
ВІДОМОСТІ 

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності 

 у сфері повної загальної середньої освіти 

комунального закладу «Бабайківська ЗОШ І-ІІІ ступенів»  

Царичанської селищної ради 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, усього 24 24 0 

у тому числі, що: 

мають відповідну освіту 

працюють у закладі освіти за сумісництвом 

 

24 

2 

 

24 

2 

 

0 

0 

 

 2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників 

 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, 

імꞌя,  

по батькові 

викладача 

Найменування 

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) 

                    

Примітка 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Початкова 

школа 

1-4 класи 

Початкові 

Ковтун 

Валентина 

Володимирівна 

директор 

школи 

 

учитель 

Криворізький 

державний 

педагогічний  інститут 

1990, « Педагогіка і 

Відповідає займаній 

посаді, 2016 рік. 

 

Відповідає раніше 

28 КЗВО «ДАНО»ДОР» 

СПК № ДН 

41682253/3160 

 від 10.12.2018 р. 

 



класи 

 

 

 

 

початкових 

класів 

 

 

 

 

 

методика початкової 

освіти», учитель 

початкових класів 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії», 

пед.званню 

«учитель-методист», 

2017 рік 

Керівники установ і 

закладів освіти, 

учителі початкових 

класів 

Початкові 

класи 
Зальоткіна 

Надія 

Леонідівна 

учитель 

початкових 

класів 

Полтавський 

державний 

педагогічний  інститут, 

1989, «Педагогіка і 

методика початкового 

навчання», учитель 

початкових класів 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

першої категорії», 

2016 рік  

30 КВНЗ «ДОІППО» 

№ 3778-16 від 

20.05.2016 р. 

Вчителі початкових 

класів(«спеціаліст І 

категорії», «спеціаліст 

вищої категорії») з 

викладанням ІКТ 

КВНЗ «ДОІППО» 

№ 1366-16 від 

20.05.2016 р. 

Методика викладання 

фізичної культури в 

початковій школі 

 

Початкові 

класи 
Пилипенко 

Тетяна 

Ігорівна 

учитель 

початкових 

класів 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2006, 

«Початкове навчання», 

Магістр педагогічної 

освіти. Викладач 

педагогіки,  учитель 

початкових класів та 

соціальний педагог 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія «спеціаліст 

першої категорії», 

2017 рік 

 

12 КВНЗ «ДОІППО» 

№ 7919-16 від 

02.12.2016 р. 

Вчителі початкових 

класів з викладанням 

ІКТ 

КВНЗ «ДОІППО» 

№ 2918-16 від 

02.12.2016 р. 

Методика викладання 

фізичної культури в 

початковій школі 

 



Початкові 

класи 
Нушель 

Олена 

Василівна 

учитель 

початкових 

класів 

Криворізький 

державний 

педагогічний інститут, 

1990, «Педагогіка та 

методика початкового 

навчання»,учитель 

початкових класів 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії». 

пед.званню 

«старший учитель», 

2017 рік  

33 КВНЗ «ДОІППО» 

№ 8861 

 від 25.12.2015 р. 

Вчителі початкових 

класів з викладанням 

ІКТ 

 

Початкові 

класи 
Плакуща 

Любов 

Андріївна 

учитель 

початкових 

класів 

Дніпропетровське 

педагогічне  училище, 

1981, «Викладання в 

початкових класах 

загальноосвітньої 

школи», учитель 

початкових класів 

Відповідає раніше 

встановленому 11 

тарифному розряду, 

пед.званню 

«старший учитель», 

2015 рік  

39 КВНЗ «ДОІППО» 

№ 1522  

від 19.12.2014 р.  
Вчителі початкових 

класів з викладанням 

ІКТ 

Листопад 2019 

 

Початкові 

класи 
Чернова 

Любов 

Федоріна 

учитель 

початкових 

класів  

Криворізький 

державний 

педагогічний інститут, 

1985, «Педагогіка та 

методика початкового 

навчання», учитель 

початкових класів 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії», 

пед.званню 

«старший учитель», 

2015 рік 

40 КВНЗ «ДОІППО» 

№ 5704  

від 16.05.2014 р. 

