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ВІДОМОСТІ 

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення 

освітньої діяльності за рівнем базової загальної середньої освіти, 

необхідного для виконання вимог державного стандарту  

базової середньої освіти  

 

1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності за рівнем 

базової  середньої освіти 

Педагогічні працівники Необхідна 

кількість, осіб 

Фактична 

кількість, осіб 

Відсоток потреби 

Педагогічні працівники, усього 41 41  

у тому числі ті, що:    

мають відповідну освіту та/або кваліфікацію  39  

працюють у закладі освіти за сумісництвом  2  

залучені на інших договірних умовах    

 

2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

викладача 

Найменуванн

я посади 

Найменування 

закладу освіти, 

який закінчив 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

освіту) 

Найменування 

закладу вищої 

освіти, 

післядипломної 

освіти або 

кваліфікаційног

о центру, ким 

присвоєно 

кваліфікацію 

педагогічного 

працівника, 

якщо на посаду 

прийнято не за 

педагогічною 

освітою 

Кваліфікаційна 

категорія, 

педагогічне 

звання (рік 

встановлення, 

підтвердження) 

Педагогічн

ий стаж 

(повних 

років) 

Підвищення 

кваліфікації 

за фахом 

(найменуван

ня закладу 

або іншої 

юридичної 

особи, що 

має право на 

підвищення 

кваліфікації, 

номер, вид 

документа, 

дата видачі) 

Про

ходя

ть 

педа

гогі

чну 

інте

рнат

уру 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Математика  Купрас Віра 

Василівна 

Директор Національний 

педагогічний 

університет 

ім. М.П. 

Драгоманова, 

2001р., 

спеціальність 

дефектологія 

(тифлопедагог

іка); 

 Кандидат 

педагогічних 

наук (2008) 

"Учитель-

методист" 

(2020) 

"Спеціаліст 

вищої 

категорії 

(2020)" 

30 р канд. пед. 

наук,      

2008р. 

ДОІППО, 

св. №СПК 

1666 

22.04.2016р

., доцент, 

диплом 

 

mailto:nrc12@ukr.net


кваліфікація 

вчитель поч. 

класів шкіл 

сліпих і 

слабозорих; 

тифлопедагог 

дошкільних 

закладів 

Національний 

педагогічний 

університет 

ім. М.П. 

Драгоманова, 

2002р., 

спеціальність 

дефектологія 

кваліфікація 

тифлопедагог, 

викладач 

тифлопедагогі

ки і 

тифлопсихоло

гії.  

12ДЦ 

№046089 

від 

25.02.2016 

р. 

св. 

ТС№14932 

від 

26.10.2016 

р. 

ДАНО, 

св.СПК 

№41682253

/13445 

від13.11.20

20 р. 

Географія  

Природознавс

тво  

Шейкус Інна 

Владиславівна  

Вчитель 

географії 

Сімферопольс

ький 

державний 

університет, 

1996р., 

географ, 

викладач. 

ДОІППО, 

2013р., 

корекційний 

педагог, 

вчитель ЗО 

спец. школи 

для дітей з 

вадами слуху, 

зору та мови    

 "Спеціаліст 

вищої 

категорії 

(2019) 

28 р. ДОІППО, 

св. 

СПК№397-

18 

26.01.2018р

. 

 

Українська 

мова та 

література 

Зозуля 

Наталія 

Валеріївна 

Заступник 

директора з 

навчальної 

роботи 

Дніпропетров

ський 

державний 

університет, 

1995р., 

факультет 

філології, 

вчитель 

української 

мови та 

літератури;  

Дніпропетров

ський 

 "Спеціаліст 

вищої 

категорії 

(2017) 

«Старший 

вчитель» 

(2017) 

26р. ДОІППО,  

св. СПК№ 

8582 

 

13.12.2016р

. 

 



національний 

університет, 

2008р., 

факультет 

післядипломн

ої освіти, 

дефектолог. 

Українська 

мова та 

література  

Киричок 

Анжела 

Сергіївна  

Вихователь  Таврійський 

національний 

університет 

ім. В.І. 

Вернадського, 

15.06.2000 р. 

