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ВІДОМОСТІ 

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення  

освітньої діяльності на початковому  рівні повної загальної 

середньої освіти, необхідного для виконання вимог державного 

стандарту початкового рівня повної загальної середньої освіти 
 

1. Загальна інформація про кадрове забезпечення (кількісні показники) 

 

Педагогічні працівники Необхідна 

кількість, осіб 

Фактична 

кількість, осіб 

Відсоток потреби 

Педагогічні працівники, усього 37 37  

у тому числі ті, що:    

мають відповідну освіту та/або 

кваліфікацію 

37 37  

працюють у закладі освіти за 

сумісництвом 

 1  

залучені на інших договірних умовах    

 

2. Інформація про відповідність освіти та/або кваліфікації педагогічних працівників, які 

мають право провадити педагогічну діяльність на рівні загальної середньої освіти і 

залучені до освітнього процесу, обов'язковим до вивчення навчальним предметам, які 

вони викладають 

 
Найменуванн

я навчального 

предмета 

(інтегрованог

о курсу) 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

вчителя 

Найменуван

ня посади 

Найменування 

закладу освіти, 

який закінчив 

вчитель (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом 

про освіту) 

Найменування 

закладу вищої 

освіти, 

післядипломної 

освіти або 

кваліфікаційного 

центру, ким 

присвоєно 

кваліфікацію 

педагогічного 

працівника, якщо 

на посаду 

прийнято не за 

педагогічною 

освітою 

Кваліфікаційн

а категорія, 

педагогічне 

звання (рік 

встановлення, 

підтвердженн

я) 

Педаг

огічн

ий 

стаж 

(повн

их 

років) 

Підвищення 

кваліфікації за 

фахом 

(найменування 

закладу освіти 

або іншого 

суб’єкта 

освітньої 

діяльності, що 

має право на 

підвищення 

кваліфікації, 

номер, вид 

документа, дата 

видачі) 

Прох

одять 

педаг

огічн

у 

інтер

натур

у 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

 Купрас Віра 

Василівна 

Директор Національний 

педагогічний 

університет ім. 

М.П. 

 Кандидат 

педагогічних 

наук (2008) 

"Учитель-

30 р канд. пед. наук,      

2008р. 

 доцент, диплом 

12ДЦ №046089 

 

mailto:nrc12@ukr.net


Драгоманова, 

2001р., 

спеціальність 

дефектологія 

(тифлопедагогі

ка); 

кваліфікація 

вчитель поч. 

класів шкіл 

сліпих і 

слабозорих; 

тифлопедагог 

дошкільних 

закладів 

Національний 

педагогічний 

університет ім. 

М.П. 

Драгоманова, 

2002р., 

спеціальність 

дефектологія 

кваліфікація 

тифлопедагог, 

викладач 

тифлопедагогік

и і 

тифлопсихологі

ї.  

методист" 

(2020) 

"Спеціаліст 

вищої 

категорії 

(2020)" 

від 25.02.2016 р. 

св. ТС№14932 

від 26.10.2016 р. 

ДАНО, св.СПК 

№41682253/1344

5 від13.11.2020 р. 

Спецкурс з 

психології  

Манза Юлія 

Миколаївна 

Практичний 

психолог  

Бердянський 

державний  

педагогічний 

університет, 

2007р; 

вихователь 

дітей 

дошкільного 

віку; 

практичний 

психолог в 

закладах освіти. 

ДОІППО, 

2013р.; вчитель 

загальноосвітні

х спеціальних 

шкіл для дітей з 

вадами інтел. 

розвитку, слуху 

зору та мови; 

корекційний 

педагог 

 "Спеціаліст 

вищої 

категорії" 

(2021р.) 

19 р. ДАНО, св.СПК 

№41682253/1344

9  

від 13.11.2020 р. 

 

 Шевалдіна 

Ольга 

Василівна 

Соціальний 

педагог  

Національний 

педагогічний 

університет ім. 

М.П. 

Драгоманова; 

2008р; вчитель-

дефектолог; 

психолог соц.- 

реабілітаційних 

 "Спеціаліст 

вищої 

категорії" 

(2019),  

"Старший 

учитель"  

(2019) 

27 р. ДОІППО,    св. 

СПК№399-18 

26.01.2018р. 

 



закладів для 

осіб з 

особливостями 

в розвитку 

Вчитель 

початкових 

класів 

Гармаш Діана 

Олегівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

ДНУ ім. 

О.Гончара, 

2014р.; вчитель 

допоміжної 

школи, 

дефектолог 

загальноосвітні

х та 

реабілітаційних 

закладів 

 "Спеціаліст 

другої 

категорії"(2

021) 

7 р. ДАНО, св. 

