
 

ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої 

діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, 

необхідного для виконання вимог державного стандарту повної 

загальної середньої освіти відповідного рівня 

Комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа №23» 

Кам’янської міської ради 

2018 – 2019 н.р. 

 

 

 

 

 



1.Інформація про якісний склад педагогічних працівників 
 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Найменування 
навчальної 
дисципліни 

Прізвище, Найменуван Найменування закладу, який Кваліфікаційна 

П
ед

аг
о
гі

ч
н

и
й

 

ст
аж

 (
п

о
в
н

и
х
 

р
о
к
ів

) 

Підвищення кваліфікації за Примітки 

ім’я, по ня посади закінчив (рік закінчення, категорія, фахом (найменування закладу  

батькові  спеціальність, кваліфікація згідно з педагогічне або іншої юридичної особи, що  

викладача  документом про вищу освіту) звання (рік має право на підвищення  

    встановлення, 
підтвердження) 

кваліфікації, номер, дата видачі 
документа про підвищення 

 

     кваліфікації)  

Директор  Директор  Відповідає 

займаній 

посаді, 2016р. 

 ДОІППО 

№10311 13.03.2014р. 

курси керівників установ і 

закладів освіти, 

 

  
 

Школяр 

Любов 

Андріївна 

 Дніпропетровський 

держуніверситет, 1980р., 

спеціальність: «Російська мова і 

література», кваліфікація: філолог, 

викладач російської мови і 

літератури 

  
 

43 

 

 

ДОІППО 

№10311 13.03.2014 

курси вчителів російської 

мови і світової літератури 

 

Російська 

мова 

 

Вчитель 

російської 

мови 

Відповідає 

раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії 

педагогічному 

званню 

«вчитель- 

методист» 

2016р. 



 
 

Заступник 

директора з НВР 
 

 

 

 

 
 

Шуміхіна 

Світлана 

Іванівна 

 
 

Заступник 

директора з 

НВР, 

Криворізький держпедінститут, 

1989р., спеціальність: "Педагогіка і 

психологія викладання початкових 

класів", кваліфікація: вчитель 

початкових класів, вчитель 

образотворчого мистецтва 

Відповідає 

займаній 

посаді, 2016р. 

 

 

 

 

 

 
29 

ДОІППО 

СПК №ДН 24983906/2371-16 

03.112016 

курси керівників установ і 

закладів освіти, 

 

    
Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційні

й категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню 

«старший 

учитель» , 

2016р 

  
ДОІППО 

СПК № ДН24983906/2371-16 

03.11.2016 

курси вчителів російської мови. 

 

 

 
Російська 

мова 

Вчитель 

російської 

мови 

Заступник 

директора з 

НВР 

 
Єлагіна 

Тетяна 

Олексіївна 

заступник 

директора з 

НВР 

Дніпропетровський 

держуніверситет, 1973р., 

спеціальність: «Хімія», 

кваліфікація: хімік, викладач хімії 

Відповідає 

займаній 

посаді. 

2017р. 

 
ДОІППО 

СНК№ДН 24983906/1134-17 

 

   
45 

19.10.2017 

курси керівників установ і 

закладів освіти, 



 
 

Хімія 

  
 

Вчитель хімії 

 Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії та 

педагогічному 

званню «вчитель 

–методист». 

2017р 

  
ДОІППО 

СПК№ДН24983906/1134

-17 19.10.2017 

курси вчителів хімії, 

природознавства. 

 
У
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а 
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р
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Кондрашева 

Світлана 

Іванівна 

Вчитель 

української 

мови і  

літератури 

,зарубіжної 

літератури 

Запорізький педінститут, 1980р., 

спеціальність: «Вчитель 

української мови і літератури», 

кваліфікація: викладач 

української мови і літератури 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

та 

педагогічному 

званню «вчитель 

– методист» 

2015р. 

38 ДОІППО 

№12498 05.12.2013 

курси вчителів української 

мови і літератури, зарубіжної 

літератури 

Проходження 

курсів вчителів 

української мови 

і літератури 

листопад 2018р. 

    

У
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ат
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р
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Конопка Тетяна 
Валентинівна 

Вчитель 

української 

мови і  

літератури, 

зарубіжної 

літератури 

Глухівський Державний 

педагогічний інститут, 1991р., 

спеціальність: 

"Педагогіка і методика 

початкових класів", 

кваліфікація: вчитель 
початкових класів 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню 

«вчитель – 

методист» 

2016р. 

27 ДОІППО 

№8065 11.12.2015 

курси вчителів української 

мови і літератури, 

зарубіжної літератури 

 

     

 
 



Українська 

мова і 

література, 

зарубіжна 

література , 

російська 
мова 

Тринадцятко 

Тетяна 

Олександрівна 

Вчитель 

української 

мови і    

літератури, 

за рубіжної 

літератури, 

.російської 

мови 

Одеський державний 

університет, 1998р., 

спеціальність: «Українська 

мова і література», 

кваліфікація: філолог, викладач 

української мови і літератури, 

зарубіжної літератури 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

2015р. 

