
ВІДОМОСТІ 

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності за  рівнем початкової, 

базової середньої, 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 освітнім рівнем 

повної загальної середньої освіти 
  

Педагогічні працівники 
Необхідна 

кількість (осіб) 

Фактична кількість 

(осіб) 

Відсоток 

потреби 

Педагогічні працівники, усього 20 20 0 

у тому числі ті, що:       

мають відповідну освіту 20 20 0 

працюють у закладі освіти за 

сумісництвом 
3 3 0 

  

  

2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників 

Найменуван

ня 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище

, ім’я, по 

батькові 

викладач

а 

Найменув

ання 

посади 

Повне 

найменування 

закладу, який 

закінчив (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно 

з документом про 

вищу освіту) 

Кваліфікацій

на категорія, 

педагогічне 

звання (рік 

встановленн

я, 

підтверджен

ня) 

Педагогі

чний 

стаж 

(повних 

років) 

Підвищення 

кваліфікації за 

фахом 

(найменування 

закладу або іншої 

юридичної особи, 

що має право на 

підвищення 

кваліфікації, номер, 

вид документу,дата 

видачі документа 

про підвищення 

кваліфікації) 

Примі

тки 
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Кафарова 

Світлана 

Миколаїв

на 

  

Директор 

Бердянський 

педагогічний 

інститут, 

2009, Початкове 

навчання,  

"Вчитель 

початкових класів 

та англійської мови 

в початкових 

класах, організатор 

початкового 

навчання" 

  

Відповідає 

займаній 

посаді, 2020 

рік 

2 

КВНЗ 

ДОІППО,свідоцтво 

СПК№ДН24983906/9

965-17, 

22.12.2017 

  

Початкові 

класи 

Вчитель 

початкови

х класів 

присвоєно 

кваліфікаційн

у категорію 

"спеціаліст 

вищої 

категорії", 

2020 

19 
 коли планує 

пройти:    2020 рік 

  

Панащенк

о 

Олександр 

В'ячеслав

ович 

заступник 

директора 

з 

навчальної 

роботи 

Сімферопольський 

державний 

університет, 

1980, Історія, 

"Історик, вчитель 

історії та 

суспільствознавства

" 

Відповідає 

займаній 

посаді, 

2019 

39 

КВНЗ 

ДОІППО,свідоцтво 

СПК № ДН 

24983906/5315-17, 

30.11.2017 

  

Історія 
Вчитель 

історії 

підтверджено 

кваліфікаційн

у категорію 

"спеціаліст 

вищої 

категорії" та 

педагогічне 

КВНЗ 

ДОІППО,свідоцтво 

СПК№ДН24983906/5

315-17, 30.11.2017 



звання "учите

ль-методист", 

2019 

  

Колесник 

Тетяна 

Миколаїв

на 

заступник 

директора 

з 

навчально-

виховної 

роботи 

Запорізький 

державний 

університет, 

1991, Українська 

мова і література, 

"Філолог. 

Викладач 

української мови та 

літератури" 

Відповідає 

займаній 

посаді, 

2016 

21 

КЗВО 

ДАНО,свідоцтво 

Сертифікат№ДН4168

2253/7469,  

16.11.2018 

  

Початкові 

класи 

Вчитель 

початкови

х класів 

присвоєно 

кваліфікаційн

у категорію 

"спеціаліст 

другої 

категорії", 

2016 

КЗВО 

ДАНО,свідоцтво 

СПК № ДН 

41682253/6322, 

12.10.2018 

Історія 

Янчук  

Володими

р 

Володими

рович 

Вчитель 

історії 

Кримський 

педагогічний 

інститут, 

1970, Історія, 

"Вчитель історії і 

суспільствознавства 

середньої школи" 

підтверджено 

кваліфікаційн

у 

категорію "сп

еціаліст 

вищої 

категорії" та 

педагогічне 

звання  

"учитель-

методист", 

2019 

41 

КВНЗ 

ДОІППО,свідоцтво 

СПК № ДН 

24983906/2967-17,   

12.12.2017 

  

правознавств

о 

громадянськ

а освіта 

Початкові 

класи 

Храпко 

Людмила 

Опанасівн

а 

Вчитель 

початкови

х класів 

Бердянський 

педагогічний 

інститут, 

1994, Педагогіка та 

методика 

викладання 

початкового 

навчання, "Вчитель 

початкових класів" 

підтверджено 

кваліфікаційн

у категорію 

"спеціаліст 

вищої 

категорії" та 

педагогічне 

звання 

"старший 

учитель", 

2016 

46 

КВНЗ 

ДОІППО,свідоцтво 

СПК № ДН 

24983906/10103, 

22.12.2017 

  