СПК№ДН416822

53/8231 від 

15.11.2019 р. 

 

Вчитель 

початкових 

класів 

Волошина 

Тетяна 

Вікторівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Національний 

педагогічний 

університет ім. 

М.П. 

Драгоманова, 

2007р.; вчитель 

початкових 

класів шкіл для 

сліпих та 

слабозорих, 

тифлопедагог 

дошкільних 

закладів   

 "Спеціаліст 

вищої 

категорії" 

(2018) 

"Старший 

учитель"  

(2018) 

23 р. ДОІППО, 15.09. 

2017р. Св. 

СПК№6156-17 

 

Вчитель 

початкових 

класів 

Яковенко 

Вікторія 

Борисівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

КДПІ, 1985р., 

вчитель 

початкових 

класів 

 "Спеціаліст 

вищої 

категорії" 

(2021) 

«Старший 

вчитель» 

(2021) 

40 р. ДАНО, СПК 

№ДН 

41682253/5504 

від 12.06.2020р. 

 

Вчитель 

початкових 

класів 

Топиліна 

Тамара 

Віталіївна 

Вчитель 

початкоих 

класів  

Луганський 

національний 

університет ім. 

Т. Шевченка, 

2012р.; 

корекційний 

психопедагог, 

спеціальний 

психолог, 

вчитель дітей з 

вадами 

розумового 

розвитку 

 "Спеціаліст 

вищої 

категорії" 

(2020) 

27 р. ДАНО, св. 

СПК№4549 

14.06.2019 

 

Вчитель 

початкових 

класів 

Денисова 

Альона 

Миколаївна  

Вчитель 

початкових 

класів  

Луганський 

національний 

університет ім. 

Т. Шевченка, 

2012р.; 

корекційний 

психопедагог, 

спеціальний 

психолог, 

вчитель дітей з 

вадами 

розумового 

 "Спеціаліст 

другої 

категорії"  

(2019р) 

6 р. ДОІППО,св. 

СПК№ 5622-17, 

14.07.2017 

 



розвитку 

Вчитель 

початкових 

класів 

Проскурня 

Марія 

Анатолівна  

Вчитель 

початкових 

класів 

 

Вихователь  

Дніпропетровсь

кий 

національний 

університет 

 ім О.Гончара, 

2017 р., 

корекційна 

освіта, вчитель-

дефектолог 

 «Спеціаліст 

другої 

категорії"  

(2019 р) 

5 р. ДНУ, 2017  

Вчитель 

початкових 

класів 

Бондаренко 

Наталія 

Федорівна 

Вчитель 

початкових 

класів  

Бердянський 

педагогічний 

інститут, 1979р; 

педагогіка та 

методика 

початкового 

навчання, 

українська мова 

та література 

 "Учитель-

методист" 

(2017) 

"Спеціаліст 

вищої 

категорії" 

(2017) 

45 р. ДАНО св. СПК 

№ДН41682253/98

8 від 22.01.2021 

р.  

 

Вчитель 

початкових 

класів 

Медведєва 

Ганна 

Миколаївна 

Вчитель 

початкових 

класів 

ДОІППО, 

2012р., вчитель 

загальноосвітні

х спеціальних 

шкіл для дітей з 

вадами 

інтелекту, 

слуху, зору, 

корекційна 

освіта   

 "Старший 

учитель" 

(2019), 

"Спеціаліст 

вищої 

категорії" 

(2019) 

41 р. ДАНО,св.СПК№

1829 15.03.2019р. 

 

Вчитель 

початкових 

класів 

Попова Наталія 

Олександрівна  

Вчитель 

початкових 

класів 

ДНУ ім. 

О.Гончара, 

2012р; вчитель 

української 

мови і 

літератури. 

Педагогічне 

училище ДНУ, 

2007р.; вчитель 

початкових 

класів, 

ДОІППО, 2017 

р., спеціальна 

освіта 

 Спеціаліст 

першої 

категорії 

(2018) 

13 р. ДОІППО, диплом 

С17 №029271, 

30.06.2017 

 

Вчитель 

фізичної 

культури  

Медведєв 

Сергій 

Федорович  

Вчитель 

трудового 

навчання 

Дніпропетровсь

кий 

металургійний 

технікум, 1974 

рік; 

спеціальність 

прокатне 

виробництво; 

кваліфікація 

технік-металург 

КЗВО «ДАНО» 

ДОР», св.СПК 

№41682253/3446 

від 13.11.2020 р. 

