
ВІДОМОСТІ  

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

освіти комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 2 м. Покров  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 всього 34 34 0 

У тому числі ті, що:    

мають відповідну освіту 34 34 0 

працюють у закладі освіти за сумісництвом 1 1  

 

 

 
 

Директор школи                             Л.С.Мякотіна  

 

 

 

 

 

 

 



2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників 

 

№
 п

/п
 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) 

Пед. 

стаж 

(пов-

них 

років) 

Підвищення кваліфікації 

за фахом (найменування 

закладу або іншої 

юридичної особи, що має 

право на підвищення 

кваліфікації) 

При

міт 

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

1 

Географія, 

економіка, 

християнська 

етика   

Мякотіна 

Лариса 

Станіславівна 

Директор  

Криворізький 

державний 

педінститут,  1995р., 

«Географія», вчитель 

географії 

Відповідає 

займаній посаді, 

2016р. 

8 

КВНЗ «ДОІППО»   

Посвідчення № 698 

від 15.04.2014р 

«керівників установ і 

закладів освіти  за 

програмою 

«Випереджаюча 

освіта для сталого 

розвитку» 

 



Вчитель 

географії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Криворізький 

державний 

педінститут,  1995р., 

«Географія», вчитель 

географії 

 

 

 

 

 

Відповідає 

займаній посаді 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», 2014р. 

та присвоєно  

педагогічне 

звання «учитель -

методист»,2014р. 

 

37 

КВНЗ «ДОІППО»   

Посвідчення СПК      

№ 2250 від 

05.04.2016р. «Вчителі 

географії та основ 

економіки»,» 

 

Вчитель 

основ 

християнсь

кої етики 

Криворізький 

державний 

педінститут,  1995р., 

«Географія», вчитель 

географії 

 

 

 

 

 

Відповідає 

займаній посаді 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», 2014р. 

та присвоєно  

педагогічне 

звання «учитель -

методист»,2014р. 

 

37 

КВНЗ «ДОІППО»   

Посвідчення              

СПК № ДН 

24983906/2439   від 

01.06.2016р. «вчитель 

етики та основ 

християнської етики 



2 

Початкові   

класи 

 

Мірошніченко 

Тетяна 

Володимирівна  

Заступник 

директора з 

НВР 

Миколаївський 

державний 

педінститут, 1981р. 

«Педагогіка і 

методика 

початкового 

навчання», вчитель 

початкових класів  

Відповідає 

займаній посаді, 

2017р.  

20 

КВНЗ «ДОІППО»   

Посвідчення СПК                  

№ 6602                            

від 17.12.2015р. 

«Фахівців-

координаторів з 

питань моніторингу 

якості освіти», 

 

Вчитель 

початкових 

класів  

 

Миколаївський 

державний 

педінститут, 1981р. 

«Педагогіка і 

методика 

початкового 

навчання», вчитель 

початкових класів  

Відповідає 

займаній посаді 

та раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії»,  

педагогічному 

званню «учитель 

методист», 

2014р. 

 

 

 

 

 

36 

КВНЗ «ДОІППО»   

Посвідчення                        

№ 10599                               

від 01.11.2013р. 

«Вчителів початкових 

класів з викладанням 

ІКТ технологій», 

посвідчення СПК № 

ДН 24983906/2440 від 

01.06.2016р. «Вчитель 

етики та основ 

християнської етики»   



3 

Українська 

мови та 

література 

Понікарчик 

Інна 

Володимирівна 

Заступник 

директора з 

НВР 

(0,5 ставки) 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2001 р., 

«Українська мова і 

література», вчитель 

української мови та 

літератури  

-  2 
Заплановані  

на 2019 р. 

 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2001 р., 

«Українська мова і 

література», вчитель 

української мови та 

літератури  

Відповідає 

займаній посаді. 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст  

першої категорії» 

2012р. 

22 

 

КВНЗ «ДОІППО» 

Посвідчення  СПК             

№ ДН 24983906/5220-

16  від  16.09.2016р. 