Вчителі початкових 

класів з викладанням 

ІКТ 

Березень 2019 

                     

Інклюзивні 

класи: 

 1 клас 

 2 клас 

Палюх 

Людмила 

Михайлівна 

асистент 

вчителя 

інклюзивного 

класу 

Дніпропетровське 

педагогічне  училище, 

1976, «Викладання в 

початкових класах 

загальноосвітньої 

школи», учитель 

початкових класів 

Дніпропетровський 

державний університет, 

1991,«Історія», історик, 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії», 

2013 рік 

37 КЗВО «ДАНО»ДОР» 

№ДН 41682253/5305 

Асистентів учителя 

класів з інклюзивним 

та інтерактивним 

навчанням 

08.09. 2018 р. 

 



учитель історії та 

суспільствознавства 

5-11 класи 

 

 

 

 

Українська 

мова та 

література 

 

 

 

Налісна 

Галина  

Іванівна 

заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи 

 

учитель 

української 

мови та 

літератури 

 

Дніпропетровський 

державний університет, 

1984, «Українська мова 

та література», філолог, 

викладач української 

мови та літератури 

Відповідає займаній 

посаді, 2018 рік. 

 

 

 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії», 2016 

рік. 

Присвоєно пед.звання 

«учитель-методист», 

2016 рік 

35 КЗВО «ДАНО»ДОР» 

СПК № ДН 

41682253/1188 

 від 23.03.2018 р. 

Новопризначені 

директори 

загальноосвітніх 

навчальних закладів, 

учителі української 

мови та літератури      

(за індивідуальним 

планом) 

 

 

 

 

 

 

 

Українська 

мова та 

література 

 

 

 

 

Мистецтво 

Художня 

культура 

Томчук 

Інна 

Анатоліївна 

педагог-

організатор 

 

 

учитель 

української 

мови і 

літератури 

Дніпропетровський 

національний  

університет 

ім.О.Гончара, 2005, 

«Українська мова та 

література, художня 

культура», філолог, 

викладач української 

мови та літератури, 

викладач художньої 

культури 

 

 

 

 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

другої категорії», 

2015 рік 

 

 

 

спеціаліст 

11 розряд 

6 КВНЗ «ДОІППО» 

СПК № ДН 

24983906/9712  від 

22.12.2017 р., 

Педагоги-

організатори. 

ВОІППО 

СПКПП № 004221 від 

19.12.2014 р. 

Вчителі української 

мови та літератури 

Червень 2019 

 

Вересень 2019 

 



Українська 

мова та 

література 

Зарубіжна 

література 

Шайтанова 

Наталія 

Миколаївна 

учитель 

зарубіжної 

літератури 

Полтавський 

державний 

педагогічний 

університет 

ім.В.Г.Короленка, 

2005, «Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Українська мова 

та література», учитель 

української мови та 

літератури, зарубіжної 

літератури 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

першої категорії», 

2015 рік 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВНЗ «ДОІППО» 

№ 2772 – 16  

від 29.04.2016 р. 

Вчителі української 

мови та літератури, 

російської мови, 

зарубіжної літератури 

 

 

 

Іноземна мова 

(англійська) 

Гасанова 

Світлана 

Михайлівна 

учитель 

англійської 

мови 

Горлівський 

педагогічний інститут 

іноземних мов, 1984, 

учитель англійської та 

німецької мови 

 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

першої категорії», 

2014  рік 

25 КЗВО «ДАНО» ДОР» 

СПК № ДН 

41682253/316 

 від 26.01.2018 р. 