27 ДОІППО СПК№007 

23.01.2015 

курси вчителів української 

мови і літератури, 

світової літератури, 

російської мови 

 

   

Англійська 

мова 

Шалько 

Оксана 

Петрівна 

Вчитель 

англійської 

мови 

Дніпропетровський 

національній університет,  

2015р., спеціальність: 

«Педагогіка вищої 

школи», кваліфікація: 

викладач англійської мови у 

вищих навчальних закладах 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«Спеціаліст» 

2015р. 

6 Дніпропетровський 

національний університет, 

2015р. 

 

Англійська 

мова 

Павлюс- 

Гунченко 

Ольга 

Валеріївна 

Вчитель 

англійської 

мови 

Дніпропетровський 

держуніверситет, 2004р., 

спеціальність: "Мова і 

література 

(англійська)», кваліфікація: 

філолог, вчитель англійської 

мови і літератури 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

2017р. 

13 ДОІППО 

СПК№ДН24983906/5

129 25.04.2017 

курси вчителів англійської 

мови 

 

Англійська 

мова 

Кондратюк 

Олена 
Володимирівна 

Вчитель 

англійської 

мови 

Національна металургійна 

академія. 2017р. 

Спеціальність: «Філологія», 

кваліфікація: спеціаліст 

філології 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«Спеціаліст» 

2017р. 

1 
ДОІППО 

СПК№ДН 24983906/9807 

22.12.2017 

курси вчителів англійської 

мови 

Бердянській 

педагогічний 

університет  

(магістратура) 

серпень 2018р. 

Спеціалізація: 

Українська та 

англійська мови 
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Залокоцька 

Алла 
Станіславівна 

Вчитель 

історії, 

право- 

знавства 

Київський держуніверситет, 

1983р., кваліфікація: "Історик" 

спеціальність: викладач історії і 

суспільствознавчих дисциплін 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «вчитель- 

методист» 

41 ДОІППО 

СПК№ДН24983906/6526

16 28.10.2016 

курси вчителів історії, 

правознавства, 

суспільствознавчих 

дисциплін 

 

   2017р.   

Математика 

(алгебра, 

геометрія) 

Кібальник 

Оксана 

Миколаївна 

Вчитель 

математики 

повна вища педагогічна, 

Криворізький держпедінститут, 

1985р. спеціальність: «Фізика і 

математика», кваліфікація: 

викладач фізики і математики 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії та 

педагогічному 

званню «старший 

учитель» 

33 ДОІППО 

№5348 26.04.2014 

курси вчителів математики 

 

   2015р.   

Математика 

(алгебра,  

геометрія) 

Кольцова 

Наталія 
Миколаївна 

Вчитель 

математики 

Запорізький педінститут, 

1975р., спеціальність: «Фізика 

і математика», кваліфікація: 

викладач фізики і математики 

Відповідає 

раніше присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії та 

педагогічному 

званню «старший 

учитель» 

2014р. 

44 ДОІППО 

№1225 05.12.2014 

курси вчителів математики 

 

  



Ін
ф

о
р
м

ат
и

к
а 

Климіна Юлія 
Володимирівна 

Вчитель 

інформатики 
Дніпродзержинський 

держтехунівеситет 1996 

кваліфікація : інженер-металург. 

Дніпродзержинський 

хіміко- технологічний 

технікум 2008, кваліфікація: 

програміст 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія « 

спеціаліст вищої 

категорії, 

2016р. 

14 ДАНО 

курси вчителів інформатики 

18.06.2018р. 

Захист проекту 19.10.2018р. 

 
Ін

ф
о
р
м

ат
и

к
а Занков Дмитро 

Анатолійович 

Вчитель 

інформатики 
Дніпропетровський 

національній університет ім.. 

Гончара,  2013р., 

спеціальність: «Історія», 

кваліфікація «Історія, вчитель 

середніх навчальних закладів 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«Спеціаліст» 

5 
 

Працює з вересня 

2018р. 

Проходження 

курсів вчителів 

інформатики у 

2019р. 

Біологія, 

хімія, 

екологія, 

основи 

здоров’я 

 

Мельник 

Наталія 

Миколаївна 

Вчитель 

предметів 

біології, 

екології, 

основи 

здоров’я. 

 
Криворізький педінститут , 

2002, спеціальність: "Біологія і 

хімія" кваліфікація; вчитель 

біології і хімії 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст вищої 

категорії». 2014р. 

15 
ДОІППО 

курси біологія, екології і 

природознавства 

№5132  2015р. 