«Фахівці української 

мови і літератури, які 

одночасно 

викладають зарубіжну 

літературу і російську 

мову» 

       

4 

Історія,  

основи 

здоров’я  

Лопатіна 

Оксана 

Леонідівна  

Педагог - 

організатор 

Кримський 

гуманітарний 

університет, 2014 р., 

«Історія». Історик, 

викладач історії 

- 4 

Кримський 

гуманітарний 

університет, 2014 р., 

«Історія». Історик, 

викладач історії 

 



Вчитель 

історії  

Кримський 

гуманітарний 

університет, 2014 р., 

«Історія». Історик, 

викладач історії 

- 4 

Кримський 

гуманітарний 

університет, 2014 р., 

«Історія». Історик, 

викладач історії 

 

Вчитель 

основ 

здоров’я  

Кримський 

гуманітарний 

університет, 2014 р., 

«Історія». Історик, 

викладач історії 

- 4 

Кримський 

гуманітарний 

університет, 2014 р., 

«Історія». Історик, 

викладач історії 

5 

Хімія, 

біологія, 

екологія  

 

 

 

 

 

 

 

Собіщанська 

Валентина 

Іванівна  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчитель 

хімії 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський 

державний 

педінститут,1982 р., 

«Біологія і хімія», 

вчитель біології і 

хімії 

 

  

 

Відповідає 

займаній посаді 

та  раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії»  

педагогічному 

званню «учитель 

методист», 2016 

35 

 

 

 

 

 

 

КВНЗ «ДОІППО»   

Посвідчення  СПК     

№ ДН 24983906/6398    

від 26.10.2016р. 

«Вчитель біології, 

екології, 

природознавства та 

хімії» 

 

 

 

Вчитель 

біології 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжинський 

державний 

педінститут,1982 р., 

«Біологія і хімія», 

вчитель біології і 

хімії 

 

  

Відповідає 

займаній посаді 

та  раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії»  

педагогічному 

званню «учитель 

35 

 

 

 

 

 

 

КВНЗ «ДОІППО»   

Посвідчення  СПК     

№ ДН 24983906/6398    

від 26.10.2016р. 

«Вчитель біології, 

екології, 

природознавства та 

хімії» 



  методист», 2016  

6 

Біологія,       

хімія,               

природознавст

во 

 

 

 

Бурмак  

Галина 

Миронівна 

 

 

 

 

 

 

  

Вчитель 

біології  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільський 

державний 

педінститут,1976 р. 

«Хімія і біологія», 

вчитель хімії та 

біології середньої 

школи 

 

 

 

Відповідає 

займаній посаді 

та  раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» , 

педагогічному 

званню «учитель 

методист»,  

2016р. 

41 

 

 

 

 

 

КВНЗ «ДОІППО»   

Посвідчення СПК      

№ 7612 від 

27.11.2015р. «Учитель 

біології, хімії, 

природознавства, 

екології»    

 

Вчитель 

основ 

здоров’я  

Тернопільський 

державний 

педінститут,1976 р. 

«Хімія і біологія», 

вчитель хімії та 

біології середньої 

школи 

 

 

 

Відповідає 

займаній посаді 

та  раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» , 

педагогічному 

званню «учитель 

методист»,  

2016р. 

41 

 

 

 

 

 

КВНЗ «ДОІППО»   

Посвідчення СПК      

№ 7612 від 

27.11.2015р. «Учитель 

біології, хімії, 

природознавства, 

екології»    



7 

Російська 

мова, 

українська 

мова, 

українська 

література, 

зарубіжна 

література 

 

Горлова  

Тетяна 

Анатоліївна  

 

 

 

 

 

 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

 

 

 

 

 

Донецький держав-

ний університет, 

2000 р., «Українська 

мова та література», 

вчитель української 

мови та літератури 

 

 

Відповідає 

займаній посаді. 

Присвоєно  

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст вищої 

категорії»,  

2016 р. 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВНЗ «ДОІППО» 

Посвідчення СПК            

№ ДН 24983906/5221-

16 від 16.09.2016р. 

«Фахівці української 

мови і літератури, які 

одночасно 

викладають зарубіжну 

літературу і російську 

мову» (індивідуальна 

форма навчання)   

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

Українська 

мова, 

українська 

література, 

зарубіжна 

література 

 

 

Канцелярська 

Лариса 

Володимирівна 

 

 

 

 

Вчитель  

української 

мови і 

літератури 

та 

зарубіжної 

літератури 

 

 

Національний 

педагогічний 

університет, 2010 р., 

«Українська мова та 

література», вчитель 

української мови і 

літератури та 

зарубіжної 

літератури, 

літературний 

редактор 

Відповідає 

займаній посаді. 

