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                     Вих.№ 01-12/30 

                       від 02.04.2019 
                                                                                                            ВІДОМОСТІ  

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

                                                  Комунальний заклад «Чаплинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»    

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

Педагогічні працівники Необхідно (осіб) Фактично (осіб) Відсоток потреби 

Педагогічні працівники, 

 усього 

16  16 0% 

у тому числі ті, що: 

мають відповідну освіту 16 16 0% 

працюють у закладі освіти за 

сумісництвом 

0 0 0 
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                    2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище,  

ім’я, по 

батькові 

викладача 

Найменуванн

я посади 

Найменування закладу, 

який закінчив (рік 

закінчення, спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту) 

Кваліфікаційна 

категорія, 

педагогічне звання 

(рік встановлення, 

підтвердження 

Педагогі

чний 

стаж 

(повних 

років) 

Підвищення 

кваліфікації за фахом 

(найменування закладу 

або іншої юридичної 

особи, що має право на 

підвищення 

кваліфікації, номер, 

дата видачі документа 

про підвищення 

кваліфікації) 

Примітки 

Директор Балєва 

 Наталія 

Юріївна 

Директор Вища, Ужгородський 

державний  університет, 

1995. Російська мова, 

література. Філолог, 

викладач російської мови та 

літератури 

Відповідає 

займаній посаді, 

2017р. 

 

2 Курси керівників 

закладів освіти 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти  

№ ДН 24983906/830-17 

10.02.2017р. 

 

Зарубіжна 

література. 

Російська 

мова 

Учитель 

зарубіжної 

літератури 

Вища, Ужгородський 

державний  університет, 

1995. Російська мова, 

література. Філолог, 

викладач російської мови та 

літератури 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

присвоїти 
педагогічне звання 

«старший учитель» 

2016р. 

23 Курси для вчителів 

російської мови та 

зарубіжної літератури 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти  

№ ДН 24983906/830-17 

10.02.2017р. 

 

Заступник з 

навчально-

виховної 

роботи 

Пасічна 

Людмила 

Миколаївна 

Заступник з 

навчально-

виховної 

роботи 

Вища, Дніпропетровський 

державний університет, 

1995. 

Історія України. Історик, 

викладач історії та 

суспільствознавства 

Відповідає 

займаній посаді, 

2016р. 

 

12 Курси керівників 

установ і закладів 

освіти, 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти  

 



№ДН24983906/3623-16 

07.12.2016р. 

Історія 

України. 

Правознавство 

Учитель 

історії та 

правознавства 

Вища, Дніпропетровський 

державний університет, 

1995. 

Історія України. Історик, 

викладач історії та 

суспільствознавства 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

присвоїти 

педагогічне звання 

«учитель-

методист», 2017р. 

27 Курси вчителів історії і 

суспільствознавчих 

дисциплін, 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти  

№ ДН24983906/3623-16 

07.12.2016р. 

 

 

Заступник з 

виховної 

роботи 

Маловік 

Світлана 

Василівна 

Учитель 

іноземної 

мови 

Вища, Криворізький  

державний педагогічний 

університет, 1999. 

Російська  мова та 

література. Учитель  

російської мови та 

літератури 

Відповідає 

займаній посаді, 

2016р.  

19 Курси заступників 

директорів з виховної 

роботи, 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти  

№ДН24983906/2730 

14.04.2017р. 

 

Англійська 

мова 

Учитель 

іноземної 

мови 

Вища, Криворізький  

державний педагогічний 

університет, 1999. 

Російська  мова та 

література. Учитель  

російської мови та 

літератури 

Відповідає раніше 
присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 
вищої категорії» та 

педагогічному  

званню «старший 
учитель» ,2015р. 

26 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти  

№7258 

20.06.2014р. 

 

Українська 

мова та 

література 

Тарасова 

Тетяна 

Петрівна 

Учитель 

української 

мови та 

література 

Вища, Харківський 

педагогічний інститут, 

1988. 

Українська  мова та 

література. Учитель 

української мови та 

літератури 

Відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та  

педагогічному 

званню «учитель-

методист», 2016р. 

36 Курси  вчителів 

української мови та 

літератури, 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти  

№  ДН 41682253/4816  

01.07.2018р. 

 

Математика та Балясна Учитель Вища,Слов’янський Відповідає раніше 20 Курси для вчителів  



інформатика Антоніна 

Олексіївна 

математики та 

інформатики 

державний педагогічний 

інститут, 1998. 

Математика та  основи 

інформатики. 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та  
педагогічному  

званню «старший 

учитель»,  2016р. 

математики, які 

додатково викладають  

інформатику, 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти  

№3167 

30.06.2015р. 

Фізика Муріна  

Марина 

Володимирівна 

Учитель 

фізики та 

астрономії 

Вища,Криворізький 

державний педагогічний 

інститут,  1997. Фізика та 

математика. Учитель 

фізики та математики 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

присвоїти 

педагогічне звання 

«старший учитель» 

2017р. 

