
ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення  в КЗ «Олександрівська загальноосвітня  І-ІІІ ступенів»  

Дніпровської районної ради Дніпропетровської області» 

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

Педагогічні працівники 

28 

Необхідно (осіб) 

 

Фактично (осіб) Відсоток потреби 

Педагогічні працівники, усього    28                                                             
              28                                              28  

у тому числі ті, що: 
   

мають відповідну освіту  27                                                                                                                                       
              28                                           27  

працюють у закладі освіти за сумісництвом 3                                                                   
                                                      3  

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 

підвищення кваліфікації) 

Примітки 

 

Особи,  які  працюють за основним  місцем  роботи 

біологія Денисенков Директор, Дніпропетровський Відповідає 32 Дніпропетровський  



Сергій Ігорович 

 

вчитель 

біології 

Державний 

університет,.1984 

«зоологія, ботаніка», 

викладач біології, 

хімії 

займаній посаді, 

2015 р.  

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

№ 3375,  

01 жовтня 2013 р. 

Керівників установ і 

закладів освіти 

«Випереджуюча 

освіта для сталого 

розвитку» та 

вчителів біології 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

та 

педагогічному 

званню 

«вчитель – 

методист», 2015 

р. 

 інформатика Дзьобань 

Тетяна 

Миколаївна 

 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи, 

вчитель 

інформатики 

Дніпропетровський 

національний 

університет, 2012р.  

«біологія», біолог 

Відповідає 

займаній посаді, 

2017 р. 

7 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

№ ДН 

24983906/8801-17, 

 26 червня 2017 р. 

Керівники установ і 

закладів освіти, 

вчителі біології і 

природознавства, № 

ДН 24983906/1540,  

07 червня 2017 р. 

«Учитель 

 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст І 

категорії»  

2016 р. 



інформатики» 

українська мова і 

література 

Єгорова 

Людмила 

Іванівна 

заступник 

директора з 

виховної 

роботи, 

вчитель 

української 

мови і 

літератури 

Криворізький 

педінститут 

1986р.,  «українська 

мова та література», 

вчитель української 

мови та літератури  

Відповідає 

займаній посаді, 

2015 р. 

31 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

09.06.2017 р. 

Підвищення 

кваліфікації 

заступників 

директорів з 

виховної роботи та 

вчителів української 

мови і літератури 

 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

2015 р. 

українська мова і 

література 

Стадник 

Мирослава 

Володимирівна 

вчитель 

української 

мови і 

літератури 

Івано-Франківський 

педінститут 

1978.р. «українська 

мова та література», 

вчитель української 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

39 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

 



мови та літератури 

середньої школи 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 2015 

р. 

№ 1518  

15 лютого 2013 р. 

Підвищення 

кваліфікації вчителів 

української мови і 

літератури 

світова 

література, 

російська мова 

Оленич 

Людмила 

Василівна 

вчитель 

світової 

літератури і  

російської 

мови 

Харківський 

Державний 

педінститут 

1981р, «російська 

мова і література», 

вчитель російської 

мови і літератури  

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

та 

педагогічному 

званню 

«вчитель – 

методист», 2015 

р. 

36 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

№ 2710, 

28 травня 2015 р. 

«Вчителів російської 

мови, літератури, 

світової літератури» 

 

французька 

мова, англійська 

мова 

Іванченко  

Любов  

Леонідівна 

вчитель 

французької 

мова 

 

Дніпропетровський 

Державний 

університет, 

«французька мова і 

література», філолог, 

викладач, перекладач 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

2015 р. 

34 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

№ ДН 

24983906/7077,  

27 грудня 2017 р. 

«Вчителі англійської 

мови», № 4540, 25 

квітня 2014 р. 