Присвоєно  

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

першої категорії»,  

2015 р. 

 

 

22 

 

КВНЗ «ДОІППО» 

Посвідчення               

№ 8910                       

від 25.11.2014р. 

«Вчитель української  

мови і літератури»  

9 

 

Українська 

література  

 

 

 

 

 

 

 

Коваленко 

Іванна 

Миколаївна 

 

 

  

 

 

 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури  

 

 

 

 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2005 р. 

Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. «Українська 

мова та література», 

вчитель 

Відповідає 

займаній посаді 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

першої категорії», 

2011р. 

 

20 

Заплановано 2018 р. 

 

 



української мови та 

літератури та 

зарубіжної 

літератури 

 

10 

Зарубіжна 

література, 

інформатика, 

медіакульт. 

 

 

Прокоф’єва 

Тетяна 

Сергіївна  

 

 

 

 

Вчитель 

зарубіжної 

літератури 

 

Криворізький 

національний 

університет, 2014 р., 

«Українська мова і 

література»,  філолог. 

Вчитель  української 

мови і літератури та 

зарубіжної літератури 

 

 

- 

 

2 

 

 

 

 

Криворізький 

національний 

університет, 2014 р., 

«Українська мова і 

література»,  філолог. 

Вчитель  української 

мови і літератури та 

зарубіжної літератури 

 

 
Вчитель 

інформатики 

Криворізький 

національний 

університет, 2014 р., 

«Українська мова і 

література»,  філолог. 

Вчитель  української 

мови і літератури та 

зарубіжної літератури 

 

               - 

2 

 

 

 

 

Криворізький 

національний 

університет, 2014 р., 

«Українська мова і 

література»,  філолог. 

Вчитель  української 

мови і літератури та 

зарубіжної літератури 

 Вчитель 

медіакульту

ри 

Криворізький 

національний 

університет, 2014 р., 

«Українська мова і 

 

 

 

 

 

Криворізький 

національний 

університет, 2014 р., 

«Українська мова і 



література»,  філолог. 

Вчитель  української 

мови і літератури та 

зарубіжної літератури 

  

 

 

2 

література»,  філолог. 

Вчитель  української 

мови і літератури та 

зарубіжної літератури 

11 

 

 

 

 

 

 

 

Англійська 

мова,  

медіакульт. 

 

 

 

 

 

 

 

Стрельнікова 

Юлія 

Геннадіївна  

 

 

 

 

 

Вчитель  

англійської 

мови 

 

 

 

 

 

Запорізький 

національний 

університет, 2011 р., 

«Мова та література 

(англійська)»,   

філолог. Викладач 

англійської мови і 

літератури 

 

 

Відповідає 

займаній посаді 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст другої 

категорії», 2017р. 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВНЗ «ДОІППО» 

Посвідчення        СПК 

№ ДН  24983906/5947   

від 22.09.2017р. 

«Вчителі англійської 

мови»     

 

Вчитель 

медіакульту

ри 

Запорізький 

національний 

університет, 2011 р., 

«Мова та література 

(англійська)»,   

філолог. Викладач 

англійської мови і 

літератури 

Відповідає 

займаній посаді 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст другої 

категорії», 2017р. 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Заплановано на 2018р 

12 
Англійська 

мова 

Жданкова 

Ольга 

Миколаївна  

Вчитель 

англійської 

мови  

Кіровоградський 

державний 

педагогічний 

університет, 2013р., 

«Мова та література 

«англійська», 

вчитель англійської 

          - 

 

 

4 

Кіровоградський 

державний 

педагогічний 

університет, 2013р., 

«Мова та література 

«англійська», вчитель 

англійської мови 

 



мови 

13 

Англійська 

мова, 

українська 

мова, 

українська 

література,   

Скрябіна 

Наталія 

Юріївна  

Вчитель 

англійської 

мови  

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2010 р., 

«Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Українська 

мова та література».  

Викладач 

української мови і 

літератури, вчитель 

мови (англійської) і 

зарубіжної 

літератури 

 

Відповідає 

займаній посаді 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст другої 

категорії», 2015р. 

 

6 

КВНЗ «ДОІППО»   

посвідчення СПК     

№ ДН 24983906/ 6953 

від 13.10.2017р. 