21 Курси для вчителів 

фізики, астрономії, які 

додатково викладають 

математику, 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти  

№1055 

19.02.2016р. 

 

Географія Кісіль  

Оксана 

Володимирівна 

Учитель 

географії та 

природознавс

тва 

Вища, Криворізький ДПУ, 

2010, Педагогіка і методика 

середньої освіти. Географія, 

Учитель географії 

Відповідає 

займаній посаді. 

Встановити 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст другої 

категорії»,  2013р. 

13 Курси для вчителів 

географії та 

природознавства, 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти  

№6481  

11.09.2012р. 

 

Фізична 

культура 

Маловік 

Ігор 

Володимирович 

Учитель 

фізичної 

культури 

Вища, Одеський 

національний університет, 

2006, географія 

 «спеціаліст» - Курси вчителів 

фізичної культури, 

КЗВО «Дніпровська 

академія неперервної 

освіти», № ДН 

41682253/1411 

22.03.2019р. 

Працює в 

закладі з 

2018 року, 

педстажу 

не має 

Трудове 

навчання 

Салко      

 Інна 

Володимирівна 

Учитель 

трудового 

навчання 

Базова вища, Донбаський 

державний   педагогічний 

університет, 2017, 

Відповідає 

займаній посаді та 

кваліфікаційній 

5 Курси для вчителів 

трудового навчання та 

технологій, КЗВО 

 



початкова освіта, учитель 

початкової школи, учитель 

інформатики початкової 

школи 

категорії 

«спеціаліст»  

«Дніпровська академія 

неперервної освіти»,  № 

ДН 41682253/1129 

15.02.2019р. 

Початкова 

освіта 

Буханець 

Антоніна 

Олександрівна 

Учитель 

початкових 

класів 

Донбаський державний   

педагогічний університет, 

2016, початкова освіта. 

Організатор початкової 

освіти. Вчитель початкових 

класів. Вчитель 

інформатики початкової 

школи 

Відповідає 

займаній посаді. 

Присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст вищої 

категорії», 2018р. 

17 Курси для вчителів 

початкових класів з 

викладанням ІКТ, 

КЗВО «Дніпровська 

академія неперервної 

освіти», 

№ ДН 24983906/8583, 

17.11.2017р. 

 

Друзь  

Олена 

Володимирівна 

Учитель 

початкових 

класів 

Неповна вища 

Красноградський 

педагогічний коледж, 2007. 

Початкове навчання. 

Вчитель загальноосвітнього 

навчального закладу І 

ступеня та німецької мови 

Відповідає 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст» , 

2017р.  

11 Курси учителів 

початкових класів з 

виладанням ІКТ, 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти  

№ ДН24983906/3931-16 

03.06.2016р. 

 

 Шарандо 

Світлана 

Іванівна 

Учитель 

початкових 

класів 

Вища, Харківський 

педагогічний інститут,1996 

Початкове навчання. 

Вчитель початкових класів. 

 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», 2018р. 

27 Курси для учителів 

початкових класів з 

викладанням ІКТ, 

КЗВО «Дніпровська 

академія неперервної 

освіти»  

№ ДН  24983906/8584 

17.11.2017р. 

 

Свиріденкова 

Ельміра 

Гамадівна 

Учитель 

початкових 

класів 

Неповна вища, 

Дніпропетровський 

педагогічний коледж, 2013. 

Початкова освіта. Вчитель з 

початкової освіти з 

додатковою кваліфікацією 

вчитель початкових класів з 

правом навчання іноземної 

Відповідає 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст» 

5 Курси вчителів 

початкових класів з 

викладанням ІКТ, 

КЗВО «Дніпровська 

академія неперервної 

освіти»  

№ ДН 41682253/841 

15.02.2019р. 

 



мови 

Михайлова 

Юлія 

 Іванівна 

Вихователь 

ГПД 

Базова вища, Харківська 

гуманітарно-педагогічна 

академія, 2014. Початкова 

освіта. Учитель початкових 

класів. 

Відповідає 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст» 

4 Курси вихователів ГПД 

КЗВО «Дніпровська 

академія неперервної 

освіти», 2019 р. 

Захист 

курсів 

призначено 

на 

21.04.2019р 

Образотворче 

мистецтво 

 

Ісак Тетяна 

Василівна 

Учитель 

образотворчог

о мистецтва, 

педагог-

організатор 

Дніпропетровський ДАУ, 

2017. Банківська справа. 

Сахновщанська школа 

мистецтв 

Спеціаліст 1 -  

Практичний 

психолог 

Пазюк  

Ірина 

Михайлівна 

Практичний 

психолог 

Вища,Бердянський 

державний   педагогічний 

університет, 2016, 

початкова освіта, 

організатор початкової 

освіти, учитель початкових 

класів, практичний 

психолог 

Спеціаліст 2 Курси для вчителів 

біології та географії, 

Дніпровська академія 

неперервної освіти, 

№ ДН 41682253/3337 

10.05.2018  

 

 

 

 Директор                                                                                                          Н.Ю.БАЛЄВА 

 




