

02.12.2016 

№ ДН 24983906/7947-16 

Вчителі початкових 

класів з викладанням ІКТ 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

02.12.2016 

№ ДН24983906/2922-16 

Викладання фізичної 

культури в початковій 

школі 

 

Вихователь 

ГПД 

 

Вихователь 

ГПД 

 

1 

Початкове 

навчання 
Фурса 

Валентина 

Миколаївна 

Вчитель 

початкових  

класи 

Криворізький державний 

педагогічний інститут, 1981, 

«Педагогіка та методика 

початкового навчання», 

Відповідає займаній посаді 

та раніше присвоєним 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

33 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

 



вчитель початкових класів. категорії» та педагогічному 

званню «старший учитель», 

2014 

07.10.2016 

№ ДН 24983906/5937-16 

Вчителі початкових 

класів з викладанням ІКТ 

 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

07.10.2016 

№ ДН24983906/2263-16 

Викладання фізичної 

культури в початковій 

школі 

Бібліотекар Пересунько 

Любов 

Онуфріївна 

Бібліотекар Луцьке педагогічне училище, 

1977, 

«Початкові класи», вчитель 

початкових класів. 

Дніпропетровський 

державний університет, 1984 

«Українська  мова та 

література»,  

філолог, викладач української 

мови і літератури. 

 

Встановлено 10-й тарифний 

розряд, 2014 

30 Дніпровська академія 

неперервної освіти, 26.01. 

2018 

№ ДН41682253/268 

Шкільні бібліотекарі без 

фахової освіти 

 

 

Психолог Рябченко 

Марина 

Олександрівна 

Практичний 

психолог 

 

 

Дніпропетровський 

національний університет 

імені О.Гончара, 2016, 

 «Психологія»,  

 магістр з психології, психолог 

 

- 1 Дніпропетровський 

національний університет 

імені О.Гончара, 2016 

М16 № 012147 

Практичний психолог 

 

Педагогічні працівники, які працюють за сумісництвом 
 

Фізика 

 

Токовенко 

Володимир 

Михайлович 

Вчитель 

фізики 

Дніпропетровський державний 

університет, 1987, 

 «Фізика»,  

фізик, викладач 

 

Відповідає займаній посаді 

та раніше присвоєним 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та педагогічному 

18 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

21.04.2017  

№ ДН 249839906/3028 

 



 

 

Директор КЗ ЗСО №1                                                     Н.Й.Чорна 

Астрономія Вчитель 

астрономії 

званню «старший учитель», 

2015 

Вчителі фізики, 

астрономії, інформатики 

Музичне 

мистецтво 

Саглаєвіа 

Олена 

Валентинівна 

Вчитель 

музичного 

мистецтва 

Харківський державний 

інститут мистецтв ім. 

І.Котляревського, 2000, 
«Народні інструменти»,  

викладач, артист оркестру 

народних інструментів. 

 

Відповідає займаній посаді, 

присвоїти кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

вищої категорії», 2016 

22 Дніпропетровський 

коледж культури і 

мистецтв,  

26.01.2018 

№000020 

Викладачі ПСМНЗ з 

фаху баян, акордеон 

 

Вокальний  

гурток 

Ткаченко 

Людмила 

Іванівна 

Керівник 

вокального 

гуртка 

Дніпропетровське державне 

музичне училище ім. Глінки, 

1976, 

 «Хорове диригування»,  

диригент хору, викладач 

сольфеджіо 

 

Встановлено 10-й тарифний 

розряд, 2014 

32   

Педагогічні працівники, які знаходяться у соціальній відпустці для догляду за дитиною 

Початкове 

навчання 

Подрєз 

Світлана 

Олексіївна 

Вчитель 

початкових  

класів 

Полтавський державний 

педагогічний  університет  імені 

В.Г. Короленка, 2007, 

 «Початкове навчання. 

Дошкільне виховання»,   

 вчитель початкових класів. 

Відповідає займаній посаді, 

присвоїти кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

другої категорії», 2013 

9 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

17.02.2012 

№ 971 

Вчитель початкових 

класів 

 

Початкове 

навчання 

Попова  

Юлія  

Андріївна 

Вчитель 

початкових  

класів 

Державний вищий національний 

заклад «Криворізький 

національний університет», 2016,  

«Початкова освіта»,  

 вчитель початкових класів 

Встановлено 

кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст», 2016 

2 Державний вищий 

національний заклад 

«Криворізький 

національний 

університет», 2016 

В № 089082 

 