«Учителі української 

мови і літератури»  

 

 

 

Вчитель 

української 

мови 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2010 р., 

«Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Українська 

мова та література».  

Викладач 

української мови і 

літератури, вчитель 

мови (англійської) і 

зарубіжної 

Відповідає 

займаній посаді 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст другої 

категорії», 2015р. 

6 

КВНЗ «ДОІППО»   

посвідчення СПК     

№ ДН 24983906/ 6953 

від 13.10.2017 

«Учителі української 

мови та літератури» 



літератури 

 

14 

Алгебра, 

геометрія, 

фізика, 

астрономія  

Балихіна 

Людмила 

Анатоліївна  

Вчитель 

фізики  

 

 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

інститут, 1991р., 

«Математика з 

додатковою 

спеціальністю 

фізика», вчитель 

математики і фізики  

Відповідність 

займаній посаді 

та  раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», 

підтвердження 

педагогічного 

звання «старший 

вчитель» 2016р. 

 

 

 

 

26 

КВНЗ «ДОІППО»   

Посвідчення         

 СПК № 3342 від 

15.05.2015р. «Учителі 

математики, які 

додатково викладають 

фізику та 

астрономію»   

 

 

15 
Алгебра, 

геометрія 

Галета 

Василина 

Юріївна  

Вчитель 

математики  

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2010 р., 

«Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Математика», 

вчитель математики 

та інформатики   

Відповідає 

займаній посаді 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст другої 

категорії», 2017р. 

 

7 

КВНЗ «ДОІППО» 

Посвідчення        СПК 

№ ДН 24983906/606-

17 від 10.02.2017р. 

«Вчителі математики 

» 
 

16 
Історія 

України, 

Щербакова 

Галина 

Вчитель 

історії  

Запорізький 

державний 

Відповідає 

займаній посаді 
29 

КВНЗ «ДОІППО» 

Посвідчення СПК             
 



всесвітня 

історія, 

правознавство, 

ЛІС  

Євтихіївна  університет, 1988 р., 

«Історія». Історик. 

Викладач історії та 

суспільствознавства  

 

та  раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», 

підтвердження 

педагогічного 

звання «учитель 

методист», 

2017р. 

№ ДН 24983906/ 

3030-163 від 

29.04.2016р. «Вчителі 

історії, правознавства 

та суспільних 

дисциплін» 

17 Географія  

 

 

Заболотна 

Олена 

Василівна  

 

Практичний 

психолог  

Мелітопольський 

державний 

педінститут, 1990 р. 

«Географія і 

біологія», вчитель 

географії і біології  

середньої школи 

Відповідає 

займаній посаді, 

присвоєно 

кваліфікаційну     

категорію 

«спеціаліст вищої 

категорії»,2015р 

17 

КВНЗ «ДОІППО»   

Посвідчення                         

№ 5784                                   

від 23.05.2014р. 

«Практичних 

психологів» 

 

Вчитель 

географії  

Мелітопольський 

державний 

педінститут, 1990 р. 

«Географія і 

біологія», вчитель 

географії і біології  

середньої школи 

Відповідає 

займаній посаді 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст вищої 

категорії», 2015р. 

27 

КВНЗ «ДОІППО»   

Посвідчення            

СПК № 2282                  

від 18.05.2016р. 

«Вчителі географії та 

природознавства» 

 



18 

Фізична 

культура, 

Захист 

Вітчизни 

Бруско  

Сергій 

Миколайович  

Вчитель 

фізичної 

культури  

Дніпропетровський 

державний інститут 

фізичної культури і 

спорту,2012 р., 

«Фізичне 

виховання». 

Викладач фізичного 

виховання  та спорту 

у вищих навчальних 

закладах   

Відповідає 

займаній посаді, 

присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст другої 

категорії», 2013р. 

 

16 

КВНЗ «ДОІППО»   

посвідчення СПК № 

ДН 24983906/295-17 

від 26.01.2017р. 

«Вчителі фізичної 

культури» 

 

Вчитель 

предмету 

«Захист 

Вітчизни» 

Дніпропетровський 

державний інститут 

фізичної культури і 

спорту,2012 р., 

«Фізичне 

виховання». 

