
ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення  

освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти 

комунального закладу «Чортомлицька неповна середня загальноосвітня школа  

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, усього 16 16 - 

у тому числі ті, що:    

мають відповідну освіту 16 16 - 

працюють у закладі освіти за 

сумісництвом 

- 1 - 

 

 

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) 

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 

Примітки 



підвищення 

кваліфікації) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Українська мова 

і література 

НЕПОМНЄЩА 

ОКСАНА 

ГРИГОРІВНА 

Керівник 

закладу,  

вчитель  

 

 

 

 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

інститут, 1995р., 

«Українська мова і 

література», 

«Вчитель 

української мови і 

літератури» 

     

Вища категорія,  

2013 р. 

«Старший 

вчитель», 2013р. 

20 ДОІППО, 

№ 522, 

2014 р. 

 

ДОІППО, 

№11000471, 

2013р. 

 

Початкове 

навчання  

СОСІДКА 

ВАЛЕНТИНА 

ІВАНІВНА  

Заступник 

керівника з 

навчально-

виховної 

роботи, 

вчитель 

початкових 

класів 

Криворізький  

державний 

педагогічний 

інститут, 1981р., 

«Педагогіка і 

методика 

початкового 

навчання», 

«Вчитель 

початкових класів» 

Вища категорія, 

2015р. 

«Вчитель-

методист», 

2015р. 

42 ДОІППО, 

№314, 

2014 р. 

 

Українська мова 

і література  

ПЕРЕПЕЛКА 

ТЕТЯНА 

ОЛЕКСАНДРІВНА 

Вчитель  Дніпропетровський 

державний 

університет,  

1989 р. 

«Українська мова і 

література», 

«Філолог, викладач 

української мови і 

літератури»  

Вища категорія, 

2014 р. 

«Вчитель-

методист»,  

2014 р. 

40 ДОІППО, 

№ 4576, 

2017 р. 

 

Зарубіжна  

література 

 

 

 

ЧЕРЕВЧЕНКО 

ЛЮБОВ ЮРІЇВНА  

Вчитель  Тюменський 

державний 

університет,  

1984 р., «Російська 

мова і література», 

«Філолог. 

Вища категорія, 

2014 р. 

«Старший 

вчитель»,  

2014 р. 

33 ДОІППО, 

№5925, 

2013 рік 

 

 



Історія, 

правознавство 

Викладач 

російської мови і 

літератури»  

ДОІППО, 

№284, 

2015 р. 

Німецька мова БЄЛЯЄВ ПЛАТОН 

ВАЛЕРІЙОВИЧ 

Вчитель  ДВНЗ 

«Запорізький  

національний  

університет», 

2017р., «Мова і 

література», 

«Філологія. 

Викладач 

англійської мови і 

літератури» 

 

Спеціаліст, 

2017 р. 

9 ДВНЗ 

«Запорізький 

національний 

університет», 

2017р. 

 

 

 

Англійська мова  РОСЬ СОФІЯ 

ВОЛОДИМИРІВНА 

Вчитель  ДВНЗ 

«Запорізький  

національний  

університет», 

2014р.,  «Філолог», 

«Мова і 

література». 

 (Іспанська. 

Викладач 

англійської мови) 

Спеціаліст, 

2015р. 

3 ДВНЗ 

«Запорізький 

національний 

університет», 

2015р. 

 

 

 

Трудове 

навчання, 

 

 

 

фізична культура 

ЧЕРНИШОВ 

ВОЛОДИМИР 

ІЛЛІЧ  

Вчитель  Криворізький 

державний 

педагогічний 

інститут,  

1992 р., «Загально-

технічні 

дисципліни та 

праця», «Вчитель 

трудового 

навчання та 

загальнотехнічних 

дисциплін 

(механізація 

 Вища категорія,  

2013 р. 

23       ДОІППО, 

№11921, 

2013 р. 

 

 

ДОІППО, 

№ 24983906/ 

6912-16, 

2016р. 