11 тарифний 

розряд, (2021) 

20 р. ДАНО, св.СПК 

№41682253/3446 

від 13.11.2020 р. 

 

 

Вчитель 

лікувальної 

фізкультури  

Кіпрова 

Маргарита 

Сергіївна  

Вчитель 

лікувальної 

фізкультури  

Дніпропетровсь

кий державний 

інститут 

фізичної 

культури, 2002 

р., викладач 

 "Спеціаліст 

другої 

категорії" 

(2021) 

2 р. ДАНО, СПК 

№ДН41682253/82

57, 2019 р. 

 



фіз.виховання і 

спорту 

Студентка 

ДЗВО 

"Університет 

менеджменту 

освіти" 

Національної 

академії 

педагогічних 

наук України, І 

курс 

магістратури, 

спеціальна 

освіта (за 

нозологіями) 

Вчитель-

логопед 

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 

 

Вчитель-

логопед 

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,св. 

СПК№6157 

15.09.2017р. 

 

Інформаціні 

технології 

Біліченкор Ніна 

Анатолівна  

Вчитель 

інформатик

и 

ДДУ, 2007р., 

спеціальність 

математик, 

кваліфікація 

викладач 

математики 

 "Спеціаліст 

першої 

категорії 

(2018) 

15 р.  

ДОІППО, 

15.09.2017р.св. 

СПК №6150-17 

 

Музичне 

мистецтво  

Коба 

Олександр 

Вікторович 

Вчитель 

музичного 

мистецтва 

Дніпропетровсь

ке державне 

музичне 

училище ім. 

Глінки, 1970р., 

викладач 

музики. 

Київський 

 "Старщий 

учитель" 

(2019р.), 

"Спеціаліст 

вищої 

категорії 

(2019р.) 

47 р.  

ДАНО,св

. СПК№6942 

26.10.2018р. 

 



державний пед. 

Інститут, 

1988р., 

учитель-

дефектолог 

Музичне 

мистецтво 

Мандзюк 

Людмила 

Петрівна 

Педагог-

організатор 

Обласний 

вищий 

навчальний 

заклад 

"Дніпропетровс

ька 

консерваторія 

ім. М.Глінки", 

2014р., 

бакалавр, 

викладач, 

артист оркестру 

Студентка 

ДЗВО 

"Університет 

менеджменту 

освіти" 

Національної 

академії 

педагогічних 

наук України, І 

курс 

магістратури, 

спеціальна 

освіта (за 

нозологіями) 

 11 тарифний 

розряд  

(2020) 

9 р. ДАНО 

св.СПК№416822

53/8230 від 

15.11.2019 р. 

 

Орієнтування 

в просторі 

Бойченко Дар'я 

Вадимівна  

Вчитель 

початкових 

класів 

НМАУ, 2011р., 

вихователь.   

ДОІППО, 

2016р.,      

спеціальність 

корекційна 

освіта (за 

нозологіями) 

,кваліфікація 

вчитель з 

корекційної 

освіти 

 "Спеціаліст 

другої 

категорії" 

(2020) 

7 р. ДОІППО, 01.07.   

2016р.диплом 

С16 №036313 

ДАНО, 2018 

 

Соціально-

побутова 

орієнтація 

Біліченко 

Людмила 

Іванівна   

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

Національний 

педагогічний 

університет ім. 

М.П. 

Драгоманова, 

2005р., 

спеціальність 

дефектолог, 

кваліфікація 

вчитель поч. 

класів шкіл для 

сліпих і 

слабозорих, 

тифлопедагог 

дошкільних 

закладів 

 "Учитель-

методист" 

(2021) 

"Спеціаліст 

вищої 

категорії 

(2021)" 

34 р. ДАНО св. СПК№ 

ДН 

41682253/5503 

від 12.06.2020 р. 

 



Образотворче 

мистецтво 

Набокіна 

Любов 

Михайлівна 

Вчитель 

образотворч

ого 

мистецтва 

ОКВНЗ 

"Дніпропетровс

ький 

театрально-

художній 

коледж", 

спеціальність 

«Дизайн», 

кваліфікація 

викладач 

образотворчого 

мистецтва, 2009 

р. 

 б/к  

10 т.р. 

11 р. ДАНО, св.СПК 

№41682253/989 

від 22.01.2021 р. 

 

Англійська 

мова 

Луців Олена 

Євгенівна  

Вчитель 

англійської 

мови 

Кіровоградськи

й педагогічний 

університет ім. 

В. Вінниченка, 

2006р., вчитель 

української 

мови і 

літератури, 

англ. мови та 

зарубіжної 

літератури 

основної і 

старшої школи. 

