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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 14 14 0 

у тому числі ті, що: 

   

мають відповідну освіту 14 14 0 

працюють у закладі освіти за 
сумісництвом 
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    2.  Інформація про якісний склад педагогічних працівників 

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 (рік 

встановлення, 

підтвердження) 

Педаг

огічни

й стаж 

(повни

х 

років) 

Підвищення кваліфікації за 

фахом (найменування 

закладу або іншої 

юридичної особи, що має 

право на підвищення 

кваліфікації, номер, дата 

видачі документа про 

підвищення кваліфікації) 

Прим

ітки 

 Половинко 

Лідія 

 Павлівна 

 

Директор Харківський 

державний 

педагогічний 

університет, 2010, 

хімія. Вчитель хімії 

 

 

Відповідає 

займаній посаді, 

2017 

14 Курси «Новопризначених 

директорів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів, 

вчителів біології, екології 

та основ здоров’я» 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, СПК 

№ 139 від 22.01.2016 р.  

 

 

 

  

 

Біологія  Половинко  

Лідія 

 Павлівна 

 

Вчитель хімії  

і біології 

Харківський 

державний 

педагогічний 

університет., 2010, 

хімія. Вчитель хімії 

 

 

Присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст І 

категорії», 2016, 

присвоїти 

педагогічне 

звання «старший 

вчитель», 2016 

14  Курси «Вчителі хімії, які 

одночасно викладають 

біологію, екологію, 

природознавство» 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, СПК 

№8919 від 25.12. 2015 р. 

 



Хімія  Вчитель хімії і 

біології 

Харківський 

державний 

педагогічний 

університет., 2010, 

хімія. Вчитель 

хімії 

Присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст І 

категорії», 2016, 

присвоїти 

педагогічне 

звання «старший 

вчитель», 2016 

14 Курси «Вчителі хімії, які 

одночасно викладають 

біологію, екологію, 

природознавство» 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, СПК 

№8919 від 25.12. 2015 р. 

 

Природознавство  Вчитель хімії і 

біології 

Харківський 

державний 

педагогічний 

університет., 2010, 

хімія. Вчитель 

хімії 

Присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст І 

категорії», 2016, 

присвоїти 

педагогічне 

звання «старший 

вчитель», 2016 

14 Курси «Вчителі хімії, які 

одночасно викладають 

біологію, екологію, 

природознавство» 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, СПК 

№8919 від 25.12. 2015 р. 

 

 Володько 

Юлія 

Миколаївна 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник 

директора з 

навчально – 

виховної 

роботи 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1993, 

історія. Історик, 

викладач історії та 

суспільствознавства 

Відповідає 

займаній посаді, 

2017 

26 Курси «Новопризначених 

заступників директорів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, вчителів історії та 

суспільствознавчих 

дисциплін» 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, СПК № 

ДП 24983906/ 2094 від 

25.03.2016 р. 

 



Історія України  Вчитель історії 

та 

правознавства 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1993, 

історія. Історик, 

викладач історії та 

суспільствознавства 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

2018, та 

педагогічному 

званню 

«старший 

вчитель», 2018 

26 Курси «Новопризначених 

заступників директорів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, вчителів історії та 

суспільствознавчих 

дисциплін» 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, СПК № 

ДП 24983906/ 2094 від 

25.03.2016 р. 

 

Всесвітня історія   Вчитель історії 

та 

правознавства 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1993, 

історія. Історик, 

викладач історії та 

суспільствознавства 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

2018, та 

педагогічному 

званню 

«старший 

вчитель», 2018 

26 Курси «Новопризначених 

заступників директорів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, вчителів історії та 

суспільствознавчих 

дисциплін» 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, СПК № 

ДП 24983906/ 2094 від 

25.03.2016 р. 

