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
комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 7» Кам`янської міської ради
1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності за певним освітнім рівнем повної загальної
середньої освіти
Педагогічні працівники
Необхідно
Фактично
Відсоток
(осіб)
(осіб)
потреби
Педагогічні працівники, усього
38
38
у тому числі ті, що
мають відповідну освіту
38
37
працюють у закладі освіти за
2
2
сумісництвом
2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників
Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище,
ім`я, 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)

Особи, які працюють за основним місцем роботи

Підвищення
кваліфікації за
фахом
(найменування
закладу або іншої
юридичної особи,
що має право на
підвищення
кваліфікації, номер,
дата видачі
документа про
підвищення
кваліфікації)

Примітка

хімія

Лисенко
Марія
Іванівна

директор

Львівський ордена
Леніна державний
університет, 1976 р,
хімія, хімік,
викладач хімії

вчитель
хімії

історія,
правознавство

Кенарейкіна
Оксана
Ігорівна

вчитель
історії і правознавства

Запорізький
національний
університет,
2018 рік, вчитель
історії, бакалавр

Матухно
Лілія
Анатоліївна

заступник
директора
з НВР

Бердянський
державний
педагогічний
університет,
2010 р., Педагогіка і

відповідає
займаній
посаді,
2015 рік
відповідає
займаній
посаді,
відповідає
раніше
присвоєним
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст
вищої
категорії» та
педагогічному
званню
«учительметодист»,
2015 рік
встановлено
11 тарифний
розряд,
2018 рік

відповідає
займаній
посаді,
2017 рік

38 років

ДОІППО
курси керівників
установ і закладів
освіти
№ 6491
від 09.10.2014
ДОІППО
курси вчителів
хімії № 6491
від 09.10.2014

-

Запорізький
національний
університет,
2018 рік

12 років

ДОІППО
курси керівників
установ і закладів
освіти № 6766
від 04.12.2013

Курси
заплановано
на грудень
2018 року

вчитель
методика середньої
історії і праосвіти. Історія,
вознавства
учитель історії і
правознавства

українська
мова і
література

Бойко
Марина
Леонідівна

заступник
директора з
НВР

вчитель
української
мови і
літератури

Конобас

вчитель

Криворізький
педагогічний
інститут, 1997 р.,
«Педагогічка та
методика
початкового
навчання», учитель
початкових класів

відповідає
займаній
посаді,
присвоєно
кваліфікаційну
категорію
«спеціаліст
вищої
категорії»,
2017 рік
відповідає
займаній
посаді,
2017 рік

відповідає
займаній
посаді та
раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст
вищої
категорії»,
присвоєно
педагогічне
звання
«учительметодист»,
2018 рік
Дніпропетровський
відповідає

ДОІППО
курси вчителів
історії і
правознавства
№ 6766
від 04.12.2013

22 рік

ДОІППО
курси керівників
установ і закладів
освіти
СПК № 7498 – 16
від 11.05.2016
ДОІППО
курси вчителів
української мови і
літератури
СПК № 7498 – 16
від 11.05.2016

23 роки

ДОІППО

Оксана
Михайлівна

мова
Поповиченко
національної
Валентина
меншини
Олександрівна
(російська),
зарубіжна
література

іноземна
мова

Кулік
Лариса
Леонідівна

української
мови і
літератури

викладач
російської
мови та
зарубіжної
літератури

викладач
англійської
мови

державний
займаній
університет,
посаді та
1998 р., українська
раніше
мова та література,
присвоєній
філолог, викладач кваліфікаційній
укр. мови та
категорії
літератури
«спеціаліст
вищої
категорії»,
присвоєно
педагогічне
звання
«старший
учитель»,
2015 рік
Волинський
відповідає
державний
займаній
університет ім. Лесі
посаді та
Українки, 1994 рік,
раніше
російська мова і
присвоєній
література та
кваліфікаційній
світова література,
категорії
вчитель російської
«спеціаліст
мови і літератури та
вищої
світової літератури
категорії»,
2017 рік
Благовєщенський
відповідає
державний
займаній
педагогічний
посаді та
університет,1977,
раніше
російська мова і
присвоєній
література,
кваліфікаційній
викладач російської
категорії

курси вчителів
української мови і
літератури
СПК № 3417
від 08.09.2015

23 роки

ДОІППО
курси вчителів
російської мови і
зарубіжної
літератури
СПК № ДН
24983906/ 5235
від 16.09.2016