ДОІППО 

диплом 

С18№003998, 

25.01.2018 

 "Спеціаліст 

другої 

категорії" 

(2019) 

15 р. ДОІППО 

диплом 

С18№0039

98,25.01.20

18 

 

Лікувальна 

фізкультура 

 

Фізична 

культура  

Кіпрова 

Маргарита 

Сергіївна  

Вчитель 

лікувальної 

фізкультури  

Дніпропетров

ський 

державний 

інститут 

фізичної 

культури, 

2002 р., 

викладач 

фіз.виховання 

і спорту 

Студентка 

ДЗВО 

"Університет 

менеджменту 

освіти" 

Національної 

академії 

педагогічних 

наук України, 

І курс 

магістратури, 

спеціальна 

освіта (за 

нозологіями) 

 "Спеціаліст 

другої 

категорії" 

(2021) 

2 р. ДАНО, 

СПК 

№ДН41682

253/8257, 

2019 р. 

 

Трудове 

навчання  

Булавіна 

Наталія 

Алімівна  

Вчитель 

трудового 

навчання  

Слов’янський 

державний 

педагогічний 

інститут, 

2002р., 

вчитель 

допоміжних 

класів,олігофр

ено-педагог 

дошкільних 

закладів 

 "Спеціаліст 

вищої 

категорії" 

(2019) 

19 р. ДОІППО, 

15.09.2017р

.св. СПК № 

6153-17 

 

Біологія  Грищенко 

Анжела 

Вчитель 

біології  

ДНУ, 2006р., 

біолог, 

 "Спеціаліст 

першої 

24 р. ДОІППО, 

св. СПК 

 



Леонідівна викладач 

біології. ДПУ, 

1996р., 

вихователь в 

д/з, керівник 

образотворчої 

діяльності 

категорії» 

(2017) 

№999 

01.04.2016р

. 

Логопедія  Українська 

Віра 

Миколаївна  

Вчитель-

логопед 

Слов’янський 

державний 

педагогічний 

інститут, 

1997р., 

дефектолог, 

логопед 

шкільних і 

дошкільних 

закладів 

 "Спеціаліст 

вищої 

категорії" 

(2020) 

39 р. ДАНО,св. 

СПК№4340 

15.06.2018р

. 

 

Корекція 

розвитку 

Чепига 

Катерина 

Семенівна 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури  

Київський 

державний 

педагогічний 

інститут, 

1988р; 

вчитель 

школи сліпих 

та слабозорих 

дітей 

 "Вчитель-

методист" 

(2018), 

"Спеціаліст 

вищої 

категорії" 

(2018) 

45 р. ДОІППО,с

в. 

СПК№6157 

15.09.2017р

. 

 

Інформаціні 

технології 

Біліченкор 

Ніна 

Анатоліївна  

Вчитель 

інформатики 

ДДУ, 2007р., 

спеціальність 

математик, 

кваліфікація 

викладач 

математики 

 "Спеціаліст 

першої 

категорії  

(2018) 

15 р.  

ДОІППО, 

15.09.2017р

.св. СПК 

№6150-17 

 

Українська 

мова та 

література  

 

Зарубіжна 

література  

Спицька 

Валентина 

Анатоліївна  

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

КПУ, 2005р., 

педагогіка і 

методика 

середньої 

освіти; 

викладач укр. 

мови і 

літератури та 

зарубіжної 

літератури 

 "Спеціаліст 

першої 

категорії 

(2020)" 

20 р. ДОІППО,с

в. 

СПК№395-

18 

26.01.2018р

. 

 

Українська 

мова та 

література  

 

Кожушко 

Любов 

Степанівна 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

ДДУ, 1968р., 

філолог, 

викладач укр. 

мови і 

літератури 

 "Старший 

учитель"  

(2019) 

"Спеціаліст 

вищої 

категорії 

(2019)" 

60 р. ДАНО, 

26.10.2018 

св.СПК№6

943 

 

Історія 

України 

Всесвітня 

історія 

Вовк Любов 

Петрівна 

Вчитель 

історії 

Київський 

педагогічний 

інститут ім. 

О.Горького, 

1988р., 

вчитель 

школи сліпих 

 "Учитель-

методист" 

(2018) 

"Спеціаліст 

вищої 

категорії 

(2018) 

43 р. ДОІППО,с

в.СПК№ 

6149-17 

15.09.2017р

. 