Викладач фізичного 

виховання  та спорту 

у вищих навчальних 

закладах   

Відповідає 

займаній посаді, 

присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст другої 

категорії», 2013р. 

 

16 

КВНЗ «ДОІППО»   

Посвідчення                    

СПК № 8402                  

від 11.12.2015р. 

«Вчителі предмета 

«Захист Вітчизни» 

19 

Трудове 

навчання, 

фізична 

культура 

Кузьменко 

Ольга  

Сергіївна 

Вчитель 

фізичної 

культури  

Запорізький 

національний 

університет,2014р., 

«Фізичне 

виховання», 

викладач фізичної 

виховання і спорту 

Заплановано на 

2019р 

 

7 

Запорізький 

національний 

університет,2014р., 

«Фізичне виховання», 

викладач фізичної 

виховання і спорту  

Вчитель 

трудового 

навчання 

Запорізький 

національний 

університет,2014р., 

 Заплановано на 

2019р 
7 

Запорізький 

національний 

університет,2014р., 



«Фізичне 

виховання», 

викладач фізичної 

виховання і спорту 

 

«Фізичне виховання», 

викладач фізичної 

виховання і спорту 

20 

Трудове 

навчання, 

Художня 

культура, 

ОТМ, 

 Захист 

Вітчизни, 

Мистецтво 

 

Михайленко  

Галина 

Леонідівна  

Вчитель 

трудового 

навчання  

Комунарський  

гірничометалургій-

ний інститут,1982 р., 

«Машинобудування». 

Інженер-викладач 

машинобудівних 

дисциплін 

Відповідність 

займаній посаді 

та 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», 

присвоєння  

педагогічного 

звання «старший 

вчитель»,  2015р. 

26 

КВНЗ «ДОІППО» 

посвідчення СПК № 

ДН 24983906/ 9878 від 

22.12.2017р     

 

Вчитель 

художньої 

культури , 

ОТМ 

Комунарський  

гірничометалургій-

ний інститут,1982 р., 

«Машинобудування». 

Інженер-викладач 

машинобудівних 

дисциплін 

Відповідність 

займаній посаді 

та 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», 

присвоєння  

педагогічного 

звання «старший 

вчитель»,  2015р. 

26 

КВНЗ «ДОІППО» 

посвідчення СПК      

№ 6358                              

від  16.10.2015р. 

«Вчителі художньої 

культури, які 

додатково викладають 

музичне та 

образотворче  

мистецтво»   



Вчитель 

предмету 

«Захист 

Вітчизни» 

Комунарський  

гірничометалургій-

ний інститут,1982 р., 

«Машинобудування». 

Інженер-викладач 

машинобудівних 

дисциплін 

Відповідність 

займаній посаді 

та 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», 

присвоєння  

педагогічного 

звання «старший 

вчитель»,  2015р. 

 

26 

КВНЗ «ДОІППО» 

Посвідчення                  

№ 3439                                 

від 22.03.2013р. 

«Вчителів основ 

медичних знань 

предмету «Захист 

Вітчизни», 

 

21 
ГПД 

Інформатика  

Халковська 

Заріна 

Володимирівна  

Вихователь 

ГПД 

 

Вчитель 

інформати-

ки 

Мелітопольський 

державний 

педагогічний 

університет, 2016р., 

«Інформатика» 

(бакалавр), вчитель 

інформатики 

- 1 

Мелітопольський 

державний 

педагогічний 

університет, 2016р., 

«Інформатика» 

(бакалавр), вчитель 

інформатики 

 

22 
Початкова 

школа, 1-А кл. 

Кузьміна  

Неля 

Володимирівна  

Вчитель 

початкових 

класів  

Криворізький 

державний 

педагогічний 

інститут,1992 р., 

«Педагогіка та 

методика 

початкового 

навчання», вчитель 

початкових класів 

Відповідність 

займаній посаді, 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» , 2015 р 

33 

КВНЗ «ДОІППО» 

Посвідчення                 

№ 324                                 

від 16.01.2014р. 

«Вчителів, які 

викладають фізичну 

культуру в 

початкових класах», 

посвідчення СПК № 

982 від 13.02.2015р. 

 



«Вчителів початкових 

класів, вихователів 

ГПД»  

23 
Початкова 

школа, 1-Б кл. 

