
ВІДОМОСТІ  

про кількісні  та якісні  показники кадрового забезпечення 

освітньої  діяльності у сфері загальної середньої освіти  

комунального закладу Зеленобалківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

– дошкільний навчальний заклад» Новолатівської сільської  ради 

 

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

Педагогічні працівники Необхідно 

(осіб) 

Фактично 

(осіб) 

Відсоток потреби  

Педагогічні працівники, усього  13 13 - 

 

у тому числі ті, що: 

мають відповідну освіту  

 

13 13 - 

мають право на викладання  

 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Якісний склад педагогічних працівників комунального закладу Зеленобалківський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Новолатівської сільської  ради 

 
№ Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім'я по 

батькові викладача 

Найменування 

посади 

Найменування закладу, 

який закінчив (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту) 

Кваліфікаційна категорія, 

педагогічне звання 

(результати останньої 

атестації) 

Педагогіч

ний 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 Українська мова 

та література 

 

Вовченко Світлана 

Вікторівна 

Директор  

 

 

 

 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

 

 

 

 

 

 

 

Криворізький 

державний педагогічний 

інститут, 1994 

Спеціальність 

 «Українська мова і 

література» 

Кваліфікація: 

«Спеціаліста  

української мови і 

літератури» 

Відповідає займаній 

посаді, 2017 

 

 

 

Відповідає займаній 

посаді, кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» 2014 

33 ДОІППО 
«Керівники  установ  

і  закладів  освіти    

«Випереджаюча  

освіта  для  сталого  

розвитку» та 

вчителів української 

мови та літератури 
Кв. посв.№4509 

08.10.2014 

  

1ААВ 

№852970 

 

2 Фізика та Ласкава Анастасія  Державний вищий Відповідає займаній 8 ДОІППО 1ААВ 



інформатика 

 

 

 

 

Володимирівна  

Вчитель фізики 

та інформатики 

 

 

 

 

 

навчальний заклад 

«Криворізький 

національний 

університет», 2012 

Спеціальність: «Фізика» 

Кваліфікація: «Вчитель  

фізики, інформатики, 

астрономії та безпеки 

життєдіяльності» 

 

посаді, 2017 

 

 

 

Відповідає займаній 

посаді,кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

другої категорії», 

2013 

 

 

«новопризначених 

заступників 

директорів 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів, вчителів 

фізики та 

інформатики» 
Кв. посв. 

№2087 

25.03.2016 

 

№852971 

 

3 Російська мова  

Зарубіжна 

література  

 

 

 

 

 

 

 

Дрозд Людмила 

Миколаївна 

Вчитель  

російської мови 

та зарубіжної 

літератури 

Жовтоводське 

педагогічне училище, 

1989. 

Спеціальність: 

«Викладання в 

початкових класах» 

Кваліфікація: «Вчитель 

початкових класів» 

Відповідає займаній 

посаді, кваліфікаційній 

категорії «Спеціаліст», 

2013 

28 ДІППО  «Вчителі 

російської мови, 

літератури,  

зарубіжної 

літератури» 

Кв. посв. 

№3517 

29.09.2017 

 

1ААВ 

№206748 

 

4 Біологія  

Хімія  

Географія 

Лясковська Ірина 

Ігорівна 

Заступник 

директора  з 

навчально-

виховної роботи 

Вчитель біології 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Криворізький 

національний 

університет», 2012 

Спеціальність :  

«Біологія» 

Кваліфікація: 

«Вчитель  біології» 

Відповідає займаній 

посаді, кваліфікаційній 

категорії  «спеціаліст 

першої категорії», 2017 

11 ДОІППО  

«Вчителі біології, 

хімії, географії та 

природознавства» 

Кв. посв. 

 №5778 

22.09.2017 

1ААВ 

№852967 

5 Математика Мазур Тетяна 

Сергіївна 

Вчитель 

математики 

Криворізький 

державний педагогічний 

університет 

Спеціальність: 

Відповідає займаній 

посаді, кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

другої категорії»,2015 

8 ДОІППО 

«Учителі 

математики, які 

додатково 

1ААВ 

№066708 



«Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Математика» 

Кваліфікація: «Вчитель 

математики» 

викладають 

інформатику» 

Кв.посв. 

СПК №7456 

20.11.2015 

 

6 

 

 

 

 

Географія Галушко Інна 

Вікторівна 

Вчитель 

географії 

Криворізький 

державний педагогічний 

університет 

Спеціальність: 

Відповідає займаній 

посаді, кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії»,2014 

23 ДОІППО «Вчителі 

географії» 

Кв. посв. 

