
 

ВІДОМОСТІ 

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення 

освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти 

комунального закладу  «Китайгородський заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів» Китайгородської 

сільської  ради Царичанського району Дніпропетровської області 

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

Педагогічні  працівники Необхідно 

(осіб) 

Фактично 

(осіб) 

Відсоток  потреби 

Педагогічні  працівники, усього 

у тому числі ті,  що: 

21 21  

мають відповідну  освіту 21 21  

працюють у закладі  освіти за 

сумісництвом 

  2             2  

 

2.Інформація  про  якісний  склад  педагогічних  працівників 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

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) 

Педаг

огічн

ий 

стаж 

(повн

их  

років) 

Підвищення 

кваліфікаційної 

категорії за фахом 

(найменування 

закладу або іншої 

юридичної особи, що 

має право на 

підвищення 

кваліфікації, номер, 

дата видачі 

документа про 

підвищення 

Приміт

ки 



кваліфікації) 

Особи , які  працюють за основним  місцем  роботи 

 

 

 

 

Інформатика, 

математика 

Голик  

Анатолій  

Володимиро 

вич 

Директор 

школи 

 

вчитель 

математики 

Криворізький  

державний 

педагогічний 

інститут, 1990р., 

«Математика з 

додатковою 

спеціальністю 

фізика», вчитель 

математики і 

фізики 

Відповідає займаній 

посаді, 2015 рік 

 

Відповідає раніше 

встановленій 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», пед.званню,  

 «вчитель – методист», 

 2014 рік 

29 КВНЗ «ДОІППО»  

№4293   від 

 01.11.2015 р.              

директорів шкіл та 

вчителів математики                                                                                                                                                                                                                                                    

КВНЗ «ДОІППО»  

№3    від 

 20.01.2017 р.              

вчителі  математики,  

які додатково 

викладають                                                                                                                                                                                                                                                             

інформатику 

 

 

 

 

Історія України, 

Всесвітня 

історія, основи 

правознавства, 

правознавство, 

людина і світ 

Пиріг  

Олександр  

Володимиро 

вич 

Заступник 

директора з 

НВР 

 

вчитель  

історії  та 

правознавства 

Полтавський 

державний 

педагогічний 

інститут, 1981р., 

«Історія», вчитель 

історії  і 

суспільствознавств

а  середньої  школи 

Відповідає займаній 

посаді, 2016 рік 

 

Відповідає раніше 

встановленій 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», пед.званню,  

 «вчитель – методист», 

 2016 рік  

37 КВНЗ «ДАНО» -

2018 р.  

 

 

КВНЗ «ДОІППО»   

№ 6295 від 

24.05.2013 р.  

вчителі  історії  та 

суспільствознавства 

 

 

 

 

 

 

 

ГПД 

Новицька 

Світлана 

Володимирів 

на 

Заступник 

директора з 

НВР 

 

 

 

вихователь  

ГПД 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

інститут, 1996р., 

«Педагогіка  та 

методика  

початкового  

навчання», вчитель 

Відповідає раніше 

встановленій 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст першої 

категорії», 2016 рік 

20 КВНЗ «ДОІППО»  

№ 3346 

15.05.2015р.  

заступники  

директорів  з 

навчально-виховної  

роботи  ЗНЗ,  

вихователь  ГПД 

 



початкових класів 

Українська мова 

та література 

Білокінь 

Надія 

Петрівна 

вчитель 

української 

мови та 

літератури 

Ніжинський   

ордена Трудового  

Червоного  

Прапора  

державний 

педагогічний 

інститут  

ім. М.В. Гоголя, 

1981р., «Українська  

мова і література», 

вчитель української  

мови і літератури 

Відповідає раніше 

встановленій 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», пед.званню,  

 «старший вчитель», 

 2014 рік 

37 КВНЗ «ДОІППО» 

№ 10317 від 

01.11.2013р. 

вчителі української  

мови  і літератури 

 

 

 

 

Українська мова 

та література 

Середа 

Марина 

Миколаївна 

Педагог-

організатор 

 

викладач 

української  

мови та 

літератури 

Дніпропетровський 

національний 

університет, 

2002 р, «Українська  

мова  та 

література», 

філолог,  

викладач 

української  мови 

та літератури 

 Відповідає раніше 

встановленій 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст першої 

категорії», 2017 рік 

16 КВНЗ «ДОІППО» 

№ 4633 від 

16.06.2017р.  

педагоги – 

організатори; 

КВНЗ «ДОІППО» 

№ 3408  від 

28.04.02017 

вчителі  української  

мови  і літератури 

 

Англійська  

мова 

Кіріченко  

Ольга  

Петрівна 

вчитель 

англійської 

мови 

Київський 

державний  

педагогічний 

інститут іноземних 

мов, 1983р., 

«Іноземна   мова», 

вчитель англійської  

мови середньої 

школи 

Відповідає раніше 

встановленій 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», 2013 рік 

 

41 КВНЗ «ДОІППО» 

№12011 від 

29.11.2013 р. 

