
 
 
 
 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

про кадрове забезпечення освітньої діяльності 

у сфері загальної середньої освіти комунального закладу освіти 

Калинівська середня загальноосвітня школа – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів» 

Гречаноподівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області 
 
 
 

Педагогічні 

працівники 

Необхідно 

(осіб) 

Фактично 

(осіб) 

Відсоток потреби 

Педагогічні 

працівники, усього 
18 18 0% 

у тому числі ті, що: 

мають відповідну 

освіту 
18 18 0% 

Працюють у закладі 

освіти за 

сумісництвом 

- - - 

 
 
 
 
 

Директор школи: О.А.Безпалько 



 
 
 
 

2.Якісний склад педагогічних працівників комунального закладу освіти «Калинівська середня 

загальноосвітня школа – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів» Гречаноподівської сільської 

ради Широківського району Дніпропетровської області 
 

№ 
з/п 

Найменування 
навчальної 
дисципліни 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
викладача 

Найменування 
посади 

Найменування закладу, який 
закінчив 

(рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація 
згідно з документом про 

вищу освіту) 

Кваліфікаційна 

категорія, 
педагогічне звання 

(результати 

останньої атестації) 

Педагогі 

чний стаж 
(повних 

років) 

Підвищення 
кваліфікації за 
фахом(найменува 

н. закладу або 
іншої юридичної 

особи, що має 
право на 

підвищення 
кваліфікації, 

номер, дата 
видачі) 

Номер 

особової 
медичної 

книжки 

         



1 Математика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Безпалько Олена 
Анатоліївна 

Директор 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Миколаївський державний 
педагогічний інститут, 1995. 

Спеціальність: 

«Математика та 
обчислювальна техніка» 

Кваліфікація: «Вчитель 

математики та 
обчислювальної 

техніки» 

 Спеціаліст вищої 

категорії, 

Педагогічне 

звання «Старший 
вчитель» 

Відповідає 

займаній посаді, 
2017 

Відповідає раніше 

присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії 

«спеціаліст вищої 
категорії», 

2017 

30р. ДОІППО 
«Керівників 
установ і закладів 

освіти»«Випереджаю 

ча освіта для 

сталого розвитку». 
СПК № 3161, 

21.10.2015 
 
ДОІППО 
"Вчителі 

математики, які 
додатково 

викладають 
інформатику» 

СПК № ДН 
24983906/1, 

20.01.2017 
 
ДОІППО 
Вчителі предмету 

«Захист Вітчизни» 
Кв.посв №6232, 

26.11.2014 

1ААВ 
№139029 



 
 

 

2 

 

Історія 
Правознавство 

 

Ініна Ольга 

Володимирівн
а 

 

Заступник 

директора з 
навчально-виховної 

роботи 
 
 
 
 
 
 
Вчитель історії 

 

Криворізький державний 

педагогічний університет, 
2008 

Спеціальність: «Педагогіка і 

методика середньої освіти. 

Історія» 

Кваліфікація: 
«Викладач історії, 

вчитель правознавства» 

 

Спеціаліст 

вищої категорії 
Відповідає 

займаній посаді, 

2017 
 
 
 
 
 
Присвоєно 

кваліфікаційну 
категорію 

«Спеціаліст вищої 

категорії», 2017 

 

9 р. 
ДОІППО 
«Керівників 
установ і закладів 

освіти»«Випереджаю 

ча освіта для 

сталого 

розвитку», 

вчителі історії та 

правознавства 
Кв.посв.СПК№ 

6435 - 16, 

30.03.2016 

1ААВ 
№139036 

 

3 

 
Історія 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ботузов Денис 

Юрійович 

 
Заступник 

директора з 
виховної роботи 

 
Вчитель історії 
 
 
 
 
 

 

 
ДВНЗ «Криворізький 

державний педагогічний  
університет», 2017  

Спеціальність: історія 
Кваліфікація: історик. 

Викладач історії. Вчитель 
правознавства 

 
 

 

 

 
Спеціаліст 

 
  1 р 

 

- 

1ААВ 

№139048 

4 Українська 
мова та 

література 

Кісіль Марина 
Вадимівна 

 

Вчитель 
української мови та 

літератури 

ДВНЗ «Криворізький 
державний педагогічний  

університет», 2013  

Спеціальність: «Українська 
мова і література» 
Кваліфікація: Філолог. 
Вчитель української мови і 

літератури. 