№4981 

17.05.2018 

1ААВ 

№048030 

7 Англійська мова Мазур Людмила 

Анатоліївна 

Вчитель 

англійської 

мови 

Новобузьке педагогічне 

училище, 1985 

Спеціальність: 

«Викладання в 

початкових класах» 

Кваліфікація: «Вчитель 

початкових класів» 

Відповідає займаній 

посаді, кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст»,2013 

33 ДОІППО «Вчителі 

англійської мови» 

Кв. посв. 

СПК №ДН 

24983906/35460 

02.06.2017 

1ААВ 

№206749 

8 Історія Дерх Віктор 

Вікторович 

Вчитель історії 

та 

правознавства 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 1999 
Спеціальність: 

«Українська мова і 

література» 
Кваліфікація: «Вчитель 

української мови та 

літератури» 

Відповідає займаній 

посаді, кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» 

встановлено звання 

«Старший вчитель», 2014 

 

30 ДОІППО «Вчителі 

історії, 

правознавства та 

суспільних 

дисциплін» 

Кв. посв. 

СПК №ДН 

24983906/2214-16 

25.03.2016 

1ААВ 

№205550 

9 Фізкультура 

 

 

 

 

 

Боз Богдан 

Леонідович 

Вчитель 

фізкультури, 

трудового 

навчання, 

Захисту 

Вітчизни 

Європейський 

університет,2013 

Спеціальність 

«Інформаційні 

управляючі системи та 

технології» 

- -  
- 

1ААВ 

№224564 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кваліфікація: Інженер-

програміст 

10 Початкове 

навчання 

 

 

 

 

 

 

 

Косяк Тетяна 

Миколаївна 

Вчитель 

початкових 

класів 

 

 

 

 

 

 

Криворізький 

державний педагогічний 

університет, 2003 

Спеціальність: 

 «Початкове навчання» 

Кваліфікація:  

«Вчитель початкових 

класів » 

Відповідає займаній 

посаді, кваліфікаційній 

категорії  «спеціаліст 

вищої категорії», 2014 

29 ДОІППО«Вчителі 

початкових класів з 

викладанням ІКТ» 
Кв. посв. 

№1490 

14.02.2014 

 

1ААВ 

№852916 

11 Початкове 

навчання 

 

 

 

 

 

 

 

Панченко Алла 

Валентинівна 

 

Вчитель 

початкових 

класів 

 

 

 

 

 

 

Криворізький 

державний педагогічний 

університет, 2005 

Спеціальність: 

 «Початкове навчання» 

Кваліфікація:  

«Вчитель початкових 

класів » 

Відповідає займаній 

посаді, кваліфікаційній 

категорії  «спеціаліст 

вищої категорії», 2016 

30 ДОІППО«Вчителі 

початкових класів з 

викладанням ІКТ» 
Кв. посв. 

№4749 

19.05.2015 

 

1ААВ 

№852913 

12 Початкове 

навчання 

 

Каратаєва Світлана 

Миколаївна 

Вчитель 

початкових 

класів 

 

 

 

 

Жовтоводське 

педагогічне училище, 

1988 

Спеціальність: 

 «викладання в 

початкових класах» 

Кваліфікація:  

«Вчитель початкових 

класів » 

Відповідає займаній 

посаді, кваліфікаційній 

категорії  «спеціаліст», 

2015 

23 ДОІППО«Вчителі 

початкових класів, 

вихователі ГПД» 
Кв. посв. 

№990 

13.02.2015 

 

1ААВ  

№036526 



13 Початкове 

навчання 

 

Іванова Людмила 

Миколаївна 

Вчитель 

початкових 

класів 

 

Нікопольське 

педагогічне училище, 

1987 

Спеціальність: 

 «викладання в 

початкових класах» 

Кваліфікація:  

«Вчитель початкових 

класів і вихователь 

ГПД» 

Відповідає займаній 

посаді, кваліфікаційній 

категорії  «спеціаліст», 

2016 

22 ДОІППО«Вчителі 

початкових класів, 

вихователі ГПД» 
Кв. посв. 

№7044 

30.10.2015 

 

1ААВ 

№852924 

 

 

 

3. Педагогічний працівник, що знаходиться у відпустці по догляду за дитиною 
 

№ Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім'я по 

батькові викладача 

Найменування 

посади 

Найменування закладу, 

який закінчив  

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту) 

Кваліфікаційна категорія, 

педагогічне звання 

(результати останньої 

атестації) 

Педагогіч

ний 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 



    

 

 

 

 

 

 

     

 

Особи, які працюють за основним місцем роботи – 13. 

 

 

Директор НВК                                  С. В. Вовченко 


