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ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти
опорного комунального закладу «Карпівська школа загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів»
Карпівської сільської ради

1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти
Педагогічні працівники
Педагогічні працівники, усього
у тому числі ті, що:
мають відповідну освіту
мають право на викладання

Необхідно
(осіб)
--

Фактично
(осіб)
23

Відсоток потреби

---

23
23

---

--

2. Якісний склад педагогічних працівників опорного комунального закладу «Карпівська школа загальної середньої освіти І-ІІІ
ступенів» Карпівської сільської ради
№

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім'я
по батькові
викладача

1

Біологія

Олійникова
Людмила
Володимирівна

2

Російська мова
та зарубіжна
література

Шевченко
Вікторія
Володимирівна

Найменування
посади

Найменування
закладу, який
закінчив (рік
закінчення,
спеціальність,
кваліфікація
згідно
з документом
про
вищу освіту)

Кваліфікацій
на категорія,
педагогічне
звання (рік,
встановлення,
підтвердження)

Педагогічний
стаж
(повних
років)

Особи, які працюють за основним місцем роботи
Директор
Криворізький
Відповідає
12р.
державний
займаній посаді
педагогічний
«директор школи»,
університет,
2017р.
16р.
Вчитель біології 2004р.
Відповідає
Спеціальність
раніше
« Біологія»
присвоєній
Кваліфікація:
кваліфікаційній
«Вчитель
категорії
біології»
«спеціаліст
вищої категорії»,
2015р.
Заступник
Криворізький
Відповідає
6р.
директора з
державний
займаній посаді
навчально –
педагогічний
«заступник
виховної роботи інститут,1996 р
директора з
Спеціальність:
навчально –
«Російська мова
виховної роботи»,
та література»
2017р.
Вчитель
Кваліфікація:
Відповідає
21р.
російської мови «Вчитель
Раніше

Підвищення
кваліфікації
за фахом
(найменування закладу
або іншої юридичної
особи,що має право
на підвищення
кваліфікації,
номер,
дата видачі)

Номер
особової
медичної
книжки

ДОІППО
№ 5303
15.10.2014р
Курси керівників
установ і закладів
освіти «Випереджаюча
освіта для сталого
розвитку», вчителів
біології

1ААВ
№
257338

ДОІППО
№ 7713
27.11.2012р
Курси керівників
установ і закладів
освіти «Випереджаюча
освіта для сталого
розвитку»
ДОІППО

1ААВ
№
257414

3

Історія України, Заболотня
всесвітня
Наталія
історія,
Олександрівна
правознавство,
«Людина і світ»

та зарубіжної
літератури

російської мови
та літератури»

Заступник
директора з
виховної
роботи

Криворізький
державний
педагогічний
університет,
2010 р.
Спеціальність:
«Історія»
Кваліфікація:
«Вчитель
історії»

Вчитель історії

присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст
першої категорії»,
2014р.
2р.
---

11р.
Присвоєна
кваліфікаційна
Категорія
«спеціаліст
першої категорії»,
2014р.
10р.

4

Педагогорганізатор

Зима
Марина
Олександрівна

1,0 педагог організатор

Криворізький
державний
педагогічний
університет,
2017 р.
Спеціальність:
«Психологія»
Кваліфікація:
«Практичний
психолог»

5

Соціальний
педагог

Мельніченко
Ганна
Олександрівна

0,5 соціальний
педагог

Криворізький
національний
університет,
2012р.
Спеціальність:
«Українська мова
та література»
Кваліфікація:
«Вчитель

Зарубіжна
література

Вчитель
зарубіжної
літератури

СПК № ДН
24983906/8615
17.11.2017р «Учителі
російської мови,
літератури, зарубіжної
літератури»
КВНЗ «ДАНО»
СПК № ДН
41682253/175
15.01.2018р «Вчителі
історії, правознавства
та суспільних
дисциплін»

1ААВ
№
221406

ДОІППО
№ 218
18.01.2013р. Курси
підвищення
кваліфікації педагогіворганізаторів

1ААВ
№
187985

-

-

1ААМ
№
029164

5р.

-

6

Українська
мова
та література

Назіма
Тетяна
Михайлівна

Вчитель
української
мови
та літератури

7

Українська
мова
та література

Панасюк
Анастасія
Володимирівна

Вчитель
української
мови
та літератури

8

Англійська
мова

Відміцька
Марина
Олександрівна

Вчитель
англійської
мови

української мови
і літератури,
зарубіжної
літератури,
практичний
психолог»
Миколаївський
спеціаліст
38
державний
педагогічний
інститут,1975 р
Спеціальність:
«Українська мова
та література»
Кваліфікація:
«Вчитель
української мови
та літератури»
Криворізький
Відповідає
19
державний
Раніше
педагогічний
присвоєній
університет,
кваліфікаційній
2001 р.
категорії
Спеціальність:
«спеціаліст
«Українська мова і першої категорії»,
література»
2015р.
Кваліфікація:
«Вчитель
української мови
та літератури»
Криворізький
державний
педагогічний
університет,
2006 р.
Спеціальність:
«Початкове
навчання»