 



і слабозорих 

Математика  Вобла 

Людмила 

Павлівна  

Вчитель 

математики  

ДДУ, 1976р., 

математик, 

викладач 

математики 

 "Спеціаліст 

вищої 

категорії 

(2021) 

44 р. ДОІППО, 

12.06.2020 

р. Св.СПК 

№5476 

 

Основи 

здров'я  

Денисова 

Альона 

Миколаївна  

Вчитель 

початкових 

класів  

Луганський 

національний 

університет 

ім. Т. 

Шевченка, 

2012р.; 

корекційний 

психопедагог, 

спеціальний 

психолог, 

вчитель дітей 

з вадами 

розумового 

розвитку 

 "Спеціаліст 

другої 

категорії"  

(2019р) 

6 р. ДОІППО,с

в. СПК№ 

5622-17, 

14.07.2017 

 

Основи 

здоров'я 

 

Дорош 

Марина 

Вадимівна  

Вчитель-

логопед 

ДМУ, 1999р., 

медична 

сестра. 

Бердянський 

державний 

педагогічний 

університет, 

2011р., 

логопед, 

вихователь 

дітей 

дошкільного 

віку 

 "Спеціаліст 

другої 

категорії 

(2021) 

13 р. ДОІППО, 

04.10 

2013р. Св. 

№ СПК 

9294 

 

Музичне 

мистецтво  

Коба 

Олександр 

Вікторович 

Вчитель 

музичного 

мистецтва 

Дніпропетров

ське державне 

музичне 

училище ім. 

Глінки, 

1970р., 

викладач 

музики. 

Київський 

державний 

пед. Інститут, 

1988р., 

учитель-

дефектолог 

 "Старщий 

учитель" 

(2019р.), 

"Спеціаліст 

вищої 

категорії 

(2019р.) 

47 р.  

ДА

НО,св. 

СПК№6942 

26.10.2018р

. 

 

Англійська 

мова 

Луців Олена 

Євгенівна  

Вчитель 

англійської 

мови 

Кіровоградськ

ий 

педагогічний 

університет 

ім. В. 

Вінниченка, 

2006р., 

вчитель 

української 

мови і 

 «Спеціаліст 

вищої 

категорії» 

(2021) 

14 р. ДАНО, св. 

СПК 

№5502, 

12.06.2020 

р. 

 



літератури, 

англ. мови та 

зарубіжної 

літератури 

основної і 

старшої 

школи. 

ДОІППО, 

2013р., 

корекційний 

педагог 

Спецкурс з 

психології  

Манза Юлія 

Миколаївна 

Психолог  Бердянський 

державний  

педагогічний 

університет, 

2007р; 

вихователь 

дітей 

дошкільного 

віку; 

практичний 

психолог в 

закладах 

освіти. 

ДОІППО, 

2013р.; 

вчитель 

загальноосвіт

ніх 

спеціальних 

шкіл для дітей 

з вадами 

інтел. 

розвитку, 

слуху зору та 

мови; 

корекційний 

педагог 

 "Спеціаліст 

вищої 

категорії" 

(2021р.) 

19 р. ДОІППО,с

в. 

СПК№7068

-17 04.11. 

2016р. 

ДАНО, 

св.СПК 

№41682253

/13449  

від 

13.11.2020 

р. 

 

Фізика  Шевалдіна 

Ольга 

Василівна 

Соціальний 

педагог  

Національний 

педагогічний 

університет 

ім. М.П. 

Драгоманова; 

2008р; 

вчитель-

дефектолог; 

психолог соц.- 

реабілітаційни

х закладів для 

осіб з 

особливостям

и в розвитку 

 "Спеціаліст 

вищої 

категорії" 

(2019), 

"Старший 

учитель"  

(2019) 

27 р. ДОІППО,    

св. 

СПК№399-

18 

26.01.2018р

. 

 

Фізична 

культура 

Трудове 

навчання   

Медведєв 

Сергій 

Федорович  

Вчитель 

трудового 

навчання 

Дніпропетров

ський 

металургійний 

технікум, 1974 

ДАНО, 

св.СПК 

№41682253/34

46 від 

11 тарифний 

розряд,  

(2021) 

20 р. ДАНО, 

св.СПК 

№41682253

/3446 від 

 



рік; 

спеціальність 

прокатне 

виробництво; 

кваліфікація 

технік-

металург 

13.11.2020 р. 13.11.2020 

р. 