Спеціаліст  

 

4 р.  ААВ 
№452112 



5 Українська 
мова і 

література 

Мусієнко Валерія 
Вікторівна  

Вчитель 
української мови та 

літератури 

ДВНЗ «Криворізький 
державний педагогічний  

університет», 2013  
Спеціальність: 

«Українська мова і 
література» Кваліфікація:  

Вчитель української 
мови і літератури та 

зарубіжної літератури. 

Спеціаліст 1 р  1АА 
№025583 

6 Зарубіжна 
література 
та 
російська 

мова 

Бриль Тетяна 
Олександрівна 

Вчитель зарубіжної 
літератури та 
російської мови 

Криворізький державний 
педагогічний інститут, 

1992 
Спеціальність: 

«Російська мова та 
літератури» 

Кваліфікація: вчитель 
російської мови та 

літератури 

 Спеціаліст вищої  
категорії 

Відповідає 

займаній посаді  
Відповідає раніше 

присвоєній 
кваліфікаційній 

категорії 
«спеціаліст вищої 

категорії», 2015 

29р ДОІППО «Вчителі 
світовох літератури 
та російської мови» 

Кв.посв.СПК №321 
від 23.01.15 

1АА 
№852918 

7 Математика Шевченко Ганна 
Миколаївна 

Вчитель 
математики 

Дрогобицький 

державний педагогічний 
інститут. І. Франка, 1980 

Спеціальність: 
«Математика» 

Кваліфікація: вчитель 
математики 

Спеціаліст вищої 

категорії, 

Педагогічне 
звання «Старший 

вчитель» 

Відповідає 
займаній посаді 

Відповідає раніше 

присвоєній 
кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», 
педагогічному 

званню 

«Старший 
вчитель» 

2014 

37р ДОІППО «Вчителі 
математики» 

Кв.посв.СПК№ДН 

24983906/4417/16 

Від 24.06.16 

1АА 
№852921 



8 Фізика,  

астрономія, 

інформатика 

Головко Денис 
Вікторович 

Вчитель фізики, 
інформатики 

ДВНЗ «Криворізький 
національний  

університет», 2016  
Спеціальність: фізика 

Кваліфікація: Вчитель 
фізики, астрономії та 

інформатики 
 

 Спеціаліст 1р  1АА 
№028210 

9  Біологія,       

 

 

хімія,  

 

 

основи 
здоров’я  

Ботузов Юрій 
Миколайович 

Вчитель хімії, 
біології, основ 
здоров’я  

Криворізький державний 
педагогічний інститут, 

1987 
Спеціальність: біологія з 

додатковою 
спеціальністю хімія 

Кваліфікація: вчитель 
біології та хімії 

Спеціаліст вищої  
категорії 

Відповідає 

займаній посаді  
Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст вищої 
категорії», 2016 

30 р Кв.посв №5155 від 
18.06.13 

 

Кв.посв.СПК №ДН 
249839006/5579-16 

від 23.11.16 

 

Кв.посв №964 від 
31.01.14 

1АА 

№139049 

10  Фізична 
культура 

Мартинова 
Валентина 
Анатоліївна 

Вчитель фізичної 
культури 

Дніпродзержинський 

технікум фізичної 
культури, 1983 

Спеціальність: фізична 
культура 

Кваліфікація: викладач 
фізичної культури 

 Спеціаліст 9 т.р., 

педагогічне 
звання «Старший 

вчитель» 

Відповідає 
займаній посаді 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 
категорії 

«спеціаліст», 

педагогічному 
званню 

«Старший 

вчитель» 
2016 

34 р Кв.посв.СПК №ДН 
24983906/5512 – 16 

від 23.09.2016 

1АА 
№852999 



11 Початкові 
класи 

Колпакова Олена 
Володимирівна  

Вчитель 
початкових класів 

Криворізький державний 
педагогічний інститут, 

1983 
Спеціальність: 

Педагогіка та методика 
початкового навчання 

Кваліфікація: Вчитель 
початкових класів 

Спеціаліст вищої 

категорії, 

Педагогічне 

звання «Вчитель 
методист» 