 

Правознавство  Вчитель історії 

та 

правознавства 

Дніпропетровськи

й обласний 

інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти, 1993, 

історія. Історик, 

викладач історії та 

суспільствознавств

а 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 2018, 

та 

педагогічному 

званню 

«старший 

вчитель», 2018 

 

 

 

26 Курси «Новопризначених 

заступників директорів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, вчителів історії та 

суспільствознавчих 

дисциплін» 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, СПК № 

ДП 24983906/ 2094 від 

25.03.2016 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Українська мова  Білокінь  

Алла 

Вікторівна 

Вчитель 

української  

мови і 

літератури 

 

Дніпропетровськи

й державний 

університет,1990, 

українська мова і 

література. 

Філолог, викладач 

української мови і 

літератури 

 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії  

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

2016, та 

педагогічному 

званню 

«старший 

вчитель», 2016 

30 Курси «Учителі української 

мови і літератури» 

Дніпровська академія 

неперервної освіти, СПК № 

5402 від 13.09. 2020 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дорошенко 

Наталія 

Василівна 

 

Вчитель 

української  

мови і 

літератури 

Дніпропетровський 

національний 

університет, 2016, 

українська мова і 

література. 

Спеціаліст 

української мови і 

літератури, 

філолог – 

викладач 

середнього 

навчального 

закладу 

 

Присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст ІІ 

категорії», 2017 

8 Курси «Учителі 

української мови і 

літератури» 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, СПК 

№ ДП 24983906/ 6552 – 16 

від 28.10. 2016 р. 

 

Українська 

література 

 

Білокінь  

Алла 

Вікторівна 

Вчитель 

української  

мови і 

літератури 

Дніпропетровський 

державний 

університет,1990, 

українська мова і 

література. 

Філолог, викладач 

української мови і 

літератури 

 

 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії  

«спеціаліст 

вищої категорії», 

2016, та 

педагогічному 

званню 

«старший 

вчитель», 2016 

30 Курси «Учителі української 

мови і літератури» 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, СПК № 

5402 від 13.09. 2020 р. 

 



 Дорошенко 

Наталія 

Василівна 

 

Вчитель 

української  

мови і 

літератури 

 

Дніпропетровський 

національний 

університет, 2016, 

українська мова і 

література. 

Спеціаліст 

української мови і 

літератури, філолог 

– викладач 

середнього 

навчального 

закладу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст ІІ 

категорії», 2017 

  8 Курси «Учителі української 

мови і літератури» 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, СПК № 

ДП 24983906/ 6552 – 16 від 

28.10. 2016 р. 

 

Англійська мова Мороз 

 Надія 

Іванівна 

 

Вчитель 

англійської 

мови 

Горлівський 

державний 

педагогічний 

інститут, 1975, 

англійська мова, 

вчитель англійської 

мови 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

2016, та 

педагогічному 

званню «вчитель 

методист», 2016 

 45 «Вчителі англійської мови» 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, СПК № 

ДП 24983906/ 2012/16  від 

25.03. 2016 р. 

 

 

Російська мова Кирнос  

Інна 

Миколаївна 

 

Вчитель 

російської 

мови і 

зарубіжної 

літератури 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

інститут, 1993, 

російська мова та 

література. Вчитель 

російської мови і 

літератури 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

2017, та 

педагогічному 

званню 

«старший 

вчитель», 2017 

 

 

27 Курси «Вчителів російської 

мови, літератури, 

зарубіжної літератури» 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, СПК № 

ДП 24983906/ 6659 – 16 від 

28.10. 2016 р. 

 



Зарубіжна 

література 

Кирнос  

Інна 

Миколаївна 

Вчитель 

російської 

мови і 

зарубіжної 

літератури 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

інститут, 1993, 

російська мова та 

література. Вчитель 

російської мови і 

літератури 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

2017, та 

педагогічному 

званню 

«старший 

 вчитель», 2017 

27 Курси «Вчителів російської 

мови, літератури, 

зарубіжної літератури» 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, СПК № 

ДП 24983906/ 6659 – 16 від 

28.10. 2016 р. 