Правознавство 

Захист 

Вітчизни 

Громадянська 

освіта 

Основи 

споживчих 

знань 

Миронова 

Тетяна 

Миколаївна  

Вихователь  Дніпропетров

ський 

юридичний 

університет, 

2007р. 

 11 тарифний 

розряд  

(2018) 

4 р. ДАНО,св.С

Пк№ 1004 

15.02.2019р

. 

 

Образотворче 

мистецтво 

Мистецтво 

Технологя 

виготовлення 

виробів 

Набокіна 

Любов 

Михайлівна 

Вчитель 

образотворч

ого 

мистецтва 

ОКВНЗ 

"Дніпропетров

ський 

театрально-

художній 

коледж", 

спеціальність 

«Дизайн», 

кваліфікація 

викладач 

образотворчог

о мистецтва, 

2009 р. 

 б/к  

10 т.р. 

11 р. ДАНО, 

св.СПК 

№41682253

/989 від 

22.01.2021 

р. 

 

Соціально-

побутова 

орієнтування 

Рукавиця 

Ірина 

Андріївна 

Вчитель 

початкових 

класів 

ДНУ ім. 

О.Гончара, 

2013р; 

дефектолог 

загальноосвіт

ніх та 

реабілітаційни

х закладів; 

вчитель 

допоміжної 

школи 

 "Спеціаліст 

першої 

категорії" 

(2021) 

7 р.   

Ритміка  Сушко 

Людмила 

Іванівна  

Вчитель 

ритміки 

Київський 

державний 

університет 

культури і 

мистецтва, 

1998р., 

балетмейстер, 

педагог, 

викладач 

фахових 

дисциплін 

 "Спеціаліст 

першої 

категорії"  

(2018) 

26 р. ДОІППО,с

в.СПК№61

55 

15.09.2017р

. 

 

Українська 

мова та 

література 

Попова 

Наталія 

Олександрівна  

Вчитель 

початкових 

класів 

ДНУ ім. 

О.Гончара, 

2012р; 

вчитель 

української 

мови і 

 Спеціаліст 

першої 

категорії  

(2018) 

13 р. ДОІППО, 

диплом 

С17 

№029271, 

30.06.2017 

 

 



літератури. 

Педагогічне 

училище 

ДНУ, 2007р.; 

вчитель 

початкових 

класів, 

ДОІППО, 

2017 р., 

спеціальна 

освіта 

Англійська 

мова  

Фісуненко 

Ліна 

Анатолівна 

Вчитель 

англійської 

мови 

Київський 

національний 

лінгвістичний 

університет, 

2008, ДНУ, 

спеціальна 

освіта, 2018 р. 

 "Спеціаліст 

другої 

категорії" 

(2020) 

3 р. ДНУ, 

диплом 

С18№0334

19 

30.06.2018 

 

Хімія 

Фізика  

Шкуратько 

Яна Василівна 

Вчитель 

хімії 

Дніпропетров

ський 

національний 

університет 

ім.О.Гончара, 

біолог, 

вчитель 

біології та 

хімії, 2012 р. 

 «Спеціаліст 

другої 

категоріїх» 

(2021) 

2 р. ДАНО, св. 

СПК№7483 

16.11.2018р

. 

 

Історія 

України  

Мітєва Ілона 

Олександрівна 

Вихователь  Бердянський 

державний  

педагогічний 

університет, 

2004р; 

вчитель історії 

та 

українознавст

ва 

Студентка 

Бердянського 

державного 

педагогічного 

університету, 

ІІ курс 

 "Спеціаліст 

першої 

категорії" 

(2020) 

9 р. ДАНО,св.С

Пк№41682

253/1001 

15.02.2019 

р. 

 

Фізична 

культура  

Щербина Яна 

Василівна  

Вчитель 

фізичної 

культури  

Дніпропетров

ський 

державний 

інститут 

фізичної 

культури і 

спорту, 2006 

р., фізичне 

виховання, 

викладач 

фізичного 

виховання 

 спеціаліст 

11 т.р. 

14 р.   



Вихователь  Блинська 

Ольга 

Петрівна 

Вихователь  Український 

заочний 

індустріальни

й технікум, м. 

Діпропетровсь

к, 1984р., 

обробка 

металів 

різанням 

ДОІППО, 

14.07.2017р. 