Котко  

Алла 

Миколаївна  

Вчитель 

початкових 

класів  

Криворізький 

державний 

педінститут, 1994 р., 

«Педагогіка та 

методика 

початкового 

навчання», вчитель 

початкових класів 

Відповідає 

займаній посаді, 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», 

присвоєно 

педагогічне 

звання «старший 

учитель», 2014 

31 

КВНЗ «ДОІППО» 

Посвідчення                    

№ 311                        

від 16.01.2014р. 

«Вчителів, які 

викладають фізичну 

культуру в 

початкових класах», 

посвідчення СПК № 

787 від 12.02.2016р. 

«Вчителі початкових 

класів з викладанням 

ІКТ технологій»   

 

 

24 
Початкова 

школа, 2-А кл. 

Бокова  

Юлія  

Юріївна  

Вчитель 

початкових 

класів  

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2017р. 

«Початкова освіта», 

бакалавр,вчитель 

початкової  школи 

- 

 

 

6 міс. 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2017р. 

«Початкова освіта», 

бакалавр,вчитель 

початкової  школи 

 

25 
Початкова 

школа, 2-Б кл. 

Градусова 

Юлія 

Валеріївна  

Вчитель 

початкових 

класів  

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет,   2002р., 

«Початкове 

Відповідність 

займаній посаді 

та раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

17 

КВНЗ «ДОІППО» 

Посвідчення                       

№ 8648                               

від 19.09.2014р. 

«Підвищення 

 



навчання», вчитель 

початкових класів 

категорії 

«спеціаліст  

першої 

категорії»», 

2015р. 

 

кваліфікації  з питань 

методики викладання 

фізичної культури в 

початковій школі», 

посвідчення № 8387 

від 19.09.2014р.    

«Вчителів початкових 

класів, які одночасно 

працюють в групах 

продовженого дня» 

26 
Початкова 

школа, 3-А кл. 

Чекун  

Оксана 

Іванівна  

Вчитель 

початкових 

класів  

Криворізький 

державний 

педінститут, 1998 р., 

«Початкове 

навчання і 

народознавство», 

вчитель початкових 

класів  та 

народознавства 

Відповідає 

займаній посаді 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

першої категорії», 

2017р. 

13 

КВНЗ «ДОІППО» 

Посвідчення     СПК 

№ ДН 24983906/7996-

16  від 02.12.2016р., 

«Вчителі початкових 

класів з викладанням 

ІКТ», посвідчення СТ 

№ ДН 24983906/861 

від 31.03.2017р. 

«Методика 

викладання у 

початковій школі 

предмета «Фізична 

культура» на засадах 

розвитку життєвих 

навичок»    

 



27 
Початкова 

школа, 3-Б кл. 

Терещенко 

Антоніна 

Анатоліївна  

Вчитель 

початкових 

класів  

Нікопольське 

педучилище,1986 р. 

«Викладання в 

початкових класах 

загальноосвітньої 

школи», вчитель 

початкових класів і 

старша піонерська 

вожата 

Відповідність 

займаній посаді 

та 

встановленому 

раніше  11 

тарифному 

розряду , 2017  

 

28 

КВНЗ «ДОІППО» 

Посвідчення        СПК 

№ ДН 24983906/ 

7681-16       від 

18.11.2016р., «Вчителі 

початкових класів, які 

одночасно працюють 

в групах 

продовженого дня», 

посвідчення СТ № ДН 

24983906/860 від 

31.03.2017р.   

«Методика 

викладання у 

початковій школі 

предмета «Фізична 

культура» на засадах 

розвитку життєвих 

навичок»     

 

28 
Початкова 

школа, 4-А кл. 

Клокова  

Олена 

Михайлівна  

Вчитель 

початкових 

класів  

Миколаївський 

державний 

педінститут, 1981 р., 

«Педагогіка та 

методика початко-

вого навчання»,  

вчитель початкових 

класів 

Відповідає 

займаній посаді, 

раніше присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії»,   

підтвердження 

педагогічного 

звання «учитель 

методист» , 2015р. 

36 

КВНЗ «ДОІППО» 

Посвідчення        СПК 

№ 1547              від 

19.12.2014р. 

«Вчителів початкових 

класів з викладанням 

ІКТ технологій» 

 



29 

 

 

 

 

Початкова 

школа, 4-Б кл. 