Встановити
кваліфікаційну
категорію
«спеціаліст
другої категорії»

8

ДОІППО
СПК № ДН
24983906/8436
17.11.2017р. «Учителі
української мови і
літератури, зарубіжної
літератури, російської
мови»

1ААВ
№
221402

ДВНЗ «Криворізький
національний
університет»
Криворізький
педагогічний інститут.
Курси підвищення
кваліфікації зі
спеціальності
«Українська мова і
література»

1ААВ
№
257330

ДОІППО
№ 10499
08.11.2013р. Курси
підвищення
кваліфікації вчителів
англійської мови

1ААВ
№
221404

Кваліфікація:
«Вчитель
початкових
класів та
англійської мови
у початкових
класах»
9

Географія,
економіка

Булавка
Тамара
Феодосіївна

Вчитель
географії

Трудове
навчання

10

Фізична
культура

Грибанова
Наталя
Олексіївна

Вчитель
фізичної
культури

11

Математика

Обруснік
Світлана
Петрівна

Вчитель
математики

Мелітопольський
державний
педагогічний
інститут,1990 р
Спеціальність:
«Географія»
Кваліфікація:
«Вчитель
географії»

Відповідає
38
раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст
вищої категорії»,
2013р.

Волгоградський
державний
інститут
фізичної
культури
Спеціальність:
«Фізична
культура і спорт»
Кваліфікація:
«Викладач
фізичного
виховання»
Луцький
державний
педагогічний
інститут,1985 р
Спеціальність:

Відповідає
39
раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст
вищої категорії»
та педагогічному
званню «вчитель –
методист»
2013р.
Відповідає
Раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії

37

ДОІППО
1ААВ
СПК № ДН
№
24983906/5527
257334
/14
14.07.2017р. «Вчителі
географії та економіки»
ДОІППО
СПК № 5196
03.07.2015р. «Вчителі
трудового навчання та
технологій»
ДОІППО
СПК № 7122
06.11.2015р. «Вчителі
фізичної культури»

ДОІППО
СПК № ДН
24983906/4404 /16
24.06.2016р. «Вчителі
математики»

1ААВ
№
852903

1ААВ
№
221403

12

Фізика

Лазаренко
Лариса
Григорівна

Вчитель фізики

13

Музика
Образотворче
мистецтво
Мистецтво
Художня
культура

Зима
Світлана
Євгенівна

Вчитель музики

«Математика і
фізика»
Кваліфікація:
«Вчитель
математики і
фізики»
Криворізький
державний
педагогічний
інститут,1966 р.
Спеціальність:
« Фізика»
Кваліфікація:
«Вчитель
фізики»
Криворізький
державний
педагогічний
інститут,1988 р.
Спеціальність:
« Музика і співи»
Кваліфікація:
«Вчитель
музики і співів»

«спеціаліст вищої
категорії», 2013р.

Криворізький
державний
педагогічний
університет,
2007 р.
Спеціальність:
« Інформатика»

Спеціаліст

--

1ААМ
№
033677

Відповідає раніше 39
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії» та
педагогічному
званню «старший
вчитель»,2016 р.

ДОІППО
СПК № ДН
24983906/6127-16
13.10.2016р.»Вчителі
музичного мистецтва,
які одночасно
викладають художню
культуру та
образотворче
мистецтво»
ДОІППО
№ 10095
18.10.2013 р. «Вчителі
основ здоров'я»
-----

1ААВ
№
257320

Присвоїти
12
кваліфікаційну
категорію
« спеціаліст другої
категорії»,
2017р.

ДОІППО
СПК № ДН
24983906/4085
31.10.2017р. «Учителі
інформатики»

1ААМ
№
009016

43

Основи здоров'я

14

Захист Вітчизни
Інформатика
Рябков
Микита
Олександрович

Вчитель
інформатики

15

Початкове
навчання

Грицан
Олена
Сергіївна

Вихователь
групи
продовженого
дня

Вчитель
початкових
класів
0,5 вихователь
групи
продовженого
дня

16

Початкове
навчання

Зима
Валентина
Іванівна

Вчитель
початкових
класів

17

Початкове
навчання

Ітесь
Альона
Анатоліївна

Вчитель
початкових
класів

Вихователь
Групи

0,5 вихователь
групи

Кваліфікація:
«Математикпрограміст,
вчитель
інформатики»
Криворізький
національний
університет,
2012р.
Спеціальність:
«Початкова
освіта»
Кваліфікація:
«Вчитель
початкових
класів»
Криворізький
державний
педагогічний
інститут,1986 р.
Спеціальність:
« Педагогіка та
методика
початкового
навчання»
Кваліфікація:
«Вчитель
початкових
класів»
Криворізький
державний
педагогічний
інститут,1990 р.
Спеціальність:
« Педагогіка та
методика
початкового
навчання»

Присвоїти
6
кваліфікаційну
категорію
«спеціаліст
другої категорії», 2
2017р.

