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ВІДОМОСТІ 

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення 

освітньої діяльності на рівні профільної середньої освіти, 

необхідного для виконання вимог державного стандарту 

профільної середньої освіти  

 

1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності за рівнем 

профільної середньої освіти 

Педагогічні працівники Необхідна 

кількість, осіб 

Фактична 

кількість, осіб 

Відсоток потреби 

Педагогічні працівники, усього 18 18  

у тому числі ті, що:    

мають відповідну освіту  18  

працюють у закладі освіти за сумісництвом  2  

2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Найменуван

ня 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, 

ім’я та по 

батькові 

викладача 

Найменува

ння посади 

Найменування 

закладу, який 

закінчив (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом 

про вищу 

освіту) 

Найменування 

закладу вищої 

освіти, 

післядипломної 

освіти або 

кваліфікаційного 

центру, ким 

присвоєно 

кваліфікацію 

педагогічного 

працівника, якщо 

на посаду 

прийнято не за 

педагогічною 

освітою 

Кваліфікацій

на категорія, 

педагогічне 

звання (рік 

встановленн

я, 

підтверджен

ня) 

Педагогіч

ний стаж 

(повних 

років) 

Підвищення 

кваліфікації за 

фахом 

(найменуванн

я закладу або 

іншої 

юридичної 

особи, що має 

право на 

підвищення 

кваліфікації, 

номер, вид 

документа, 

дата видачі) 

П
р
и

м
іт

к
и

 

 Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Математика  Купрас 

Віра 

Василівна 

Директор Національни

й 

педагогічний 

університет 

ім. М.П. 

Драгоманова

, 2001р., 

спеціальніст

ь 

дефектологія 

 Кандидат 

педагогічни

х наук 

(2008) 

"Учитель-

методист" 

(2020) 

"Спеціаліст 

вищої 

категорії 

30 р канд. пед. 

наук,      

2008р. 

ДОІППО, св. 

№СПК 1666 

22.04.2016р., 

доцент, 

диплом 

12ДЦ 

 

mailto:nrc12@ukr.net


(тифлопедаг

огіка); 

кваліфікація 

вчитель поч. 

класів шкіл 

сліпих і 

слабозорих; 

тифлопедаго

г дошкільних 

закладів 

Національни

й 

педагогічний 

університет 

ім. М.П. 

Драгоманова

, 2002р., 

спеціальніст

ь 

дефектологія 

кваліфікація 

тифлопедаго

г, викладач 

тифлопедаго

гіки і 

тифлопсихол

огії.  

(2020)" №046089 від 

25.02.2016 р. 

св. 

ТС№14932 

від 

26.10.2016 р. 

ДАНО, 

св.СПК 

№41682253/

13445 

від13.11.202

0 р. 

Українська 

мова та 

література 

Зозуля 

Наталія 

Валеріївн

а 

Заступник 

директора 

з 

навчально

ї роботи 

Дніпропетро

вський 

державний 

університет, 

1995р., 

факультет 

філології, 

вчитель 

української 

мови та 

літератури;  

Дніпропетро

вський 

національни

й 

університет, 

2008р., 

факультет 

післядиплом

ної освіти, 

дефектолог. 

 "Спеціаліст 

вищої 

категорії 

(2017) 

«Старший 

вчитель» 

(2017) 

26р. ДОІППО,  

св. СПК№ 

8582 

 13.12.2016р. 

 

Українська 

мова та 

література  

 

Кожушко 

Любов 

Степанівн

а 

Вчитель 

українськ

ої мови та 

літератур

и 

ДДУ, 1968р., 

філолог, 

викладач 

укр. мови і 

літератури 

 "Старший 

учитель" 

(2019) 

"Спеціаліст 

вищої 

60 р. ДАНО, 

26.10.2018 

св.СПК№694

3 

 



категорії 

(2019)" 

Історія 

України 

Всесвітня 

історія 

Вовк 

Любов 

Петрівна 

Вчитель 

історії 

Київський 

педагогічний 

інститут ім. 

О.Горького, 

1988р., 

вчитель 

школи 

сліпих і 

слабозорих 

 "Учитель-

методист" 

(2018) 

"Спеціаліст 

вищої 

категорії 

(2018) 

43 р. ДОІППО,св.

СПК№ 6149-

17 

15.09.2017р. 

 

Математик

а  

Вобла 

Людмила 

Павлівна  

Вчитель 

математи

ки  

ДДУ, 1976р., 

математик, 

викладач 

математики 

 "Спеціаліст 

вищої 

категорії 

(2021) 

44 р. ДОІППО, 

12.06.2020 р. 

Св.СПК 

№5476 

 

Біологія  Грищенко 

Анжела 

Леонідівн

а 

Вчитель 

біології  

ДНУ, 2006р., 

біолог, 

викладач 

біології. 

ДПУ, 1996р., 

вихователь в 

д/з, керівник 

образотворчо

ї діяльності 

 "Спеціаліст 

першої 

категорії» 

(2017) 

24 р. ДОІППО, св. 

СПК №999 

01.04.2016р. 

 

Інформацін

і технології 

Біліченко

р Ніна 

Анатолівн

а  

Вчитель 

інформат

ики 

ДДУ, 2007р., 

спеціальніст

ь математик, 

кваліфікація 

викладач 

математики 

 "Спеціаліст 

першої 

категорії 

(2018) 

15 р.  