 



Підвищення 

кваліфікації вчителів 

французької мови 

 

історія, 

правознавство 

людина і світ 

 

Милостива  

Ірина 

Миколаївна 

 

вчитель 

історії, 

правознавства 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 

1983, «історія», 

історик, викладач 

історії та 

суспільствознавства 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

та 

педагогічному 

званню 

«вчитель – 

методист», 2016 

 

41 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

№ ДН 

24983906/1657-16, 

17 травня 2016 

«Вчителі історії, 

правознавства та 

суспільних 

дисциплін» 

 

математика. Аксьонова 

Людмила 

Григорівна 

вчитель 

математики 

Криворізький 

педінститут 

1979 р., «математика», 

вчитель математики 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

та 

педагогічному 

званню 

«вчитель – 

методист»,, 2014 

р. 

 46 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

№ 6749,03 грудня 

2013 р. Керівників 

установ і закладів 

освіти 

«Випереджуюча 

освіта для сталого 

розвитку» та 

вчителів математики 

 



математика, 

астрономія, 

фізика 

Стадник  Іван  

Макарович 

вчитель 

математики 

Івано-Франківський 

педінститут 

1978 р., «математика»,  

вчитель математики 

середньої школи 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 2016 

р. 

39 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

№ ДН 24983906/7747 

03 листопада 2017 р. 

 Вчителі фізики, 

астрономії, які 

одночасно 

викладають 

математику 

 

математика,  

фізика, 

географія, 

інформатика. 

Тютюникова 

Людмила 

Миколаївна 

вчитель 

математики 

Криворізький 

державний 

педагогічний інститут, 

1982 р., «математика», 

вчитель математики 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії»,   

2014 р. 

35 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

№ 2758, 

21 березня 2014 р. 

Підвищення 

кваліфікації вчителів 

математики які 

додатково 

викладають фізику та 

астрономію 

 

хімія, фізика Шеремет 

Тетяна 

Михайлівна 

вчитель хімії Дніпропетровський 

державний 

університет, 1982р., 

«хімія», хімік, 

викладач  

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

36 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

 



«спеціаліст 

вищої категорії» 

та 

педагогічному 

званню 

«вчитель – 

методист»,  2016 

р. 

№ ДН 

24983906/8837,  

24 листопада 2017 р. 

«Вчителі фізики, 

астрономії, які 

одночасно 

викладають 

природознавство», № 

583, 07 квітня 2015 р. 

«Вчителі хімії» 

природознавство, 

біологія, 

екологія, 

психологія. 

Кравченко 

Олена 

Іванівна 

вчитель 

біології 

 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1990 р., 

«біологія», біолог. 

Викладач біології і 

хімії 

 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

2013 р. 

26 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

№ 418, 

31 березня 2016 р. 

Учитель біології, 

екології та 

природознавства 

 

Фізкультура 

Захист Вітчизни  

Репешко 

Олександр 

Федорович 

вчитель 

фізкультури 

Кіровоградський 

педагогічний інститут, 

1981р., «фізичне 

виховання», вчитель 

фізичної культури 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

та 

педагогічному 

званню 

48 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

№ ДН 

24983906/2785-16, 

22 квітня 2016 р. 

«Вчителі фізичної 

 



«старший 

вчитель», 2016р. 

культури», № 12387,  

29 листопада 2013 р. 

Підвищення 

кваліфікації вчителів 

предмету «Захист 

Вітчизни» 

трудове 

навчання, основи 

здоров’я. 

Аксьонов Іван 

Юрійович 

вчитель 

трудового 

навчання 

ОБЖ 

 

Криворізький 

державний 

педагогічний інститут,    

1979р., «загально 

технічні дисципліни і 

праця»,  вчитель 

загально технічних 

дисциплін  

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії»,  

2016 р. 

48 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

№ 4490-16, 24 червня 

2016 р. «Вчителі 

трудового навчання, 

технологій»,  

№ ДН 

24983906/6306, 22 

вересня 2017 р. 

«Вчителі основ 

здоров’я 5-9 класів» 

 

вчитель 

початкових 

класів, ГПД 

Кудирко 

Валентина 

Петрівна 

вчитель 

початкових 

класів 

Дніпропетровський 

державний 

університет,   1988р., 

«українська мова і 

література», філолог, 

викладач української 

мови і літератури 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії»  

 2016 р. 

