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ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення  

освітньої діяльності за певним рівнем повної  загальної середньої освіти, 

необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної 

середньої освіти відповідного рівня 

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  

    

 

 
 

      



 
 

2.Інформація про якісний склад педагогічних працівників  
 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

викладача 

Найме-

нування 

посади 

Найменування 

закладу, який 

закінчив 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Кваліфікаційна 

категорія, 

педагогічне 

звання (рік 

встановлення, 

підтвердження) 

Педагогічний 

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 

Інформатика 

Гараган 

Світлана 

Анатоліївна 

 

Директор, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донбаський 

державний 

педагогічний 

університет, 

2016, початкова 

освіта, вчитель 

початкової 

школи та 

інформатики 

початкової 

школи  

 

 

4 місяці 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Призначена на 

посаду 27.11.2018 

року 

 

 

 

 вчитель 

Донбаський 

державний 

педагогічний 

університет, 

2016, початкова 

освіта, вчитель 

Відповідає 

займаній посаді, 

встановлена 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст», 

9 
за планом  

03.06.2019 року 
 



початкової 

школи та 

інформатики 

початкової 

школи 

2010р 

 

Скряга 

Наталя 

Миколаївна 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи,  

 

Мелітопольськи

й державний 

педагогічний 

інститут, хімія 

та 

біологія,вчитель 

хімії та 

біології,1992 

Відповідає 

займаній посаді, 

2016 
 

 

 

 

11 

 

 

 

 

Курси керівників 

установ та закладів 

освіти, 

Дніпропетровський 

обласний  інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

 № 4584, 22.10.2014 

 

Хімія 

Скряга 

Наталя 

Миколаївна 

вчитель 

Мелітопольськи

й державний 

педагогічний 

інститут, хімія 

та 

біологія,вчитель 

хімії та 

біології,1992 

Відповідає 

займаній посаді 

та раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії  

«спеціаліст вищої 

категорії » та 

педагогічному 

званню «старший 

вчитель», 

2015р 

26 

Курси  вчителів хімії, 

Дніпропетровський 

обласний  інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

 № 4584, 22.10.2014 

 

Початкові класи 

Соколова 

Світлана 

Миколаївна 

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи  

 

 

Слов’янський 

державний 

педагогічний 

університет, 

2007, початкове 

навчання, 

вчитель 

Відповідає 

займаній посаді, 

2016 
 
 
 

6 

 

 

 

 

 

Курси заступників 

директорів з виховної 

роботи 

,,Дніпропетровський 

обласний  інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

 



початкових 

класів та 

українознавства 

СПК 

№ДП24983906/7314-16, 

18.11.2016 

 

 

  вчитель 

Слов’янський 

державний 

педагогічний 

університет, 

2007, початкове 

навчання, 

вчитель 

початкових 

класів та 

українознавств 

Відповідає 

займаній посаді, 

присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії  

«спеціаліст вищої 

категорії »  

2018 

14 

Курси вчителів 

початкових 

класів,Дніпропетровськ

ий обласний  інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

№592, 

07.11.2014 

 

Українська мова та 

література 

Шикута Юлія 

Сергіївна 
вчитель 

Херсонський 

державний 

університет, 

2007,українська 

мова та 

література, 

зарубіжна 

література, 

вчитель 

української 

мови, літератури 

та зарубіжної 

літератури 

Відповідає 

займаній 

посаді, 

присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст ІІ 

категорії», 2017 

14 

Курси вчителів 

української мови і 

літератури, 

Дніпропетровська 

академія неперервної 

освіти,№41682253/6091

12.10.2018 

 

Англійська мова 

Петровський 

Вадим 

Іванович 

вчитель 

Дніпропетровськ

ий державний 

університет, 

1988, 

Відповідає 

займаній посаді, 

підтверджено 

кваліфікаційну 

28 

Курси вчителів 

англійської мови, 

Дніпропетровська 

академія неперервної 

 