ДОІППО 

курси вчителів хімія, 

№4635 2016 р. 

 

     ДАНО 

курси основи здоров'я 

0410243  від 21.02.2018 

0418738 від 11.03.2018 

41682253/555 від 15.03.2018 

Г
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Бень Марія 

Ярославна 

Вчитель 

географії, 

природознав 

ства, основ 

здоров’я. 

економіки 

Чернівецький державний 

університет, 1988р., 

спеціальність: 

«Географія», кваліфікація: 

географ, викладач 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію« 

"спеціаліст вищої 

категорії», 

педагогічне звання 

« старший учитель» 

2014р. 

17 
ДОІППО 

№2483 07.03.2014 

курси вчителів географія, 

економіки, природознавства. 

ДОІППО 

№8639 18.12.2015 

курси вчителів основ 

здоров'я 

 

 



Фізика, 

астрономія, 

інформатик

а 

Лепська 

Вікторія 

Віталіївна 

вчитель 
фізики 

Дніпродзержинський 

держуніверситет, 2012р., 

спеціальність: «Фізика 

конденсованого стану», 
кваліфікація: спеціаліст 

Бердянський пед. університет 

2018р.спеціальність 

«Математика» 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«Спеціаліст» 

2012р 

5 
Бердянський педагогічний 

університет . 

(магістратура) 

серпень 2018р.  
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Зубкова Тамара 

Миколаївна 

 

 

 

Вчитель 

образотворчого 

мистецтва, 

креслення, 

художньої 

культури 

Одеський державній 

педінститут, 1979р., 

спеціальність: «Малювання і 

креслення», кваліфікація: 

вчитель 

малювання і креслення 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії « 

спеціаліст вищої 

категорії » та 

педагогічному 

званню «вчитель - 

методист» 

40 ДОІППО 

№2627 18.03.2014 

курси вчителів 

образотворчого мистецтва і 

креслення, 

художньої культури 

 

  2015   

Фізична 

культура 

Савічева Надія 
В'ячеславівна 

Вчитель 

фізкультури 

Черкаський педінститут, 1986р., 

спеціальність: «Фізичне 

виховання», кваліфікація: 

викладач фізичного виховання 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії « 

Спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «вчитель- 

методист» 

2017 

32 
ДОІППО 

СПК №ДП 24983906/2434  

від 31.03.2017 

курси вчителів фізичної 

культур 

 



 

 

 
Фізична 

культура 

 

 

 
Адрющенко 

Тетяна 

Георгіївна 

 

 

 
Вчитель 

фізкультури 

 

Дніпропетровський 

Державний педінститут 

фізкультури і спорту, 2003р., 

спеціальність: "Фізичне 

виховання", кваліфікація: 

викладач фізичного виховання 

 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

« спеціаліст вищої 

категорії» , 

присвоєно 

педагогічне 

звання 

«вчитель- 

методист», 

2017 

 

 

 
14 

 

 

 

ДОІППО 

СПК № ДН 24983906/2370 

від 31.06.2017 

курси вчителів фізичної 

культури 

 

      

Трудове 

навчання 
Коваленко 

Тетяна Іванівна 

Вчитель 

трудового 

навчання 

Дніпродзержинський 

індустріальний інститут, 1975р., 

спеціальність: «Обробка метала 

тиском», кваліфікація: інженер 

технолог 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

 «Спеціаліст 

 вищої категорії та 

педагогічному 

званню «вчитель – 

методист», 

2015 

42 
ДОІППО 

№850 від 12.02.2016 

курси вчителів 

трудового 

навчання 

 

Трудове 

навчання 
Павлюк 

Олександр 

Тимофійович 

Вчитель 

предметів 

"Захист 

Вітчизни, 

трудове 

навчання 

Дніпродзержинський 

індустріальний інститут, 

1975р., спеціальність; 

«Автоматизація і 

комплексне механізація 

металургійного 

виробництва, кваліфікація: 

інженер - електромеханік 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

«спеціаліст 

1категорії» 2016 

28 
ДОІППО 

СПК№4485-16 

від 24.06.2016 

курси вчителів трудового 

навчання 

 



Початкова 

школа 
Теодорович 

Людмила 
Олександрівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

 
Криворізький педінститут, 

1986р., спеціальність: 

"Педагогіка і методика 

початкових класів", 

кваліфікація: вчитель 

початкових класів 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

«спеціаліст вищої 

категорії та 

присвоєно 

педагогічне звання 

«вчитель-методист 

2016 

32 
ДОІППО 

СПК№7674 

від 20.11.2015 

курси вчителів початкових 

класів 

 

Початкова 

школа 
Невьодрова 

Наталія 

Никифорівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Дніпропетровський 
держуніверситет1980., 

спеціальність: "Російська 

мова і література", 

кваліфікація: "Філолог, 

викладач російської мови і 

літератури" 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

«спеціаліст вищої 

категорії та 

присвоєно 

педагогічне звання 

«старший 

вчитель», 

2014р. 