35 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

№ 8864,  

25 грудня 2015 р. 

«Вчителі початкових 

класів з викладанням 

 



ІКТ технологій», 

вихователів ГПД 

вчитель 

початкових 

класів, ГПД 

Тіторова  

Тетяна  

Олексіївна 

вчитель 

початкових 

класів 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 2005р., 

«українська мова та 

література», філолог, 

викладач української 

мови та літератури 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст І 

категорії»  

2015 р. 

32 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

№ 7018, 

30 жовтня 2015 р. 

«Курси вчителів 

початкових класів, 

які одночасно 

працюють в ГПД» 

 

вчитель 

початкових 

класів, 

образотворче 

мистецтво 

Русаненко 

Антоніна 

Олександрівна 

вчитель 

початкових 

класів 

Слов’янський 

педагогічний інститут,     

1980р., «педагогіка та 

методика початкового 

навчання», вчитель 

початкових класів 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії»   

2013 р. 

37 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

№ ДН 

24983906/9506, 

08 грудня 2017 р. 

«Вчителі початкових 

класів з викладанням 

ІКТ»,  № ДН 

24983906/2888, 

08 грудня 2017 р. 

«Методика 

викладання фізичної 

культури в 

 



початковій школі» 

вчитель 

початкових 

класів, російська 

мова 

Вигуляр 

Валентина 

Анатоліївна 

вчитель 

початкових 

класів 

 

Криворізький 

державний 

педагогічний інститут, 

1985р., «педагогіка та 

методика початкового 

навчання», вчитель 

початкових класів 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст І 

категорії», 

 2013 р. 

31 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

№ ДН 

24983906/6971-17, 

06 жовтня 2017 р. 

«Вчитель класів з 

інклюзивним 

навчанням 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів»,  

№ ДН 

24983906/1511,  

16 червня 2017 р. 

«Методика 

викладання фізичної 

культури в 

початковій школі»,  

№ ДН 

24983906/4853, 

16 червня 2017 р. 

«Вчителі початкових 

класів з викладанням 

ІКТ» 

 



вчитель 

початкових 

класів 

ГПД 

Дишук Наталія 

Василівна 

вчитель 

початкових 

класів 

Полтавський 

державний 

педагогічний інститут, 

1981 році, «педагогіка 

і методика 

початкового 

навчання», учитель 

початкових класів 

середньої школи  

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

вищої категорії»  

2013 р. 

34 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

№ ДН 

24983906/5973-16,  

07 жовтня 2016 р. 

«Вчителі початкових 

класів з викладанням 

ІКТ»,  

№ ДН 

24983906/2257-16, 07 

жовтня 2016 р. 

«Методика 

викладання фізичної 

культури в 

початковій школі» 

 

вчитель 

початкових 

класів, російська 

мова 

Коток Руслана 

Степанівна 

вчитель 

початкових 

класів 

Луцьке педагогічне 

училище, 1983р., 

«викладання в 

початкових класах 

загальноосвітньої 

школи», вчитель 

початкових класів 

Відповідає 

раніше 

встановленому 9 

тарифному  

розряду та 

педагогічному 

званню 

«старший 

вчитель»  2015р. 

34 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

№ ДН 

24983906/6615-16,  

28 жовтня 2016 р. 

«Вчителі початкових 

класів з викладанням 

ІКТ», № ДН 

24983906/2538-16, 28 

 



жовтня 2016 р. 

«Методика 

викладання фізичної 

культури в 

початковій школі» 

вчитель 

початкових 

класів 

ГПД 

Левчук Галина 

Андріївна 

 

вчитель 

початкових 

класів 

Дніпропетровське 

педагогічне училище 

2010 р., «Початкове 

навчання», вчитель 

початкової освіти з 

додатковою 

кваліфікацією 

«керівник гуртка 

образотворчого 

мистецтва» 

Відповідно до 

атестаційного 

листа 8 розряд 

7 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

№ 4260,  

29 травня 2015 р. 