св.СПК  

№ 5621-17 

11 тарифний 

розряд (2018) 

23 р. ДОІППО, 

14.07.2017р

св.СПК  

№ 5621-17 

 

Вихователь  Сапай Ніна 

Олексіївна 

Вихователь  ДПУ, 1988р.; 

вихователь  

дошкільного 

закладу 

 11 тарифний 

розряд (2018) 

37 р. ДОІППО,с

в. 

СПК№7647 

27.10.2017р 

 

Вихователь  Дереза Раїса 

Макарівна  

Вихователь ДПУ, 1984р., 

вихователь 

дитячого 

садка 

 11 тарифний 

розряд (2018) 

35 р. ДОІППО,с

в. 

СПК№7648

-17 

27.10.2017р 

 

Вихователь  Бобикіна 

Наталія 

Петрівна  

Вихователь Дніпропетров

ське училище 

культури, 

1994 р., 

народна 

художня 

творчість 

Студентка 

ДНУ ім. 

О.Гончара, ІІІ 

курс. 

 11 тарифний 

розряд (2018) 

25 р. ДАНО,16.1

1. 2018р.св. 

СПК№ДН 

7484 

 

Вихователь  Омельченко 

Олена 

Миколаївна  

Вихователь ДІТ, 1988, 

технік-

електрик 

ДОІППО 

св.СПК№7482 

16.11.2018р 

11 тарифний 

розряд (2020) 

14 р. ДОІППО,с

в.СПК№74

82 

16.11.2018р 

 

Вихователь  Блинська 

Вікторія 

Анатолівна   

Вихователь ДВНЗ 

Придніпровсь

ка державна 

академія 

будівництва 

та 

архітектури, 

архітектор,  

2009 р. 

КВНЗ 

"ДОІППО", 

спеціальна 

освіта, 2018  

 «Спеціаліст» 

11 т.р. 

4 р. ДОІППО, 

25.01 

2018р. 

дипломС18 

№ 003984 

 

Вихователь  Мирна 

Наталія 

Іванівна   

Вихователь Педагогічний 

клас, СШ № 

30, 1981р., 

вихователь 

 10 тарифний 

розряд (2021) 

33 р. ДАНО 

св.СПК№5

538 

26.06.2020р 

 

Соціально-

побутова 

орієнтація 

Корекція вад 

Дем'янець 

Катерина 

Вікторівна    

Вихователь Національний 

педагогічний 

університет 

ім. М.П. 

 «Спеціаліст 

другої 

категорії» 

(2021) 

5 р. ДОІППО,с

в. СПК № 

6268 

09.10.2015р

 



розвитку Драгоманова, 

2008р; 

вчитель-

дефектолог; 

психолог 

соціально- 

реабілітаційни

х закладів для 

осіб з 

особливостям

и 

психофізичног

о розвитку 

. 

Полтавськи

й 

педагогічн

ий 

університет

, соціальна 

робота, 

2020 р. 

Вихователь  Бондаренко 

Лариса 

Петрівна 

Вихователь  Технолого-

економічний 

технікум, 

1975р., технік-

технолог 

ДАНО, 

16.11.2018р 

св.СПК  

№ 7485 

11 тарифний 

розряд (2020) 

12 р. ДАНО, 

16.11.2018р 

св.СПК 

 № 7485 

 

Особи, які працюють за сумісництвом 

Корекція вад 

розвитку 

Шустик 

Світлана 

Володимирівн

а  

Вчитель  ДОІППО, 

2010р; 

вчитель ЗОШ 

спеціальних 

шкіл для дітей 

з вадами 

інтелектуальн

ого розвитку, 

слуху, зору та 

мови; 

корекційний 

педагог 

 "Спеціаліст 

вищої 

категорії"  

(2021) 

«Старший 

вчитель» 

(2021) 

18 р. 

 

ДОІППО,с

в. СПК№ 

669  

06.02.2015р

. 

 

Лікувальна 

фізкультура 

Марков Роман 

Анатолійович  

Вчитель 

лікувальної 

фізкультури 

Дніпропетров

ський 

державний 

інститут 

фізичної 

культури і 

спорту, 2012 

р., спеціаліст з 

олімпійського 

та 

професійного 

спорту і 

фізичного 

виховання 

тренера з виду 

спорту 

 «Спеціаліст 

першої 

категорії» 

(2019 р.) 

8 р. ДАНО, св. 

СПК 

№ДН41682

253/1321 

 

 

 

 