ДОІППО, 

2013р., 

корекційний 

педагог 

 «Спеціаліст 

вищої 

категорії» 

(2021) 

14 р. ДАНО, св. СПК 

№5502, 

12.06.2020 р. 

 

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№033419 

30.06.2018 

 

Фізична 

культура 

Соціально-

побутова 

орієнтування 

Рукавиця Ірина 

Андріївна 

Вчитель 

початкових 

класів 

ДНУ ім. 

О.Гончара, 

2013р; 

дефектолог 

загальноосвітні

х та 

реабілітаційних 

закладів; 

вчитель 

допоміжної 

школи 

 "Спеціаліст 

першої 

категорії" 

(2021) 

7 р. ДАНО, 

св. СПК № ДН 

41682253/13448  

від 13.11.2020р. 

 

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. 

 



Вихователь  Гончарова 

Любов 

Володимирівна 

Вихователь  Слов'янський 

державний 

педагогічний 

інститут, 2000 

р., 

спеціальність 

дефектологія, 

кваліфікація 

вчитель 

допоміжної 

школи, 

олігофренопеда

гог дошкільних 

закладів 

 «Спеціаліст 

другої 

категорії», 

2001 р. 

   

Вихователь  Мітєва Ілона 

Олександрівна 

Вихователь  Бердянський 

державний  

педагогічний 

університет, 

2004р; вчитель 

історії та 

українознавства 

Студентка 

Бердянського 

державного 

педагогічного 

університету, ІІ 

курс 

 "Спеціаліст 

першої 

категорії" 

(2020) 

9 р. ДАНО, 

св.СПк№4168225

3/1001  

15.02.2019 р. 

 

Вихователь  Христя Сабіна 

Володимирівна  

Вихователь  Дніпропетровсь

кий фаховий 

педагогічний 

коледж КЗО 

"ДАНО" ДОР", 

4 курс 

 б/к  

10 т.р. 

8 м.   

Вихователь  Дядюк Ірина 

Ігорівна  

Вихователь  Дніпропетровсь

кий 

національний 

університет 

ім.О.Гончара, 

спеціальність 

біологія, 

кваліфікація, 

біологія, 

викладач 

середнього 

навчального 

заакладу, 2014 

р. 

 «Спеціаліст 

другої 

категорії» 

(2021) 

2 р. ДАНО св.СПК 

№ДН41682253/75

58 від 01.11.2019 

р. 

 

Вихователь  Мовчан Наталія 

Іванівна 

Вихователь  Дніпропетровсь

кий 

гуманітарний 

університет, 

психологія, 

2015 р. 

Студентка 

Бердянського 

державного 

педагогічного 

університету, ІІ 

курс 

 11 тарифний 

розряд (2020) 

5 р. ДОІППО, 

св.СПК№ 7650-

17 27.10.2017 

 



Вихователь  Сілецька Ірина 

Віталівна 

Вихователь  Мілітопольськи

й педагогічний 

інститу, ІІІ 

курс, вчитель 

музики, 

орагізатор 

позакласної 

роботи, 1991 р., 

 б/к  

10 т.р. 

14 р.   

Вихователь  Діденко 

Меланія 

Михайлівна  

Вихователь  ДДУ, 1982р., 

хімік, викладач 

хімії 

 "Спеціаліст 

першої 

категорії" 

(2018) 

28 р. ДОІППО, св. 

СПК№ 7647-17           

27.10. 2017р. 

 

Вихователь Троцька Лідія 

Василівна 

Вихователь  ДДУ, 1978р.; 

хімія, викладач 

хімії 

 11 тарифний 

розряд (2018) 

11 р. ДОІППО,     

св.СПК№764527.

10 2017р. 

 

Вихователь  Петрик 

Валентина 

Михайлівна 

Вихователь  ДПУ, 

дошкільне 

виховання, 

вихователь 

дит.садка, 1986 

р. 

 б/к  

10 т.р. 

24 р.   

 

Особи, які працюють за сумісництвом 

 

Корекція вад 

розвитку 

Шустик 

Світлана 

Володимирівна  

Вчитель  

корекції вад 

розвитку 

ДОІППО, 2010р; 

вчитель ЗОШ 

спеціальних 

шкіл для дітей з 

вадами 

інтелектуального 

розвитку, слуху, 

зору та мови; 

корекційний 

педагог 

 "Спеціаліст 

вищої 

категорії" 

 (2021) 

«Старший 

вчитель» 

(2021) 

18 р. 

 

ДАНО,  

Св.СПК № ДН 

41682253/13447 

від 13.11. 2020р. 

 

 