Хімія 

Кійко 

Тетяна 

Володими

рівна 

Вчитель 

хімії 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 

1986, Біологія,  

"Викладач біології і 

хімії" 

підтверджено 

кваліфікаційн

у категорію 

"спеціаліст 

вищої 

категорії" та 

педагогічне 

звання 

"старший 

учитель", 

2017 

38 

КВНЗ 

ДОІППО,свідоцтво 

СПК № ДН 

24983906/967-17, 

20.09.2017 

  

Початкові 

класи 

Васильєва 

Людмила 

Євгенівна 

Вчитель 

початкови

х класів 

Бердянський 

державний 

педагогічний  

університет, 

2017, Початкова 

освіта, "Вчитель 

початкової школи. 

Організатор 

присвоєно 

кваліфікаційн

у категорію 

"спеціаліст 

другої 

категорії", 

2020 

31 

КЗВО ДАНО, 

Сертифікат № ДН 

41682253/1324, 

вчителя початкової 

школи НУШ, 

15.06.2018 

  



початкової 

освіти. Практичний 

психолог" 

Початкові 

класи 

Боздирєва 

Наталя 

Вікторівн

а 

Вчитель 

початкови

х класів 

Мелітопольський 

державний 

педагогічний 

університет, 

2019, Початкова 

освіта, "Вчитель 

початкової школи. 

Організатор 

початкової освіти" 

кваліфікаційн

а категорія 

"спеціаліст", 

2020 

1 

Підвищення 

кваліфікації 

планується на 2024 

рік 

  

Українська 

мова та 

література 

Романюк 

Раїса 

Яківна 

Вчитель 

українсько

ї мови і 

літератури 

Запорізький 

педагогічний 

інститут, 

1983, Українська 

мова та література, 

"Вчитель 

української мови 

і літератури 

середньої школи" 

підтверджено 

кваліфікаційн

у категорію 

"спеціаліст 

першої 

категорії" та 

педагогічне 

звання 

"старший 

учитель", 

2020 

37 

КЗВО 

ДАНО,свідоцтво 

СПК № ДН 

41682253/3729, 

25.05.2018 

  

Українська 

мова та 

література 

Струкова 

Алла 

Сергіївна 

Вчитель 

українсько

ї мови і 

літератури 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 

2016, Українська 

мова і література, 

"Спеціаліст 

з української мови і 

літератури, філолог, 

викладач середнього 

навчального 

закладу" 

кваліфікаційн

а категорія 

"спеціаліст", 

2016 

6 

Підвищення 

кваліфікації 

планується на 2021 

рік 

  

Зарубіжна 

література 
Єрмолаєва 

Наталія 

Георгіївна 

Вчитель  

зарубіжної 

літератури 

Дніпропетровський 

національний 

університет, 

2012, Історія, 

"Історик, вчитель 

історії" 

кваліфікаційн

а категорія 

"спеціаліст", 

2019 
3 

Підвищення 

кваліфікації 

планується на 2021 

рік 

  

історія 
Вчитель 

історії 

кваліфікаційн

а категорія 

"спеціаліст", 

2019 

  

Математика 

Волошина 

Ірина 

Володими

рівна 

Вчитель 

математик

и 

Запорізький 

державний 

університет, 

1987, Математика і 

фізика, "Вчитель 

математики і 

фізики" 

підтверджено 

кваліфікаційн

у 

категорію "сп

еціаліст 

вищої 

категорії" та 

педагогічне 

звання  

"старший 

учитель", 

2017 

32 

КВНЗ 

ДОІППО,свідоцтво 

СПК № ДН 

24983906/ 4839, 

21.10.2016 

  

Географія 

Яковчук 

Наталя 

Миколаїв

на 

Вчитель 

географії 

Криворізький 

педагогічний 

інститут, 

1988, Географія з 

підтверджено 

кваліфікаційн

у категорію 

"спеціаліст 

31 

КВНЗ 

ДОІППО,свідоцтво 

СПК № ДН 

24983906/ 5537- 24, 

  



додатковою 

спеціальністю 

"біологія", "Вчитель 

географії і біології" 

вищої 

категорії" та 

педагогічне 

звання  

"учитель-

методист", 

2020 

14.07.2017   

природознав

ство 

Вчитель 

біології КЗВО 

ДАНО,свідоцтво 

СПК № ДН 

41682253/ 2753, 

12.04.2019 

  

біологія 

  