англійська мова 

та література, 

філолог, 

викладач 

категорію 

«спеціаліст І 

категорії», 2019 

освіти ,  

№ 41682253/3679, 

25.05.2018 

Зарубіжна література 
Шикута Юлія 

Сергіївна 
вчитель 

Херсонський 

державний 

університет, 

2007,українська 

мова та 

література, 

зарубіжна 

література, 

вчитель 

української 

мови, літератури 

та зарубіжної 

літератури 

Відповідає 

займаній 

посаді, 

присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст ІІ 

категорії», 2017 

14 

Курси вчителів 

української мови , що 

викладають зарубіжну 

літературу, 

Дніпропетровська 

академія неперервної 

освіти, 

№41682253/6091 

12.10.2018 

 

Математика 
Соболєва Зоя 

Василівна 
вчитель 

Дніпропетровськ

ий державний 

університет,  

Математика, 

математик, 1975 

Відповідає 

займаній посаді 

та раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії  

«спеціаліст вищої 

категорії » та 

педагогічному 

званню 

«старший-

вчитель», 

2017 

35 

Курси вчителів 

математики, 

Дніпропетровський 

обласний  інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти ,  

№ 4411/16, 

24.06.2016 

 

 

Історія 

Данилевська 

Інна 
вчитель 

Дніпропетровськ

ий національний 

Відповідає 

займаній посаді, 
15 

Курси вчителів історії , 

правознавства та 
 



Правознавство, 

Людина і світ 

Леонідівна університет, 

історія, вчитель 

історії та 

суспільствознавс

тва,2009 

присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

 « спеціаліст І  

 категорії», 

2017 рік 

суспільствознавчих 

дисциплін, 

Дніпропетровський 

обласний  інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти , № 

ДН24983906,6924-17, 

13.10.2017 

Географія 

Скряга 

Олександр 

Петрович 

вчитель 

Владикавказьке 

вище командне 

військове 

училище, 

командна 

тактична 

мотострілкових 

військ, викладач 

початкового 

військового 

навчання 

            1992 

Відповідає 

займаній посаді, 

присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії  

«спеціаліст І 

категорії »  

2019 

 

11 

Курси вчителів 

географії, 

Дніпропетровський 

обласний  інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти , 

СПК № 8333, 

11.12.2015 

 

Біологія 

Авдєєва 

Світлана 

Кіндратівна 

вчитель 

Криворізький 

державний 

педагогіцчний 

інститут, 

біологія , 

вчитель 

біології,1984 

Відповідає 

займаній посаді 

та раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії  

«спеціаліст вищої 

категорії » та 

педагогічному 

званню «вчитель-

методист», 

2016 

41 

Курси вчителів біології, 

Дніпропетровський 

обласний  інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти , 

СПК №632, 

12.02.2016 

 



Фізика 

Скряга 

Олександр 

Петрович 

вчитель 

Владикавказьке 

вище командне 

військове 

училище, 

командна 

тактична 

мотострілкових 

військ, 

викладач 

початкового 

військового 

навчання, 

1992 

Відповідає 

займаній посаді, 

присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії  

«спеціаліст І 

категорії »  

2019 

 

11 

Курси вчителів фізики, 

Дніпропетровський 

обласний  інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти ,  

СПК  №4021, 

29.05.2015 

 

Образотворче 

мистецтво 

Папуша 

Тетяна 

Володимирів

на 

вчитель 

Харківський 

державний 

університет, 

«Образотворче 

мистецтво, 

креслення та 

прикладна 

творчість, 

вчитель 

образотворчого 

мистецтва та 

прикладної 

творчості ,1998 

Відповідає 

займаній посаді 

та раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії  

«спеціаліст вищої 

категорії » та 

присвоєно 

педагогічне 

звання «вчитель-

методист», 

2016 

26 

Курси вчителів 

образотворчого 

мистецтва, 

Дніпропетровський 

обласний  інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти , 

СПК  

№8500,11.12.2015 

 

Художня культура 

Данилевська 

Інна 

Леонідівна 

вчитель 

Дніпропетровськ

ий національний 

університет, 

історія, вчитель 

історії та 

суспільствознавс

Відповідає 

займаній посаді, 

присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

 « спеціаліст І  

15 -  



тва,2009  категорії», 

2017 рік 

Трудова навчання 

Папуша 

Тетяна 

Володимирів

на 

вчитель 

Харківський 

державний 

університет, 

«Образотворче 

мистецтво, 

креслення та 

прикладна 

творчість, 

вчитель 

образотворчого 

мистецтва та 

прикладної 

творчості ,1998 

Відповідає 

займаній посаді 

та раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії  

«спеціаліст вищої 

категорії » та 

присвоєно 

педагогічне 

звання «вчитель-

методист», 

2016 

26 

Курси вчителів 

технологій, креслення, 

Дніпропетровський 

обласний  інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,. 