 

 

 

 

 

 

Щербачук  

Юлія  

Іванівна 

 

 

 

 

  

Вчитель 

початкових 

класів  

 

 

 

 

 

Мелітопольський 

державний 

педагогічний 

університет,2016р., 

«Початкова освіта», 

вчитель початкових 

класів 

- 

 

 

3 

 

 

 

 

 

КВНЗ «ДОІППО» 

Посвідчення        СПК 

№ ДН 24983906/859               

від 31.03.2017р. 

«Методика 

викладання у 

початковій школі 

предмета «Фізична 

культура» на засадах 

розвитку життєвих 

навичок»  

 

30 
ГПД 

Інформатика  

Пархоменко  

Лілія 

Вікторівна  

Вчитель 

початкових 

класів  

 

Нікопольський 

педагогічний 

коледж, ІV курс, 

2017р., «Початкова 

освіта», вчитель 

початкових класів 

- 

 
6 міс 

Нікопольський 

педагогічний коледж, 

ІV курс, 2017р., 

«Початкова освіта», 

вчитель початкових 

класів 

 

 

31 ГПД  

Кравченко 

Ірина  

Валеріївна  

Вихователь 

ГПД 

 

Вчитель 

трудового 

навчання 

Соціально-

педагогічний 

інститут 

«Педагогічна 

Академія»,2000 р., 

«Початкове 

навчання та 

практична 

психологія» 

(спеціалізація), 

вчитель початкових 

класів та практичний 

Відповідає 

займаній посаді, 

присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст другої 

категорії», 2017р. 

22 

КВНЗ «ДОІППО» 

Посвідчення        СПК 

№ ДН 24983906/2007 

від 24.03.2017р. 

«Вчителі початкових 

класів, які одночасно 

працюють в групах 

продовженого дня»   

 



психолог  

32 

 

 

 

 

 

 

 

  

Зарубіжна 

література  

 

 

 

 

 

 

 

Захарова   

Анна 

Миколаївна   

 

 

 

 

 

  

Бібліотекар 

 

 

 

 

 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2008р., 

«Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Українська 

мова і література», 

вчитель  української 

мови і літератури та 

зарубіжної 

літератури 

 

 

Відповідає посаді 

бібліотекаря 

другої категорії 

та встановлено 9 

тарифний розряд  

 

 

 

 

 

 

 

7 р 

КВНЗ «ДОІППО» 

Посвідчення                       

№ 9427                                    

від 18.10.2013р. 

«Шкільних 

бібліотекарів» 

 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2008р., 

«Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Українська 

мова і література», 

вчитель  української 

мови і літератури та 

зарубіжної 

літератури 

Відповідає 

займаній посаді,  

присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст другої 

категорії», 2013р 

 

 

6 

КВНЗ «ДОІППО» 

Посвідчення                        

№ 4341                        

від 12.04.2013р. 

«Вчителів української 

мови і літератури, 

російської мови, 

світової літератури» 

 

33 Інформатика  
Тимощук 

Марина 

Вчитель 

інформатик

Нікопольське 

педагогічне училище 

Відповідність 

займаній посаді 
8  

КВНЗ «ДОІППО» 

Посвідчення     № 
 



 

Директор школи                             Л.С.Мякотіна  

Леонідівна и  Криворізького 

державного 

педагогічного 

університету,2008р, 

«Початкове 

навчання», вчитель 

початкових класів, 

вчитель 

інформатики в 

початкових класах 

та 

встановлено 9 

тарифний розряд 

2015 рік  

1217 від 14.02.2014р 

«вчителів початкових 

класів, які одночасно 

працюють в групах 

продовженого дня»                    

 

Особи, які працюють за сумісництвом 

34 
Українська 

мова  

Стешенко 

Наталія 

Миколаївна  

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 1999 р. 

«Українська мова та 

література», вчитель 

української мови та 

літератури  

 

Відповідає 

займаній посаді,  

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», 

присвоєно  

педагогічного 

звання «старший 

вчитель» 2015р. 

20 

КВНЗ «ДОІППО»   

Посвідчення                           

№ 2329                                   

від 07.03.2014р. 

«Вчителів української 

мови і літератури», 

посвідчення                 

№ 8518 від 

10.02.2015р. 

«Педагогічних 

працівників за 

програмою 

«Медіаосвіта у 

навчально-виховному 

процесі»   

 