Вчитель 

екології 

екологія 

Вчитель 

природозн

авства 

Фізика 

Дмитрієва 

Оксана 

Володими

рівна 

Вчитель 

фізики Криворізький 

педагогічний 

інститут,  

1990, 

Загальнотехнічні 

дисципліни з 

додатковою 

спеціальністю 

фізика,  

"Вчитель 

загальнотехнічних 

дисциплін і фізики" 

підтверджено 

кваліфікаційн

у категорію 

"спеціаліст 

вищої 

категорії" та 

педагогічне 

звання  

"учитель-

методист", 

2017 

29 

КВНЗ 

ДОІППО,свідоцтво 

СПК № ДН 

24983906/8149, 

01.12.2016 

  

астрономія 
Вчитель 

астрономії 

трудове 

навчання 

Вчитель 

трудового 

навчання 

та 

технологій 

КЗ ДОІППО, 

свідоцтво 

СПК № 860, 

12.02.2016 

  

технології 

основи 

здоров'я 

Вчитель 

основ 

здоров’я 

КЗ ДОІППО, 

свідоцтво    

СПК № 8625, 

18.12.2015 

  

Фізична 

культура 

Роєнко 

Ігор 

Володими

рович 

Вчитель 

фізичної 

культури 
Запорізький 

державний 

університет, 

2012, Фізичне 

виховання,  

"Викладач 

фізичного 

виховання і спорту, 

тренер-викладач з 

українського 

рукопашу "Спас"" 

присвоєно 

кваліфікаційн

у категорію 

"спеціаліст 

другої 

категорії", 

2019 

7 

КВНЗ 

ДОІППО,свідоцтво 

СПК № ДН 

24983906/292-17, 

26.01.2017 

  

Захист 

Вітчизни 

Вчитель 

курсу 

«Захист 

вітчизни» 

КВНЗ 

ДОІППО,свідоцтво 

СПК № ДН 

24983906, 

25.03.2016 

  

трудове 

навчання 
Вчитель 

трудового 

навчання і 

технологій 

КЗВО 

ДАНО,свідоцтво 

СПК № ДН 

41682253/4846, 

14.09.2018 

  

технології 

Іноземна  

(англійська) 

мова 

Троян 

Ольга 

Володими

рівна 

Вчитель 

англійсько

ї мови 

Бердянський 

державний 

педагогічний 

університет,  

2018, Середня освіта 

(мова і література 

(англійська)), 

"Вчитель 

англійської мови та 

зарубіжної 

літератури" 

кваліфікаційн

а категорія 

"спеціаліст", 

2018 

5 

Проходження курсів 

планується на 2023 

рік 

  

  

Макушок 

Тетяна 

Сергіївна 

педагог-

організато

р 

Дніпропетровський 

коледж ракето-

космічного 

машинобудування, 

2014, Технологія 

обробки матеріалів 

на верстатах і 

автоматичних 

лініях,  

"Технік-технолог" 

10-й 

тарифний 

розряд, 2019 

  

Бердянський 

державний 

педагогічний 

університет,  

2018, 

початкові класи, 

3-й курс 

  

Образотворч

е мистецтво 

Вчитель 

образотвор

чого 

мистецтва 
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Християнськ

а етика 

Горзов 

Петро 

Петрович 

Вчитель 

основ 

християнс

ької етики 

Ужгородська 

богословська 

духовна 

академія, 

2008, Богослов'я, 

"Магістр 

богослов'я" 

підтверджено 

кваліфікаційн

у категорію 

"спеціаліст 

другої 

категорії", 

2020 

8 

КЗВО 

ДАНО,свідоцтво 

СПК № ДН 

41682253/2415, 

25.04.2018 

  

  

Інформатика 

Тиханова 

Оксана 

Ігорівна 

Вчитель 

інформати

ки 

Запорізький 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

2017, Технологічна 

освіта, "Вчитель 

інформатики" 

присвоєно 

кваліфікаційн

у категорію 

"спеціаліст 

першої 

категорії", 

2018 

11 

КВНЗ 

ДОІППО,свідоцтво 

СПК № 

ДН24983906/7336, 

26.12.2017 

  

Музичне 

мистецтво 

Ненашева 

Анастасія 

Іванівна 

Вчитель 

музичного 

мистецтва 

Дніпропетровське 

училище культури, 

2013, Народна 

художня творчість, 

"Керівник 

аматорського 

колективу (народне 

хорове мистецтво), 

організатор 

культурно-

дозвіллєвої 

діяльності" 

10-й 

тарифний 

розряд, 2016 

4 

Бердянський 

державний 

педагогічний 

університет, 

психолого-

педагогічна освіта, 

4-й курс 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 