Вчителі англійської 

мови 

 

Іноземна мова 

(англійська) 

 

 

 

 

 

Основи 

здоровꞌя 

Чорна 

Людмила 

Іванівна 

учитель 

англійської 

мови 

 

 

 

Криворізький 

державний 

педагогічний  інститут 

1995, «Російська мова 

та література, 

англійська мова», 

учитель російської 

мови та літератури, 

англійської мови 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії», 2016 

рік 

 

спеціаліст 

11 розряд 

21 

 

 

 

 

 

КВНЗ «ДОІППО» 

№ 717  

від 13.02.2015 р. 

Вчителі англійської 

мови 

 

КЗВО «ДАНО» ДОР» 

СПК № ДН 

41682253/7100 

 від 26.10.2018 р 

Вчителі предмета 

«Основи здоровꞌя» 

 

 

 



Географія 

 

 

 

 

Історія України 

Всесвітня 

історія 

 

 

Образотворче 

мистецтво 

Мистецтво 

Боката 

Світлана 

Михайлівна 

учитель 

географії  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавський 

державний 

педагогічний 

університет 

ім.В.Г.Короленка, 2009, 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Географія та історія», 

учитель географії та 

історії, основ 

економіки, організатор 

краєзнавчо-туристичної  

роботи 

Присвоєно 

кваліфікаціну 

категорії «спеціаліст 

першої категорії», 

2015 р. 

 

спеціаліст  

11 розряд 

 

 

спеціаліст 

11 розряд 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВНЗ «ДОІППО» 

№ 9414 від 10.10.2014  

Вчителі, які 

викладають географію 

та економіку 

Квітень 2019 р. 

 

Лютий 2019 р. 

  

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Українська 

мова та 

література 

Історія України 

Всесвітня 

історія 

Людина і світ 

Пола 

Світлана 

Федорівна 

заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи 

 

учитель 

української 

мови та 

літератури  

Дніпропетровський 

державний університет, 

1993, «Українська мова 

та література», філолог, 

викладач української 

мови та літератури  
 

Відповідає займаній 

посаді, 2015 рік 

 

 

 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

вищої  категорії», 

2014 рік 

 

спеціаліст 

11 розряд 

26 

 

 

 

 

 

 

КЗВО «ДАНО» ДОР» 

СПК № ДН 

41682253/2931 

 від 12.12.2018 р. 

Керівники установ і 

закладів освіти, 

вчителі української 

мови та літератури 

 

Історія України 

Всесвітня 

історія 

Основи 

правознавства 

Громадянська 

освіта 

Перепелиця 

Людмила 

Василівна 

учитель 

історії та  

правознавства 

Полтавський 

державний 

педагогічний 

університет 

ім.Н.Г.Короленка, 2010, 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

першої категорії», 

2016 рік 

 

 

17 

 

 

 

Лютий 2019 р.  
  
 



Історія», вчитель історії 

та правознавства 
 

Музичне 

мистецтво 

Кочерга 

Надія 

Павлівна 

учитель 

музики 

Рівненський державний 

інститут культури, 

1994, «Культурологія. 

Педагогіка української 

народної художньої 

творчості. Народне 

виконавство» 

диригент оркестру, 

викладач 

спецінструментів  

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

другої категорії», 2015 

рік 

 

24 КВНЗ «ДОІППО» 

СПК № 7908 від 

27.11.2015 р. 

Вчителі музичного 

мистецтва 

 

Математика 

Алгебра 

Геометрія 

 

 

Макаренко 

Тетяна  

Іванівна 

 

учитель 

математики 

 

Дніпропетровський 

державний університет, 

1984, «Математика», 

викладач математики 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії», 

пед.званню 

«старший 

учитель»,2016 рік 

34 КЗВО «ДАНО» ДОР» 

СПК № ДН  

41682253/ 6600 

 від 26.10.2018 р.  