СПК  №852, 

12.02.2016 

 

Фізична культура 

Циба 

Олександр 

Іванович 

вчитель 

Запорізький 

державний 

педагогічний 

університет, 

фізичне 

виховання, 

вчитель фізичної 

культури,  1989 

Відповідає 

займаній посаді 

та раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії  

«спеціаліст вищої 

категорії » та 

педагогічному 

званню «старший 

вчитель», 

2018р 

28 

Курси вчителів фізичної 

культури, 

Дніпропетровський 

обласний  інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти , 

№ДН 24983906/6851-16, 

04.11.2016 

 

Основи здоров’я 

Авдєєва 

Світлана 

Кіндратівна 

вчитель 

Криворізький 

державний 

педагогіцчний 

інститут, 

біологія , 

Відповідає 

займаній посаді 

та раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

41 

Курси вчителів основ 

здоров’я, 

Дніпропетровський 

обласний  інститут 

післядипломної 

 



вчитель біології, 

1984 

категорії  

«спеціаліст вищої 

категорії » та 

педагогічному 

званню «вчитель-

методист», 

2016 

педагогічної освіти , № 

ДН 24983906/4093, 

02.06.2017 

«Захист Вітчизни» 

Скряга 

Олександр 

Петрович 

вчитель 

Владикавказьке 

вище командне 

військове 

училище, 

командна 

тактична 

мотострілкових 

військ, викладач 

початкового 

військового 

навчання, 

1992 

Відповідає 

займаній посаді, 

присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії  

«спеціаліст І 

категорії »  

2019 

 

11 

Курси вчителів 

«Захисту Вітчизни», 

Дніпропетровська 

академія неперервної 

освіти ,  

СПК № ДН 

41682253/950, 

15.02.2019 

 

Креслення 

Папуша 

Тетяна 

Володимирів

на 

вчитель 

Харківський 

державний 

університет, 

«Образотворче 

мистецтво, 

креслення та 

прикладна 

творчість, 

вчитель 

образотворчого 

мистецтва та 

прикладної 

творчості, 1998 

Відповідає 

займаній посаді 

та раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії  

«спеціаліст вищої 

категорії » та 

присвоєно 

педагогічне 

звання «вчитель-

методист», 

2016 

26 

Курси вчителів 

технологій та креслення, 

Дніпропетровський 

обласний  інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти , 

СПК  

№8500,11.12.2015 

 



Початкові класи 

Брик 

Світлана 

Іванівна 

вчитель 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

інститут, 

початкове 

навчання, 

вчитель 

початкових 

класів ,1989 

Відповідає 

займаній посаді 

та раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії  

«спеціаліст вищої 

категорії » та 

педагогічному 

званню «вчитель-

методист», 

2017 

37 

Курси вчителів 

початкових класі, 

Дніпропетровський 

обласний  інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти , 

№ДН 24983906/5920-16, 

07.10.2016 

 

 

Шикута 

Тетяна 

Олексіївна 

вчитель 

Нікопольське 

педагогічне 

училище, 

викладання в 

початкових 

класів, вчитель 

початкових 

класів 1988 

Відповідає 

займаній посаді  

та раніше 

встановленому 

одинадцятому 

тарифному 

розрядові, 

присвоєно звання 

« старший 

вчитель», 2019 

27 

Курси вчителів 

початкових класі, 

Дніпропетровська 

академія неперервної 

освіти , СПК 

№ДН41682253/3004, 

27.04.2018 

 

 

 

Сикотюк 

Наталя  

Іванівна 

вчитель 

Слов’янський 

державний 

педагогічний 

університет, 

початкове 

навчання, 

вчитель 

початкових 

класів  

2016 

Відповідає 

займаній 

посаді, 

встановлено 

дев’ятий 

тарифний 

розряд, 

2013 рік 
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Курси вчителів вчителів 

початкових класів, 

Дніпропетровська 

академія неперервної 

освіти, сертифікат №ДН 

41682253/5050, 

31.08.2018 

 

 



 