ДОІППО, 

15.09.2017р.с

в. СПК 

№6150-17 

 

Трудове 

навчання  

Булавіна 

Наталія 

Алімівна  

Вчитель 

трудового 

навчання  

Слов’янськи

й державний 

педагогічний 

інститут, 

2002р., 

вчитель 

допоміжних 

класів,олігоф

рено-педагог 

дошкільних 

закладів 

 "Спеціаліст 

вищої 

категорії" 

(2019) 

19 р. ДОІППО, 

15.09.2017р.с

в. СПК № 

6153-17 

 

Спецкурс з 

психології  

Манза 

Юлія 

Миколаїв

на 

Психолог  Бердянський 

державний  

педагогічний 

університет, 

2007р; 

вихователь 

дітей 

дошкільного 

віку; 

практичний 

психолог в 

закладах 

освіти. 

ДОІППО, 

2013р.; 

 "Спеціаліст 

вищої 

категорії" 

(2021р.) 

19 р. ДОІППО,св. 

СПК№7068-

17 04.11. 

2016р. 

ДАНО, 

св.СПК 

№41682253/

13449  

від 

13.11.2020 р. 

 



вчитель 

загальноосві

тніх 

спеціальних 

шкіл для 

дітей з 

вадами інтел. 

розвитку, 

слуху зору та 

мови; 

корекційний 

педагог 

Фізика  Шевалдін

а Ольга 

Василівна 

Соціальни

й педагог  

Національни

й 

педагогічний 

університет 

ім. М.П. 

Драгоманова

; 2008р; 

вчитель-

дефектолог; 

психолог 

соц.- 

реабілітаційн

их закладів 

для осіб з 

особливостя

ми в 

розвитку 

 "Спеціаліст 

вищої 

категорії" 

(2019),  

"Старший 

вчитель" 

(2019) 

27 р. ДОІППО,    

св. 

СПК№399-

18 

26.01.2018р. 

 

Правознавс

тво 

Захист 

Вітчизни 

Громадянсь

ка освіта 

Основи 

споживчих 

знань 

Миронова 

Тетяна 

Миколаїв

на  

Виховате

ль  

Дніпропетро

вський 

юридичний 

університет, 

2007р. 

 11 

тарифний 

розряд 

(2018) 

4 р. ДАНО,св.СП

к№ 1004 

15.02.2019р. 

 

Образотвор

че 

мистецтво 

Мистецтво 

Технологя 

виготовлен

ня виробів 

Набокіна 

Любов 

Михайлів

на 

Вчитель 

образотво

рчого 

мистецтва 

ОКВНЗ 

"Дніпропетр

овський 

театрально-

художній 

коледж", 

спеціальніст

ь «Дизайн», 

кваліфікація 

викладач 

образотворчо

го 

мистецтва, 

2009 р. 

 б/к  

10 т.р. 

11 р. ДАНО, 

св.СПК 

№41682253/

989 від 

22.01.2021 р. 

 

Фізична 

культура  

Щербина 

Яна 

Василівна  

Вчитель 

фізичної 

культури  

Дніпропетро

вський 

державний 

інститут 

 б/к  

10 т.р. 

14 р.   



фізичної 

культури і 

спорту, 2006 

р., фізичне 

виховання, 

викладач 

фізичного 

виховання 

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,св.

СПК№6155 

15.09.2017р. 

 

Українська 

мова та 

література  

 

Зарубіжна 

література  

Спицька 

Валентин

а 

Анатолівн

а  

Вчитель 

українськ

ої мови та 

літератур

и 

КПУ, 2005р., 

педагогіка і 

методика 

середньої 

освіти; 

викладач 

укр. мови і 

літератури та 

зарубіжної 

літератури 

 "Спеціаліст 

першої 

категорії 

(2020)" 

20 р. ДОІППО,св. 

СПК№395-

18 

26.01.2018р. 

 

Англійська 

мова  

Фісуненк

о Ліна 

Анатолівн

а 

Вчитель 

англійськ

ої мови 

Київський 

національни

й 

лінгвістични

й 

університет, 

2008, ДНУ, 

спеціальна 

освіта, 2018 

р. 

 "Спеціаліст 

другої 

категорії" 

(2020) 

3 р. ДНУ, 

диплом 

С18№033419 

30.06.2018 

 

Хімія 

Фізика  

Шкуратьк

о Яна 

Василівна 

Вчитель 

хімії 

Дніпропетро

вський 

національни

й 

університет 

ім.О.Гончара

, біолог, 

вчитель 

біології та 

хімії, 2012 р. 

 «Спеціаліст 

другої 

категоріїх» 

(2021) 

2 р. ДАНО, св. 

СПК№7483 

16.11.2018р. 

 

Географія  

Природозн

авство  

Шейкус 

Інна 

Владисла

вівна  

Вчитель 

географії 

Сімферополь

ський 

державний 

університет, 

1996р., 

географ, 

 "Спеціаліст 

вищої 

категорії 

(2019) 

28 р. ДОІППО, св. 

СПК№397-

18 

26.01.2018р. 

 



викладач. 

ДОІППО, 

2013р., 

корекційний 

педагог, 

вчитель ЗО 

спец. школи 

для дітей з 

вадами 

слуху, зору 

та мови    

Особи, які працюють за сумісництвом 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, 

ім’я та по 

батькові 

викладача 

Повне 

найменування 

посади 

Повне 

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, 

вид документа, дата 

видачі) 

П
р

и
м

іт
к
и

 

Математика 

Фізика  

Турчанінова 

Інна Юріївна  

Вчитель  Дніпропетровський 

державний 

університет, 1998 

р., інформаційні 

системи в 

менеджменті, 

магістр 

11 тарифний 

розряд (2018) 

18 р. Стажування  у 

ДНУЗТ 

ім.В.Лазаряна,  

2019 р. 

 

Лікувальна 

фізкультура 

Марков 

Роман 

Анатолійович  

Вчитель 

лікувальної 

фізкультури 

Дніпропетровський 

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 

№ДН41682253/1321 

 

 

 