вчителі  англійської  

мови 

 

Зарубіжна Свічкар  вчитель Криворізький  Відповідає раніше 27 КВНЗ «ДОІППО»   



література,  

російська мова 

Світлана  

Іванівна 

зарубіжної 

літератури та 

російської 

мови 

державний 

педагогічний 

інститут, 1998р., 

«Українська  мова  

і література», 

вчитель української 

мови і  літератури 

встановленій 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», 2014 рік 

№ 8096  від 

10.10.2013р. 

вчителі російської  

мови, літератури і 

світової літератури 

Технології, 

трудове 

навчання 

 

 

 

 

обр. мистецтво, 

Економіка 

Журавель 

Людмила  

Олександрів 

на 

вчитель 

трудового 

навчання та 

образотворчо 

го мистецтва 

Дніпропетровсь 

кий  інженерно - 

будівельний 

інститут, 1987р., 

«Будівництво», 

інженер-викладач 

будівельних 

дисциплін 

(прийнята до 1996 

року) 

Відповідає раніше 

встановленій 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», 2017 рік 

 

 

Спеціаліст 

11 розряд 

29 КВНЗ«ДОІППО»    

№ 5026  від 

16.06.2017р.  

вчителі  трудового   

навчання, технологій 

 

Музичне  

мистецтво 

Горобець  

Євген  

Віталійович 

вчитель 

музики 

Дніпропетро 

вське  Державне 

музичне училище   

 ім.  М.І.Глінки, 

 2002р., «Музичне  

мистецтво», артист 

хору; ансамблю 

 

Відповідає раніше 

встановленому 11 

тарифному розряду,  

2016 рік 

 

15 КВНЗ «ДОІППО»  

№ 6128-16 від 

13.10.2016р. 

вчителі  музичного 

мистецтва, які 

одночасно  

викладають  

художню  культуру  

та образотворче  

мистецтво 

 

Математика Кучугура  

Ольга  

Володимирів 

на 

вчитель  

математики 

Дніпропетровський  

державний  

університет, 1994р., 

«Математика», 

викладач 

математики 

Відповідає раніше 

встановленій 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст першої 

категорії», 2013 рік 

24 КВНЗ «ДОІППО»  

№ 7454 від 

20.11.2015р.  

учителі  математики, 

які   додатково 

викладають  

 



інформатику 

Фізика, 

математика 

Векленко  

Людмила  

Анатоліївна 

вчитель 

фізики та 

математики 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

інститут, 1979 р., 

«Математика  і 

фізика», вчитель  

математики  і 

фізики 

Відповідає раніше 

встановленій 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», 2016 рік 

38 КВНЗ «ДОІППО»   

№ 4643 від 

07.11.2017р.  

вчителі  фізики  та  

астрономії 

 

Біологія 

Екологія 

 

 

 

 

 

 

 

ГПД 

Андрійченко  

Валентина  

Миколаївна 

вчитель 

біології 

Дніпропетровський  

державний  

університет,  

1986 р.,  

«Біологія»,   біолог, 

викладач біології та 

хімії 

Відповідає раніше 

встановленій 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», 2016 рік 

 

 

 

 

Спеціаліст 11 розряд 

38 КВНЗ «ДОІППО»   

№ 2116 від 

25.01.2014 р. 

керівники установ і 

закладів освіти 

«Випереджуюча 

освіта для сталого  

розвитку», вчителі  

біології та екології 

  

 

Географія, хімія, 

природознавств

о 

Сагайдак  

Леся 

Володимирів 

на 

вчитель хімії 

та географії 

Криворізький 

державний   

педагогічний 

університет, 2003р., 

«Педагогіка і 

методика  

середньої освіти. 

Біологія», 

 вчитель біології 

Відповідає раніше 

встановленій 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», 2014 рік 

19 КВНЗ «ДОІППО»   

№ 6567  від 

31.05.2013р. 

 вчителів географії, 

астрономії  та 

природознавства; 

№ 1747  від 

 24.04.2014р. 

вчителів  хімії  та 

біології 

 

Фізична 

культура 

 

 

Величко  

Олексій  

Валентинович 

вчитель 

фізичної 

культури 

Дніпропетровський  

інститут фізичної 

культури, 1998р., 

«Фізичне  

Відповідає раніше 

встановленій 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

19 КВНЗ «ДОІППО»  

 № 9796 від 

18.10.2013р.  