25 роки

ДОІППО
курси вчителів
англійської мови
СПК № ДН
41682253/1130
від 23.03.2018

мови та літератури
середньої школи

музичне
мистецтво,
художня
культура

Францева
Анна
Ігорівна

викладач
англійської
мови

Нор
Інна
Володимирівна

викладач
англійської
мови

Дерун
Світлана
Іванівна

вчитель
музичного
мистецтва,
художньої
культури

«спеціаліст І
категорії »,
2014 рік
Полтавський
присвоєно
національний
кваліфікаційну
педагогічний
категорію
університет
«спеціаліст»,
ім. В.Г. Короленка,
2018 рік
2018, вчитель
англійської мови і
зарубіжної
літератури,
бакалавр
Дніпропетровський
відповідає
державний
займаній
університет, 2000,
посаді та
українська мова та
раніше
література, філолог,
присвоєній
викладач
кваліфікаційній
української мови та
категорії
літератури
«спеціаліст І
категорії »,
2014 рік
Дніпродзержинське
відповідає
державне музичне
займаній
училище
посаді,
Міністерства
встановлено
культури УРСР,
ставку
1977 р., фортепіано,
заробітної
викладач ДМШ,
плати
концертмейстер
відповідно до
10 тарифного
розряду,

-

Полтавський
національний
педагогічний
університет
ім. В.Г. Короленка,
2018 рік

22 років

ДОІППО
курси вчителів
англійської мови
№ 1919 від
12.02.2014

36 років

ДОІППО
курси вчителів
музичного
мистецтва, які
одночасно
викладають
художню культуру
СПК № ДН
24983906/ 7852
від 03.11.2017

математика

біологія,
захист
Вітчизни

Кривенок
Олена
Миколаївна

вчитель
математики

Криворізький
педагогічний
інститут, 1986р.,
математика та
фізика, вчитель
математики та
фізики

Пономаренко
Людмила
Олександрівна

вчитель
математики

Дніпропетровський державний
університет, 1990,
математика,
математик,
викладач

Раху
Дар`я
Євгеніївна

вчитель
біології,
захисту
Вітчизни

Криворізький
державний
педагогічний
університет,
2017,

2017 рік
відповідає
займаній
посаді,
відповідає
раніше
присвоєним
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст
вищої
категорії» та
педагогічному
званню
«учительметодист»,
2017 рік
відповідає
займаній
посаді,
відповідає
раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст І
категорії»,
2013 рік
присвоєно
кваліфікаційну
категорію
«спеціаліст»,
2017 рік

31 рік

ДОІППО
курси вчителів
математики
№ 035
від 08.01.13

Термін
проходження
курсів
16.10 –
26.10.2018

30 років

ДОІППО
курси вчителів
математики
№ 3192
від 14.06.12

Розпочала
роботу у
закладі з
01.09.17
року.
Атестація
та курси
заплановано
у 2019 р.

3 роки

Криворізький
державний
педагогічний
університет,
2017

географія,
природознавство

Дзигуненко
Оксана
Сергіївна

фізика та
астрономія,
економіка

Рижко
Ольга
Петрівна

хімія

Топчій
Олексій
Володимирович

інформатика

Тоноян
Андрій
Робертович

Біологія, Біолог,
викладач біології
вчитель
Дніпропетроввстановлено
географії, ський національний
11 тарифний
природоуніверситет
розряд,
знавства
ім. О.Гончара, 2017,
2017 рік
бакалавр, географія
вчитель
Рівненський
присвоєно
фізики,
державний
кваліфікаційну
астрономії,
гуманітарний
категорію
економіки
університет, 2017,
«спеціаліст
Фізика, спеціаліст
ІІ категорії»,
2018 рік
вчитель
Дніпропетров
відповідає
хімії
ський державний
займаній
університет, 1991 р,
посаді та
біологія, біолог,
раніше
фізіолог рослин
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст
вищої
категорії»,
2017 рік
вчитель
Дніпродзержинприсвоєно
інформатики ський державний
кваліфікаційну
технічний
категорію
університет,
«спеціаліст»,
2015 р., програмне
2015 рік
забезпечення
систем, аналітик
програмного
забезпечення та

13 років

Дніпропетровський національний
університет
ім. О.Гончара, 2017

4 роки

Рівненський
державний
гуманітарний
університет, 2017

24 роки

ДОІППО
курси вчителів хімія
СПК № ДН
24983906/2504-16
від 15.04. 2016

3 роки

Дніпродзержинський державний
технічний
університет,
2015

трудове
навчання

Кулік
Микола
Сергійович

трудове
навчання

Рибалка
Ольга
Іванівна

фізична
культура

Шин
Інна
Леонідівна

мультимедіа
вчитель
Тбіліське вище
відповідає
трудового
артилерійське
займаній
навчання
командне училище,
посаді та
1970, прибори
раніше
управління, технікприсвоєній
електромеханік
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст І
категорії»,
2017 рік
вчитель
Криворізький
відповідає
обслуговую
державний
займаній
чої праці
педагогічний
посаді та
університет, 2008 р.,
раніше
Педагогіка і
присвоєній
методика середньої кваліфікаційній
освіти. Трудове
категорії
навчання, вчитель «спеціаліст ІІ
трудового навчання
категорії »,
(обслуговуюча
2016 рік
праця), креслення і
безпеки
життєдіяльності
вчитель
Харківська
відповідає
фізичної
державна академія
займаній
культури
фізкультури та
посаді,
спорту, 2008 р.
відповідає
Олімпійський та
раніше
професійний спорт,
присвоєним
викладач фізичного кваліфікаційній
виховання; тренер з
категорії
баскетболу
«спеціаліст