Відповідає 

займаній посаді 
Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 
категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», 

педагогічному 
званню «Вчитель 

методист» 

2013 

41р Кв.посв.СПК 
№4709 – 16 від 
24.06.16 

1АА1390
33 

12 Початкові 
класи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичний 
психолог 

Дубок Марина 
Василівна 

Вчитель 
початкових класів 

Криворізький державний 
педагогічний інститут, 

1993 
Спеціальність: 

Педагогіка та методика 
початкового навчання 
Кваліфікація: Вчитель 

початкових класів 

Спеціаліст вищої 

категорії, 

Відповідає 
займаній посаді 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 
«спеціаліст вищої 

категорії»,  

2015 
 

31р Кв.посв.  №  4777від 
27.04.12 

 

 

 

 

Кв.посв.СПК № ДН 

24983906/3931 від 

02.06.17 

 

1АА1390
30 



13 Початкові 
класи 

Шахно Катерина 
Михайлівна 

Вчитель 
початкових класів 

Криворізький державний 
педагогічний інститут, 

1982 
Спеціальність: 

Педагогіка та методика 
початкового навчання 

Кваліфікація: Вчитель 
початкових класів 

середньої школи 

Спеціаліст вищої 

категорії, 

Педагогічне 

звання «Старший 
вчитель » 

Відповідає 

займаній посаді 
Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 
категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», 

присвоєному 
педагогічному 

званню 

«Старший 
вчитель» 

2016 

36 р Кв.посв.СПК № 
8208  від 11.12.15 

1АА1390
31 

14 Початкові 
класи 

Семенова Надія 
Ярославівна 

Вчитель 
початкових класів 

Нікопольське 
педагогічне училище, 

1988 
Спеціальність: 

Викладання в початкових 
класах загальноосвітньої 

школи 
Кваліфікація: Вчитель 

початкових класів і 
старша піонервожата 

Спеціаліст 9 т.р. 

Педагогічне 

звання «Старший 

вчитель » 
Відповідає 

займаній посаді 

Відповідає раніше 
присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 
«спеціаліст», 

присвоєному 

педагогічному 

званню 
«Старший 

вчитель» 

2016 

29 р Кв.посв.СПК № 
8209  від 11.12.15 

1АА1390
34 



15 Трудове 
навчання, 

інформатика 

Заєць Віталій 
Михайлович 

Вчитель трудового 
навчання, 

інформатики 

ДВНЗ «Криворізький 
державний педагогічний 

університет», 2017  
Спеціальність: 014 

середня освіта (трудове 
навчання та технології) 

Кваліфікація: Вчитель 
технологій, профільного 

навчання (автосправи) і 
креслення та 

інформатики 

 Спеціаліст   1АА 
№852917 

16 Англійська 
мова 

Силадій Юлія 
Олексіївна 

Вчитель 
англійської мови 

Криворізький державний 
педагогічний 

університет, 2007 
Спеціальність: початкове 

навчання 
Кваліфікація: вчитель 

початкових класів та 
вчитель мови 

(англійської) в 
початкових класах 

 Спеціаліст 

першої категорії 

Відповідає 

займаній посаді  
Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 
«спеціаліст 

першої 

категорії», 2017 

10 р Кв.посв.№4670 від 
12.04.13 

1АА 
№852920 

17 Географія, 
природознав
ство, 
економіка, 

екологія 

 

 

 

 

Розумна Ірина 
Миколаївна 

Вчитель географії, 
природознавства, 
образотворчого 
мистецтва 

Криворізький державний 

педагогічний інститут, 
1995 

Спеціальність: географія 
Кваліфікація: вчитель 

географії 

Спеціаліст вищої 
категорії, 

Педагогічне 

звання «Старший 

вчитель » 
Відповідає 

займаній посаді 

Відповідає раніше 
присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 
категорії», 

присвоєному 

педагогічному 
званню 

«Старший 

вчитель» 
2013 

25 р Кв.посв. СПК №ДН 
24983906/4452 від 

08.11.17 

1АА 
№139035 



18  Група 
продовжено

го дня, 
хореографія 

Моісеєнко 
Світлана 

Андріївна 

Вихователь ГПД, 
керівник 

танцювального 
гуртка 

Кременчуцький 
педагогічний коледж ім.. 