вчителів фізичної 

 



 

 

 

Основи здоров’я  

виховання та 

спорт», викладач 

фізичного 

виховання  та 

спорту 

категорії», 2015 рік 

 

 

Спеціаліст  

11 розряд 

культури 

Захист 

Вітчизни, 

фізична 

культура, 

основи здоров’я 

 

 

 

 

 

 

 

Художня 

культура 

Іващенко  

Юрій 

Олексійович 

вчитель 

предмету 

 «Захист 

Вітчизни» 

Чорноморське 

Вище  Військово- 

Морське училище  

ім. П.С.Нахімова, 

1989 р.,  

«Озброєння 

кораблів», інженер  

- електромеханік 

(прийнятий до 1996 

року) 

Відповідає раніше 

встановленій 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», 2017 рік 

 

 

 

 

 

 

 

Спеціаліст 

11 розряд 

25 КВНЗ «ДОІППО»  

№ 6296 від 

22.09.2017р. 

вчителі   основ  

здоров’я  5-9 класів; 

№ 871  від  

10.02.2017р. 

вчителі предмета 

«Захист Вітчизни»; 

№ 2890  від 

21.04.2017р. 

вчителі фізичної 

культури 

 

Початкові класи 

1 клас 

Костенко  

Ірина 

Миколаївна 

вчитель  

початкових 

класів 

Криворізький  

державний 

педагогічний  

інститут 1994р.,  

«Педагогіка  та  

методика  

початкового  

навчання», вчитель 

початкових класів 

Відповідає раніше 

встановленій 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», 2014 рік 

24 КВНЗ «ДОІППО» 

№ 3777-16 

20.05.2016р. 

вчителі  початкових  

класів  з 

викладанням  ІКТ 

 

Початкові класи 

2 клас 

Ткаченко  

Валентина 

Іванівна 

вчитель 

початкових 

класів 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

інститут, 1980р., 

«Педагогіка  та 

Відповідає раніше 

встановленій 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», пед.званню 

38 КВНЗ «ДОІППО»  

№ 034  від 

24.10.2014р.  

вчителі  початкових 

класів з викладанням 

 



методика 

початкового  

навчання», вчитель 

початкових класів 

«старший  вчитель» , 

2015 рік 

 

ІКТ  технологій 

Початкові класи 

3 клас 

Сідак  Тетяна  

Миколаївна 

вчитель 

початкових 

класів 

Криворізький  

державний 

педагогічний 

інститут, 1989р.,  

«Педагогіка та 

методика  

початкового  

навчання», вчитель 

початкових класів 

Відповідає раніше 

встановленій 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», 2016 рік 

29 КВНЗ «ДОІППО»  

№ 9452 від 

08.12.2017 р.  

вчителі  початкових 

класів  з 

викладанням ІКТ 

 

Початкові класи 

4 клас 

Манзюк  

Олена 

Михайлівна 

вчитель 

початкових 

класів 

Криворізький   

державний 

педагогічний 

інститут,1985р., 

«Педагогіка  та 

методика  

початкового  

навчання», вчитель 

початкових класів 

Відповідає раніше 

встановленій 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», 2016 рік 

33 КВНЗ«ДОІППО» 

№ 6685   від 

06.06.2014 р.  

вчителі початкових 

класів з викладанням 

ІКТ технологій, 

вихователів ГПД 

 

 Макатуха  

Вікторія 

Станіславівна 

практичний 

психолог 

Мелітопольський 

державний 

педагогічний  

університет, 2006р., 

«Практична  

психологія», 

практичний 

психолог  в 

закладах  освіти 

Відповідає раніше 

встановленій 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст першої 

категорії», 2017 рік 

16 КВНЗ «ДОІППО»   

№ 1906  від 

24.03.2017р. 

практичні  

психологи 

 

Особи, які  працюють за  сумісництвом 

Історія України, Омелян  вчитель Дніпропетровський  11 розряд 1  Заочне 



Всесвітня 

історія 

Артем 

Володимиро 

вич 

історії національний  

університет, 2016р., 

«Бакалавр  з історії, 

фахівець  в галузі  

освіти (історія)» 

 навч. 

ДНУ 

магістрат

ура  

Англійська мова Молодан 

Катерина 

Миколаївна 

вчитель 

англійської 

мови 

Полтавський  

національний  

педагогічний  

університет, 2010р., 

«Педагогіка і 

методика  

середньої освіти. 

Мова і література 

(англійська, 

російська)», 

вчитель 

англійської, 

російської  мов та 

зарубіжної 

літератури 

Присвоєна 

кваліфікаційна категорія 

«спеціаліст другої 

категорії», 2015 рік 

7 КВНЗ «ДОІППО»    

№ 8832-16  від 

23.12.2016р. 

вчителі  англійської  

мови 

 

 

Директор школи                         А.В. Голик 


