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ВІДОМОСТІ 

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої 

діяльності за рівнем дошкільної освіти 
 

1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності за рівнем  

дошкільної освіти 

 

Педагогічні працівники Необхідна 

кількість, осіб 

Фактична 

кількість, осіб 

Відсоток потреби 

Педагогічні працівники, усього 4 4  

у тому числі ті, що:    

мають відповідну освіту 4 4  

працюють у закладі освіти за сумісництвом  -  

 

2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

 

Прізвище, 

ім’я та по 

батькові 

викладача 

Повне 

найменуванн

я посади 

Повне 

найменування 

закладу, який 

закінчив (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Кваліфікаційн

а категорія, 

педагогічне 

звання (рік 

встановлення, 

підтвердження

) 

Педагогічни

й стаж 

(повних 

років) 

Підвищення 

кваліфікації за 

фахом 

(найменування 

закладу або 

іншої юридичної 

особи, що має 

право на 

підвищення 

кваліфікації, 

номер, вид 

документа, дата 

видачі) 

Примітки 

Купрас 

Віра 

Василівна 

Директор Національний 

педагогічний 

університет ім. 

М.П. 

Драгоманова, 

2001р., 

спеціальність 

дефектологія 

(тифлопедагогіка

); кваліфікація 

вчитель поч. 

класів шкіл 

сліпих і 

слабозорих; 

тифлопедагог 

дошкільних 

закладів 

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 

12ДЦ №046089 

від 25.02.2016 р. 

св. ТС№14932 

від 26.10.2016 р. 

ДАНО, св.СПК 

№41682253/1344

5 від13.11.2020 

р. 

Математик

а  

mailto:nrc12@ukr.net


Національний 

педагогічний 

університет ім. 

М.П. 

Драгоманова, 

2002р., 

спеціальність 

дефектологія 

кваліфікація 

тифлопедагог, 

викладач 

тифлопедагогіки і 

тифлопсихології.  

Соколова 

Світлана 

Леонідівна 

Вихователь  ДПУ, 1988; 

вихователь в 

допоміжних 

закладах 

11 тарифний 

розряд  (2020) 

34 р.  ДАНО, св. 

СПК№7486 

16.11.2018р. 

 

Манза 

Юлія 

Миколаївн

а 

Психолог  Бердянський 

державний  

педагогічний 

університет, 

2007р; 

вихователь дітей 

дошкільного віку; 

практичний 

психолог в 

закладах освіти. 

ДОІППО, 2013р.; 

вчитель 

загальноосвітніх 

спеціальних шкіл 

для дітей з 

вадами інтел. 

розвитку, слуху 

зору та мови; 

корекційний 

педагог 

"Спеціаліст 

першої 

категорії" 

(2017р.) 

19 р.  ДОІППО,св. 

СПК№7068-17 

04.11. 2016р. 

ДАНО, св.СПК 

№41682253/1344

9 від 13.11.2020 

р. 

Спецкурс з 

психології  

Шевалдіна 

Ольга 

Василівна 

Соціальний 

педагог  

Національний 

педагогічний 

університет ім. 

М.П. 

Драгоманова; 

2008р; вчитель-

дефектолог; 

психолог соц.- 

реабілітаційних 

закладів для осіб 

з особливостями 

в розвитку 

"Спеціаліст 

вищої 

категорії" 

(2019), 

"Старший 

учитель" 

(2019) 

27 р. ДОІППО,    св. 

СПК№399-18 

26.01.2018р. 

 

 