 

Образотворче 

мистецтво 

Дорошенко 

Наталія 

Василівна 

 

Вчитель  

української 

мови і 

літератури 

 

Дніпропетровський 

національний 

університет, 2016, 

українська мова і 

література. 

Спеціаліст 

української мови і 

літератури, філолог 

– викладач 

середнього 

навчального 

закладу 

Кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст», 

2016  

8  Курси «Вчителів 

образотворчого мистецтва та 

креслення («спеціаліст», 

«спеціаліст ІІ категорії») 
Дніпровська академія 

неперервної освіти, СПК № 

ДН 41682253/ 3757 від 

26.04.2019 

 

Мистецтво  Дорошенко 

Наталія 

Василівна 

 

Вчитель  

української 

мови і 

літератури 

 

Дніпропетровський 

національний 

університет, 2016, 

українська мова і 

література. 

Спеціаліст 

української мови і 

літератури, філолог 

– викладач 

середнього 

навчального 

закладу 

Кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст», 

2016 

8 -  
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Математика 

(алгебра, 

геометрія) 

Білокінь 

Ярослава 

Миколаївна 

 

Вчитель  

математики 

Львівський 

державний  

університет, 1980, 

математика. 

Математик. 

Викладач 

 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

2017, 

та педагогічному 

званню 

«старший 

вчитель», 2017 

40 Курси «Вчителі математики 

І і вищої категорії» 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, СПК № 

ДП 24983906/ 7232 – 16 від 

18.11. 2016 р. 

 

Географія Жукова 

 Ірина 

Борисівна 

 

Вчитель фізики 

та математики 

Криворізький 

педагогічний 

інститут, 1978, 

математика. 

Учитель 

математики 

 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

2018, 

та педагогічному 

званню 

«старший 

вчитель», 2018 

35 Курси «Вчителі географії та 

біології» Дніпровська 

академія неперервної освіти, 

СПК № ДП 41682253/ 3332 

від 10.05. 2018 р. 

 

Фізика Жукова Ірина 

Борисівна 

 

Вчитель фізики 

та математики 

Криворізький 

педагогічний 

інститут, 1978, 

математика. 

Учитель 

математики 

 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

2018, 

та педагогічному 

званню 

«старший 

вчитель», 2018 

35 Курси «Вчителі математики, 

які додатково викладають 

фізику та астрономію» 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, СПК 

№ДП 24983906 від 

17.11.2017 р. 

 



Астрономія Вчитель фізики 

та математики 

Криворізький 

педагогічний 

інститут, 1978, 

математика. 

Учитель 

математики 

 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

2018, 

та педагогічному 

званню 

«старший 

вчитель», 2018 

35 Курси «Вчителі математики, 

які додатково викладають 

фізику та астрономію» 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, СПК 

№ДП 24983906 від 

17.11.2017 р. 

 

Трудове 

навчання 

Матяш  

Яна 

Олександрівна 

 

Вчитель 

трудового 

навчання 

Харківський 

державний  

педагогічний 

університет, 2019, 

Економічна теорія, 

економіст, вчитель 

економіки 

Кваліфікаційна 

категорія 

«Спеціаліст», 

2019 

1 Курси «Вчителі трудового 

навчання та технологій» 

Дніпровська академія 

неперервної освіти, СПК № 

ДН 41682253/1146 від 15.02. 

2019 р. 

 

Основи здоров’я Кирнос  

Інна 

Миколаївна 

 

Вчитель 

російської 

мови і 

зарубіжної 

літератури 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

інститут, 1993, 

російська мова та 

література. Вчитель 

російської мови і 

літератури 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

2017, та 

педагогічному 

званню 

«старший 

вчитель», 2017 

 

27 Курси «Вчителі предмету 

«Основи здоров’я» 

Дніпровська академія 

неперервної освіти, СПК № 

ДН 41682253/7981 від 26.06. 