Вчителі математики 

 

 

Фізика 

Астрономія 

 

 

 

 

 

 

Математика  

Економіка 

Троцько 

Лариса 

Василівна 

учитель 

фізики 

 

 

 

 

 

Дніпропетровський 

державний університет, 

1979, «Фізика»,  

викладач фізики 

 

 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії», 

пед.званню 

«учитель-методист», 

2018 рік 

спеціаліст  

11 розряд 

36 

 

 

 

 

 

 

 

КЗВО «ДАНО» ДОР» 

СПК № ДН  

41682253/ 1156 

 від 23.03.2018 р. 

Вчителі фізики та 

астрономії 

 

 

 



Природознавст

во 

Біологія  

Хімія  

Екологія 

 

Сапай  

Наталія 

Іванівна 

 

учитель 

біології та  

хімії 

Криворізький 

державний 

педагогічний  інститут 

1987, «Біологія з 

додатковою 

спеціальністю хімія», 

учитель біології та хімії 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії», 

пед.званню 

 «старший учитель», 

2016 рік 

31 

 

 

 

 

 

КВНЗ «ДОІППО» 

СПК № 1471 від 

26.12.2014 р. 

Вчителі хімії, які 

додатково викладають 

біологію, екологію та 

природознавство 

Травень 2019р. 

 

Трудове 

навчання 

Галій 

Людмила 

Миколаївна 

учитель 

трудового 

навчання 

 

 

 

Криворізький 

державний 

педагогічний  інститут, 

 1994, «Педагогіка та 

методика початкового 

навчання», учитель 

початкових класів 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

першої категорії», 

2014 рік 

 

31 КВНЗ «ДОІППО» 

№ 4494 від 18.04.2014  

Вчителі трудового 

навчання та 

технологій 

 

Інформатика Пилипенко 

Артем 

Олександрович 

учитель 

інформатики 

Криворізький 

державний 

педагогічний  

університет, 

 2009, «Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Хімія», учитель 

хімії, інформатики, 

основ екології, основ 

ОБЖ 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

другої категорії», 

2017 рік 

 

4 КВНЗ «ДОІППО» 

СПК № ДН 24983906/ 

6224 від 14.12.2016 р. 

Вчителі інформатики 

 

Фізична 

культура 

 

 

 

 

Захист 

Вітчизни 

Кременчуцький 

Андрій 

Вікторович 

 

учитель 

фізичної 

культури 

 

 

 

 

 

Дніпродзержинський 

технікум фізкультури, 

1992, «Фізична 

культура», викладач-

організатор  фізичної 

культури. 

Дніпродзержинський 

державний технічний 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній  

категорії «спеціаліст 

другої категорії», 2015 

рік 

 

спеціаліст 

25 

 

 

 

 

 

 

 

КВНЗ «ДОІППО» 

СПК № 1631 

від 26.12.2014 р. 

Вчителі фізичної 

культури 

Листопад  2019 
 
 

 



університет, 2000, 

«Технологія 

машинобудування», 

інженер-механік. 

11 розряд 

 

 

 

 

Особи, які працюють за сумісництвом 

 

Зарубіжна 

література 

 

 

 

 

 

 

Сураєва 

Людмила 

Михайлівна 

учитель 

зарубіжної 

літератури 

 

 

 

 

 

Криворізький 

державний 

педагогічний інститут , 

1992 р., «Російська 

мова і література», 

учитель російської 

мови та літератури 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії». 

Присвоєно пед.звання  

«старший учитель», 

2015 рік 

22 

 

 

 

 

 

 

 

КЗВО «ДАНО» ДОР» 

СПК № ДН  

41682253/ 2800 

 від 27.06.2018 р. 

Вчителів російської 

мови та літератури,  

зарубіжної літератури 

( індив. форма) 

 

Трудове 

навчання 

Технології 

Ковіка 

Богдан 

Валерійович 

 

учитель 

трудового 

навчання 

Полтавський 

державний 

педагогічний 

університет 

ім.Н.Г.Короленка, 2017, 

«Технологічна освіта», 

учитель технологій і 

креслення 

спеціаліст 

11 розряд 

 

2 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школи                                                                                 В.В.Ковтун 