А.С.Макаренка, 2017 р 
Спеціальність: початкова 

освіта з додатковою 
спеціальністю 

хореографія 
Кваліфікація: вчитель 

початкових класів. 
Вчитель хореографії. 

Спеціаліст   № 664855 



 
 



 
 

    математики». категорії» ,2015    
8. Біологія 

Хімія 

Природознавст 

во 

Єрьоменко Наталя 

Володимирівна 

Вчитель біології 
 

Криворізький державний 

педагогічний університет 
2010 

Спеціальність: «Педагогіка і 
методика середньої освіти. 

Біологія». 
Кваліфікація: «Вчитель 

біології». 

Відповідає 

займаній посаді та 

раніше присвоєній 

кваліфікаційній 
категорії 

«спеціаліст 

першої 
категорії», 
2017 

 

8р. 
ДОІППО, 

«Вчителі 

біології,хімії, 

природознавства 
Кв.посв 
СПК№ДН24983906 

/1990,31.04.2017 

1ААВ 

№252930 

9 Історія 

Правознавство 

Кримкова Ніна 

Василівна 

Вчитель історії Дніпропетровський 

державний університет, 
1986 

Спеціальність: «Історія». 

Кваліфікація: «Історик, 
викладач історії і 

суспільствознавства». 

Відповідає 

займаній посаді та 
раніше 

встановленій 

кваліфікаційній 
категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», 
2015 

40р. ДОІППО 

«Вчителі історії, 
правознавства 
Кв.посв СПК№102, 

24.10.2014 

1ААВ 

№252929 

10 Образотворче 

мистецтво, 

художня 
культура, 

мистецтво 

Терьошкіна 

Світлана Іванівна 

Вчитель 

образотворчого 

мистецтва, 

 

Криворізький державний 

педагогічний інститут,1990 
Спеціальність: «Педагогіка 

та методика початкового 

навчання» з додатковою 
спеціальністю «образотворче 

мистецтво». 

Кваліфікація: «Вчитель 
початкових класів, 

образотворчого мистецтва». 

Відповідає 

займаній посаді та 

раніше присвоєній 
кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 
педагогічному 

званню «старший 

вчитель», 
2017 

26р. ДОІППО 

«Вчителі 

образотв.мист.,худо 
жньої культури, 

мистецтва» 

Кв.посвСПК№5385, 

23.09.2016 

1ААВ 

№252820 

11 Вчитель 

музичного 

мистецтва 
 
 
 

Основи 

Солоха Сергій 

Володимирович 

Вчитель музичного 

мистецтва. 

Криворізький державний 

педагогічний інститут,1998 

Спеціальність: «Музичне 
виховання». 
Кваліфікація: «Вчитель 

музики». 

Відповідає 
займаній посаді та 

раніше присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії 

«спеціаліст 
першої 

10р. ДОІППО 

«.Вчителі музики» 
Кв.посв №905, 

31.01.2014 

1ААВ 

№252822 



 
 

 здоров’я    категорії», 
2017 

 ДОІППО 

«Вчителі основ 
здоров’я » Кв.посв. 
№5083, 12.04.2013 

 

12 Трудове 

навчання 

Пономаренко 

Євген 

Олександрович 

Вчитель трудового 

навчання. 

Криворізький технічний 
університет, 2002 

Спеціальність: «Промислове 
цивільне будівництво». 

Кваліфікація: «Інженер -
будівельник». 

Відповідає 
займаній посаді 

Кваліфікаційна 
категорія 

«спеціаліст», 
2013 

16р. ДОІППО 

«Вчителі трудового 
навчання» 

Кв.посв №1426 

15.02.2013 

1ААВ 

№252931 

13 Початкове 
навчання 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Християнська 

етика 

Рожаловська 

Галина 
Михайлівна 

Вчитель 
початкових класів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вчитель 

християнської 
етики 

Кременецький педагогічний 
коледж ім.Тараса Шевченка 
Спеціальність «Дошкільне 

виховання». 

Кваліфікація «вихователь в 

дошкільних закладах. 
Організатор музичної 

діяльності в дошкільному 

закладі». 
 
 
 
 

Прикарпатський 

університет ім.Василя 

Стефаника ,2000 
Спеціальність: 

«Релігієзнавство». 