«Вчителі початкових 

класів з викладанням 

ІКТ технологій» 

 

вчитель 

початкових 

класів, 

вихователь - 

підвозу 

Брайловська 

Ірина 

Владіславівна 

вчитель 

початкових 

класів 

Дніпропетровський 

національний 

університет 2009 р., 

«українська мова та 

література», філолог, 

вчитель української 

мови та літератури 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст ІІ 

категорії»,    

2016 р. 

12 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

№ ДН 24983906/922-

16, 

25 березня 2016 р. 

«Методика 

викладання фізичної 

культури в 

початковій школі»,  

№ ДН 

24983906/1946-16, 25 

 



березня 2016 р. 

«Вчителі початкових 

класів, які одночасно 

працюють в групах 

продовженого дня» 

музичне 

мистецтво, 

художня 

культура 

Лоза  Алла 

Леонідівна 

 

Педагог-

організатор 

 

Харківський 

державний інститут 

культури, 1995р., 

«народна художня 

творчість», керівник 

художнього колективу 

(народний хор) 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст І 

категорії»,    

2016 р. 

 

18 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

№ ДН 

24983906/7848,   

03 листопада 2017 р. 

Вчителі музичного 

мистецтва, які 

одночасно 

викладають художню 

культуру, № 709,  

12 лютого 2016 р. 

«Педагоги 

організатори» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Англійська мова Аглямова  

Ірина  

Миколаївна  

Вчитель 

англійської 

мови 

Національна 

металургійна академія 

України, 2000, 

«економіка  

підприємства», 

магістр економіки   

 - -  



Англійська мова Столяренко 

Марина 

Олександрівна 

Вчитель 

англійської 

мови 

Український 

гуманітарний 

інститут, 2012, «мова і 

література 

(англійська)», 

філолог, викладач  

англійської мова та 

зарубіжної літератури 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст ІІ 

категорії»,    

2015 р. 

5   

бібліотекар Коваленко 

Галина 

Ромуальдівна 

бібліотекар Дніпропетровське 

культурно-освітнє 

училище, 1984, 

«бібліотечна справа», 

бібліотекар середньої 

кваліфікації 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст І 

категорії»,        

2013 р. 

37 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

№ ДН 

24983906/2800, 

14 квітня 2017 р. 

Підвищення 

кваліфікації 

шкільних 

бібліотекарів 

 

Психолог 

 

 

 

 

 

Коваленко 

Світлана 

Олексіївна 

Психолог  Університет імені 

Альфреда-

Нобеля,2017, 

«психологія», 

бакалавр  

 

  

 

 1   

Особи,  які  працюють  за сумісництвом 



 

фізкультура Коломієць 

Любов Іванівна 

(сумісник) 

вчитель 

фізкультури 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1986р., 

«математика», 

вчитель математики 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст ІІ 

категорії»,    

2013 

31 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

№ 2571,  

03 квітня 2015 р. 

«Вчителі фізичної 

культури» 

«Керівники гуртків» 

cумісник 

географія Кудирко  

Василь 

Іванович  

(сумісник) 

Вчитель 

географії 

Вінницький 

державний 

педагогічний інститут, 

1981р., «географія з 

додатковою 

спеціальністю 

біолога», вчитель 

географії і біології  

Кандидат – 

педагогічних 

наук 

36  сумісник 

Логопед, 

дефектолог 

 

Шейніна  Ольга  

Миколаївна  

(сумісник) 

 

Вчитель 

логопед-

дефектолог 

Ленінградський 

педагогічний інститут  

ім. А.І.Герцена, 1973, 

«олігофренопедагогіка 

і логопедія», учитель і 

логопед  

допоміжної школи 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст ІІ 

категорії»,     

23  сумісник 

 

Директор                                                                                                                                    С.І.Денисенков 