ДОІППО
СПК № ДН
24983906/3833
26.05.2017р. «Вчителі
початкових класів, які
одночасно працюють в
групах продовженого
дня»

1ААВ
№
221405

Підтвердити
40
кваліфікаційну
категорію
« спеціаліст вищої
категорії» та
педагогічне
звання «старший
вчитель»

ДОІППО
СПК № ДН
24983906/3786
/16
20.05.2016р. «Вчителі
початкових класів з
викладання ІКТ»

1ААВ
№
257316

Підтвердити
27
раніше присвоєну
кваліфікаційну
категорію
« спеціаліст
першої категорії»,
2013р.

ДОІППО
СТК № ДН
24983906/1506
16.06.2017р. «Вчителі
початкових класів з
викладанням ІКТ»

1ААМ
№
032687

----

1

продовженого
дня

продовженого
дня

18

Початкове
навчання

Франко
Олена
Анатоліївна

Вчитель
початкових
класів

19

Математика

Неілік
Світлана
Сергіївна

Вчитель
математики
1,0 завідувач
бібліотекою

Завідувач
бібліотекою

Кваліфікація:
«Вчитель
початкових
класів»
Нікопольське
педагогічне
училище, 1988р.
Спеціальність:
« Викладання в
початкових
класах»
Кваліфікація:
«Вчитель
початкових
класів»
Миколаївський
національний
університет,
2017р.
Спеціальність:
« Математика»
Кваліфікація:
«Вчитель
математики»

--

Відповідає раніше 29
встановленому
9 тарифному
розряду
та педагогічному
званню «старший
вчитель»

ДОІППО
СПК № ДН
24983906/2075
24.03.2017р. «Вчителі
початкових класів, які
одночасно працюють в
групах продовженого
дня»

1ААВ
№
257317

---

2

--

---

2

--

1ААМ
№
257321

3.Педагогічні працівники, що знаходяться у відпустці по догляду за дитиною
№

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім'я
по батькові
викладача

Найменування Найменування
посади
закладу, який
закінчив (рік
закінчення,
спеціальність,
кваліфікація
згідно
з документом
про вищу освіту)

Кваліфікацій
на 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)

Номер
особової
медичної
книжки

1

Початкове
навчання

Клебан
Наталія
Олександрівна

Вчитель
початкових
класів

--

3

--

АВ №
803366

2

Психолог

Киричок
Сніжана
Віталіївна

0,5 психолог

--

8

--

АГ №
609846

Криворізький
національний
університет,
2015р.
Спеціальність:
«Початкова освіта»
Кваліфікація:
«Вчитель
початкової школи»
Житомирський
педагогічний
університет,
2009р.
Спеціальність:
«Початкове
навчання»
Кваліфікація :
«Вчитель
початкових
класів,
практичний
психолог»

4.Педагогічні працівники, що працюють за сумісництвом
№

Найменування Прізвище, ім'я
навчальної
по батькові
дисципліни
викладача

Найменування Найменування
посади
закладу, який
закінчив (рік
закінчення,
спеціальність,
кваліфікація
згідно
з документом про
вищу освіту)

1

Хімія

Вчитель
хімії

2

Зарубіжна
література

Кій
Лариса
Георгіївна

Шпак Людмила
Федорівна

Вчитель
зарубіжної
літератури

Особи, які працюють за основним місцем роботи - 21.
Директор школи :______________________/ Олійникова Л.В.

Дніпропетровський
державний
університет,1979р
Спеціальність:
« Біологія»
Кваліфікація:
«Викладач біології
і хімії»

Кваліфікацій
на категорія,
педагогічне
звання (рік,
встановлення,
підтвердження)

Педагогічний
стаж
(повних
років)

Відповідає
37
раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст
вищої категорії»та
педагогічному
званню«вчитель –
методист»
Запорізький
Підтвердити
36
державний університет,
раніше
1989р., Спеціальність:присвоєну
філолог
кваліфікаційну
Кваліфікація: Викладач
категорію
російської мови і
«спеціаліст
літератури
вищої категорії»,
2015 р.

Підвищення
кваліфікації за фахом
(найменування
закладу або іншої
юридичної особи,
що має право на
підвищення кваліфікації, номер,дата видачі)

Номер
особової
медичної
книжки

ДОІППО
№ 9732
28.02.2013р.

АВ №
853920

Курси керівників
установ і закладів
освіти
«Випереджаюча освіта
для сталого розвитку»,
вчителів хімії
ДОІППО
1ААВ
СПК № 1814
№
19.05.2015 р. Курси
222234
керівників
установ і закладів
освіти
«Випереджаюча освіта
для сталого розвитку»,
вчителів російської
мови і світової
літератури