 

 



сільського 

господарства)» 

Біологія, хімія, 

географія, 

природознавство, 

 

основи здоров’я  

КИВА 

ВАЛЕНТИНА 

ПИЛИПІВНА  

Вчитель  Криворізький 

державний 

педагогічний 

інститут,  

1988 р., «Біологія», 

«Вчитель біології» 

 

Вища категорія, 

2015 р.  

34 ДОІППО, 

№7586, 

2015 р. 

 

ДОІППО, 

№941, 

2014 р. 

 

Математика, 

фізика  

КИЧУК  

НАДІЯ СЕРГІЇВНА  

Вчитель  Луцький 

державний. 

педагогічний 

інститут,  

1978 р., 

«Математика», 

«Вчитель 

математики 

середньої школи»  

 

Вища категорія,  

2013 р.  

38 ДОІППО, 

№1849/16, 

2016р. 

 

Початкове 

навчання  

ОВЧАРОВА  

ЛЮДМИЛА 

ВІКТОРІВНА 

Вчитель 

початкових 

класів 

Херсонський 

державний 

педагогічний 

університет,  

2001 р., 

«Початкове 

навчання», 

«Вчитель 

початкових класів»  

 

ІІ категорія, 

2016 р.  

22 ДОІППО 

№7001, 

2015р. 

 

ДОІППО  

№ 878, 2017р. 

 

Початкове  

навчання 

ГОНЧАРОВА АННА 

В'ЯЧЕСЛАВІВНА   

Вчитель 

початкових 

класів  

Бердянський 

державний 

педагогічний 

університет, 

2017р., 

«Психологія», 

«Практичний 

психолог, 

організатор 

початкової освіти, 

 

Спеціаліст  

1 Бердянський 

державний 

педагогічний 

університет, 

2017р. 

  

 



вчитель початкової 

школи». 

Початкове 

навчання     

КАС'ЯНОВА  

ЮЛІЯ 

ОЛЕКСАНДРІВНА 

Вчитель 

початкових 

класів  

Нікопольське 

педагогічне 

училище ДВНЗ 

«Криворізький 

національний 

університет», 

2015 р., 

«Початкова 

освіта», «Вчитель з 

початкової освіти, 

вчитель з основ 

інформатики в 

початкових 

класах» 

  10  розряд  2  

 

Мелітопольський 

державний 

педагогічний 

інститут, 4 курс 

Початкове 

навчання  

СЕНЬКІВ  

ВАЛЕНТИНА 

ФЕДОРІВНА 

Вихователь 

групи 

продовженого 

дня 

Нікопольське 

педагогічне 

училище, 

1968 р., 

«Викладання в 

початкових класах 

загальноосвітньої 

школи», «Вчитель 

початкових класів 

загальноосвітньої 

школи» 

 

 11 розряд  49 ДОІППО, 

№6762, 

 2015 р. 

 

Географія МАТУЩЕНКО 

ЮЛІЯ 

МИКОЛАЇВНА 

Вчитель  Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2011 

р., «Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Географія», 

«Вчитель 

географії» 

 

ІІ категорія, 

2013р. 

 

 

3 ДОІППО,  

№ 7440, 

2013 р.  

 

 



Початкове 

навчання 

ДЕМНИЧЕНКО 

ЮЛІЯ ВАДИМІВНА 

Вихователь 

групи дітей по 

підготовці до 

школи 

ДВНЗ 

«Криворізький  

державний 

педагогічний 

університет», 

2017 р.,  

«Початкова 

освіта», 

«Бакалавр 

початкової освіти, 

вчитель початкової 

школи» 

 

 

Бакалавр  

 ДВНЗ 

«Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет», 

2017р. 

 

Особи, які працюють за сумісництвом 

Мистецтво КАБЕРНЮК  

ЛЮДМИЛА 

ОЛЕКСІЇВНА 

Вчитель Київський 

державний 

інститут культури, 

1979 р., «Хорове 

диригування», 

«Диригент хору, 

вчитель співу в 

загальноосвітній 

школі, викладач 

сольфеджио в 

ДМШ» 

Вища категорія, 

2015 р. 

39 ДОІППО, 

№1561, 

2015 р. 

 

 

 

 

 

                                                                    Керівник закладу освіти  О.Г.Непомнєща 