Кваліфікація: 

«Релігієзнавство, викладач 
філософських та 

релігієзнавчих дисциплін». 

Відповідає 

займаній посаді та 
раніше присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 
категорії», 

2017 

22р. ДОІППО 

«Вчителі 

початкових класів з 
викладанням ІКТ» 

Кв.посв 

СПК№5968-16 
07.10.2016 

ДОІППО 
«Методика 
викладання 

фізичної культури в 
початковій школі» 

Кв.посв.СТК 
№2272-16 

07.10.2016 
ДОІППО 

«Вчитель етики та 
основ христ.етики» 

Кв.посв. 

№1628, 

07.06.2017 

1ААВ 
№252998 

14 Початкове 

навчання 

Корнієнко 

Світлана Іванівна 

Вчитель 

початкових класів 

Криворізький державний 

педагогічний інститут 

1991 
Спеціальність: «Педагогіка 
та методика початкового 

Відповідає 
займаній посаді та 
раніше присвоєній 

кваліфікаційній 
категорії 

25р. ДОІППО 

«Вчителі 

початк.класів з 
викладанням ІКТ» 

Кв.посв №5324-16 

1ААВ 

№325282 



 
 

    навчання». 

Кваліфікація: «Вчитель 
початкових класів». 

«спеціаліст вищої 

категорії», 
2017 

 16.09.2016 
ДОІППО 
«Методика 

викладання 
фізичної культури в 

початковій школі» 
Кв.посв.СТК 

№2149-16 
16.09.2016 

 

15 Початкове 
навчання 

Надточій Ірина 
Василівна 

Вчитель 
початкових класів 

Криворізький державний 
педагогічний інститут 

1994р 
Спеціальність: «Педагогіка 

та методика початкового 
навчання». 

Кваліфікація: «Вчитель 

початкових класів». 

Відповідає 

займаній посаді та 

раніше присвоєній 

кваліфікаційній 
категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 
педагогічному 

званню «старший 

вчитель», 

2016 

28р. ДОІППО 
«Вчителі 

початк.класів з 
викладанням ІКТ» 

Кв.посв СПК№246 

23.01.2015 
ДОІППО 

«Методика 

викладання 
фізичної культури в 

початковій школі» 

Кв.посв. 

№4095 29.03.2013 

1ААВ 
№252821 

Педагогічний працівник який працює у закладі за сумісництвом 

1 Фізика 

Астрономія 

Догонов Ігор 

Іванович 

Вчитель фізики 
 

Криворізький державний 

педагогічний університет, 
2013 

Спеціальність: «Педагогіка і 

методика середньої освіти. 

Фізика та основи 

інформатики ». 
Кваліфікація: «Вчитель 

фізики, основ інформатики, 

астрономії та безпеки 
життєдіяльності» 

Відповідає 

займаній посаді та 

раніше присвоєній 

кваліфікаційній 
категорії 

«спеціаліст першої 

категорії», 
2015 рік 

14р. ДОІППО 

«Вчителі фізики, 

астрономії» 

Кв.посв.№471, 
24.01.2014 

1ААВ 

№253446 



 
 

3. Педагогічний працівник, що знаходиться у відпустці по догляду за дитиною 
 

№ Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім'я по 

батькові викладача 

Найменування 

посади 

Найменування закладу, 

який закінчив 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту) 

Кваліфікаційна 

категорія, педагогічне 

звання (результати 

останньої атестації) 

Педагогіч 

ний стаж 

(повних 

років) 

Підвищення 

кваліфікації за 

фахом 

(найменування 

закладу або іншої 

юридичної особи, 

що має право на 

підвищення 

кваліфікації, 

номер, дата 

видачі) 

Номер 

особової 

медичної 

книжки 

1 Інформатика Кондратенко Надія 

Сергіївна 

Вчитель 

інформатики 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет,2011 

Спеціальність: 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Математика». 

Кваліфікація: «Вчитель 

математики та 

інформатики». 

Відповідає займаній 

посаді 

Кваліфікаційна категорія 

«спеціаліст», 

2011 рік 
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Особи, які працюють за основним місцем роботи – 16. 
 
 

Директор школи А.Р.Міллер 