2018 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музичне 

мистецтво 

Гранатир 

Іванна 

Миколаївна 

 

Вчитель 

початкових 

класів 

Дніпропетровський 

державний 

університет,1996, 

українська мова і 

література. 

Філолог, викладач 

української 

 мови і літератури 

 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 2020, 

та 

педагогічному 

званню 

«вчитель 

методист», 2020 
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Інформатика  Коба Світлана 

Володимирівна 

 

Вчитель 

початкових 

класів 

Дніпровський  

педагогічний 

коледж 

Дніпровського 

національного 

університету ім. О. 

Гончара, 2018, 

дошкільна освіта, 

вчитель з 

дошкільного 

виховання, 

Донбаський 

державний 

педагогічний 

університет, 

Початкова освіта. 

Дошкільна  освіта, 

V курс, заочно 

 1   



Фізична культура Гранатир 

Юрій 

Степанович 

 

Вчитель 

фізичної 

культури та 

предмету 

«Захист 

Вітчизни» 

Миколаївський  

державний 

педагогічний 

інститут, 1996, 

допризовна 

підготовка, фізична 

культура. Викладач 

допризовної 

підготовки і 

фізичної культури 

 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

2017, 

та педагогічному 

званню 

«старший 

вчитель», 2017 

33 «Вчителі фізичної 

культури» 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, СПК № 

ДП 24983906/ 6848 -16 від 

04.11. 2016 р. 

 

Захист Вітчизни Вчитель 

фізичної 

культури та 

предмету 

«Захист 

Вітчизни» 

Миколаївський  

державний 

педагогічний 

інститут, 1996, 

допризовна 

підготовка, фізична 

культура. Викладач 

допризовної 

підготовки і 

фізичної культури 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

2017, 

та педагогічному 

званню 

«старший 

вчитель», 2017 

33 «Вчителі предмету «Захист 

Вітчизни» 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, СПК 

№ДН 41682253/7471 

від 01.11. 2019 р. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Початкові класи 

 Коба 

 Світлана  

Володимирівна 

 

Вчитель 

початкових 

класів 

Дніпровський  

педагогічний 

коледж 

Дніпровського 

національного 

університету ім. О. 

Гончара, 2018, 

дошкільна освіта, 

вчитель з 

дошкільного 

виховання,  

Донбаський 

державний 

педагогічний 

університет, V 

курс, заочно 

- 1   

Гранатир 

Іванна 

Миколаївна 

 

Вчитель 

початкових 

класів 

Дніпропетровський 

державний 

університет,1996, 

українська мова і 

література. 

Філолог, викладач 

української мови і 

літератури 

 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

2020, 

та педагогічному 

званню «вчитель 

методист», 2020 

33 «Вчителі початкових класів 

з викладанням ІКТ» 

Дніпровська академія 

неперервної освіти,  СТК № 

ДН 41682253/ 1057 від 

12.10. 2018 р. 

 

 Матяш Тетяна 

Анатоліївна 

 

Вчитель 

початкових 

класів 

Харківський 

державний 

педагогічний 

університет, 1999, 

початкове 

навчання. Вчитель 

початкових класів 

 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

2019, 

та педагогічному 

званню 

«старший 

вчитель», 2019 

26 «Вчителі початкових класів 

з викладанням ІКТ» 

Дніпровська академія 

неперервної освіти, СПК № 

ДП 41682253/ 4223 від 

15.06. 2018 р. 

 



Поліщук 

Тетяна 

Миколаївна 

 

Вчитель 

початкових 

класів 

Бердянський 

державний 

педагогічний  

університет, 2006, 

початкове 

навчання. Вчитель 

початкових класів, 

організатор 

початкового 

навчання 

 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

2018, 

та присвоїти 

педагогічне 

звання «старший 

вчитель», 2018 

16 «Вчителі початкових класів 

з викладанням ІКТ» 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, СПК № 

ДП 24983906/6704 від 06. 

10. 2017 р. 

 

 

 