41 ДОІППО 

СПК №ДН 41682253/4280 

від 15.06.2018 

 

Початкова 

школа 
Ярова 

Світлана 

Євгеніївна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Криворізький педінститут 

1997р., спеціальність: 

"Педагогіка і методика 

початкових класів", 

кваліфікація: вчитель 

початкових класів 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії та 

присвоєно 

педагогічне звання 

«вчитель- методист» 

2014р. 

28 ДОІППО 

№6001 від 03.10.2015 

курси вчителів початкових 

класів з викладанням ІКТ, 

курси вихователів ГПД 

 

Початкова 

школи 

Брусник 

Марія 

Михайлівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Кіровоградський педінститут 

1997р., спеціальність: 

"Педагогіка і методика 

початкових класів", 

кваліфікація: вчитель 

початкових класів 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії  

«спеціаліст 

 І категорії» 

2014р. 

37 ДОІППО 

№4653-16 від 24.06.2016 

курси вчителів початкових 

класів 

 

      



Початкова 

школа 

Семенцова 

Наталія 

Василівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

ДДТУ, інженер, 

Дніпропетровське педагогічне 

училище, 1983р., спеціальність: 

"Початкове навчання", 

кваліфікація: вчитель 

початкових класів, 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст 

І категорії», 

2016р. 

18 ДОІППО 

№6978 в і д 30.10.2015 

курси вчителів початкових 

класів 

 

Початкова 

школа 

Бушева 

Людмила 

Євгенівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Криворізький педінститут 

1993р., спеціальність: 

"Педагогіка і методика 

початкових класів", 

кваліфікація: вчитель 

початкових класів 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії, 

присвоєно 

педагогічне звання 

« Вчитель- 

методист», 2013 р. 

31 ДОІППО  

СПК№ДН24983906/76888

від 16 2016 

курси вчителів початкових 

класів, курси вихователів 

ГПД 

Працює в 

закладі з 

вересня 

2017р. 

Початкова 
школа 

Соколенко 

Ніка 

Миколаївна 

 

Вчитель 

початкових 

класів 

Олександрійській педагогічний 

коледж, 2008р. 

Спеціальність «Початкове 

навчання» кваліфікація: 

вчитель початкових класів, 

вчитель фізкультури 

Відповідно до 

ставки 

10 тарифний 

розряд, 2017р.  

2  Навчається 

Криворізькій 

педагогічний  

університет 

Спеціальність: 

«Початкова 

Освіта» 

серпень 2018р. 

 
Толстякова 

Ірина 

Ігорівна 

Практичний 

психолог 

Бердянський державний 

університет, 2014р, 
спеціальність: педагогіка, 

практичний психолог у 

навчальному заклади 

 

Присвоєно 

категорія 

«спеціаліст» 

2014р. 

7 
Бердянський державний 

університет, 

2014р. 

 



 
Подоба Олена 

Леонідівна 

 

Вихователь 

ГПД 

Криворізький пед. університет, 

2014 р. спеціальність: 

«Педагогіка і методики 

середньої освіти. Трудове 

навчання»; кваліфікація: 

вчитель трудового навчання, 

креслення, БЖД 

 

Присвоєно 
категорія 

«спеціаліст», 

2014р. 

22 ДОІППО 

№10490 від 25.11.2011 

Курси вчителів трудового 

навчання 

Працює в 

закладі з 

лютого 

2018р. 

 
Павленко 

Юлія 

Віталіївна 

Соціальний 
педагог 

Дніпродзержинський технічний 

університет.2017 

Спеціальність «Соціологія»; 

кваліфікація: соціолог. 

Відповідно ставки 

11 тарифний 

розряд, 2018 р. 

1 Дніпродзержинський 

технічний університет, 

2017 р. 

 

 
Чернова Марія 
Володимирівна 

Педагог 

організатор 

Комунальний заклад «Середня 

загальноосвітня школа №22 
Кам’янської міської ради 

Відповідно 

ставки 

10 тарифний 

розряд. 2018 р. 

 Запорозький національний 

університет, спеціальність 

«Психологія дошкільного 

виховання» 

2018 р. 

 

Особи, які працюють за сумісництвом 

  
Овсянникова 

Юлія 

Іванівна 

 

Вчитель 

музики 

Дніпропетровське державне 

музичне училище ім. М.Ш. 

Глінке, 1985р. спеціальність» 

Народні інструменти» 

кваліфікація: керівник 

самодіяльного оркестру  

Спеціаліст 

 І категорії, звання 

«Старший вчитель» 

40 Дніпропетровський коледж 

культури і мистецтв 2015р, 

12 СПВ 13020.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 