49 років

ДОІППО
курси вчителів
трудового навчання
СПК № 28
від 22.01.2016

13 років

ДОІППО
курси вчителів
трудового навчання
спк № 8714
від 25.12.2015

21 рік

ДОІППО
курси вчителів
фізичної культури
№ 1607 від
26.12.2014

Радченко
Костянтин
Олексендрович

вчитель
фізичної
культури

Стефанюк
Ольга
Зінов`євна

вчитель
фізичної
культури

вищої
категорії» та
педагогічному
званню
«старший
учитель»,
2015 рік
присвоєно
кваліфікаційну
категорію
«спеціаліст»,
2017 рік

Запорізький
державний
технічний
університет, 2017
рік, фізична
культура і спорт,
керівник фізичного
виховання, тренер –
викладач з виду
спорту
Харьківська
присвоєно
державна академія кваліфікаційну
фізичної культури
категорію
та спорту, 2006,
«спеціаліст»,
Олімпійський та
2006 рік
професійний спорт,
викладач фізичного
виховання та тренер
з баскетболу

-

Запорізький
державний
технічний
університет,
2017 рік

4 роки

ДОІППО
курси вчителів
фізичної культури,
які викладають у
початкових класах
№ 6841
від 06.06.2014

Атестація
запланована
у 2019 році

основи
здоров`я

Тягнирядно
Ірина
Олександрівна

практичний
психолог

початкові
класи

Гладич
Наталія
Миколаївна

вчитель
початкових
класів

початкові
класи

Голобока
Наталія
Іванівна

Мелітопольський
державний
педагогічний
університет, 2004
рік, практична
психологія,
практичний
психолог в
закладах освіти

присвоєно
кваліфікаційн
у категорію
«спеціаліст»,
2004 році

Волинський
відповідає
державний
займаній
університет імені
посаді та
Лесі Українки, 2004,
раніше
«Початкове
присвоєній
навчання», вчитель кваліфікаційній
початкових класів
категорії
«спеціаліст І
категорії »,
2015 рік
вчитель
Дніпропетроввідповідає
початкових
ський державний
займаній
класів
університет,
посаді,
1992 р., зоологія,
відповідає
біолог, викладач
раніше
біології та хімії
присвоєним
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст
вищої
категорії» та
педагогічному
званню

11 років

Мелітопольський
державний
педагогічний
університет,
2004 рік

17 років

ДОІППО
курси вчителів
початкових класів
№ 2550
від 07.03.2014

41 рік

ДОІППО
курси вчителів
початкових класів
СПК №1528
від 19.12.2014

Розпочала
роботу у
закладі з
03.09.18
року. На
посаді
практичного
психолога
працювала
3 роки

початкові
класи

Губка
Світлана
Миколаївна

початкові
класи

Дерев’янко
Світлана
Вікторівна

початкові
класи

Василенко
Інна
Юріївна

«старший
учитель»,
2015 рік
вчитель
Дніпропетровське
відповідає
початкових педагогічне училище,
займаній
класів
1984р., викладання в
посаді,
початкових класах
встановлено
загальноосвітньої
ставку
школи, вчитель
заробітної
початкових класів
плати
відповідно до
10 тарифного
розряду,
2017 рік
вчитель
Криворізький
відповідає
початкових
державний
займаній
класів
педагогічний
посаді та
інститут, 1995,
раніше
педагогіка та
присвоєній
методика
кваліфікаційній
початкового
категорії
навчання, вчитель
«спеціаліст І
початкових класів
категорії»,
2017 рік
вчитель
Дніпропетроввстановлено
початкових ський педагогічний
ставку
класів
коледж
заробітної
Дніпропетровського
плати
національного
відповідно до
університету імені
10 тарифного
Олеся Гончара,
розряду,
2013, «Початкова
2013 рік
освіта», учитель

34 роки

ДОІППО
курси вчителів
початкових класів
СПК № 3507 від
15.05.2015

30 років

ДОІППО
курси вчителів
початкових класів
СПК № 8859 від
25.12.2015

5 років

ДОІППО
курси вчителів
початкових класів з
викладанням ІКТ
СПК № ДН
41682253/2965
від 27.04.18

Після
декретної
відпустки
строк
атестації
перенесено
на 2019 рік

початкові
класи

Сербокрил
Євгенія
Валеріївна

початкові
класи

Тоноян
Світлана
Іванівна

початкові
класи

Ярошенко
Світлана
Андріївна

початкових класів
вчитель
Криворізький
відповідає
початкових
державний
займаній
класів
педагогічний
посаді,
університет, 2010,
присвоєно
Початкове навчання, кваліфікаційну
вчитель початкових
категорію
класів
«спеціаліст ІІ
категорії»,
2016 рік
вчитель
Херсонський
відповідає
початкових
державний
займаній
класів
педагогічний
посаді,
інститут ім. Н.К.
присвоєно
Крупської, 1994,
кваліфікаційну
педагогіка та
категорію
методика
«спеціаліст
початкового
вищої
навчання, вчитель
категорії»,
початкових класів
2018 рік
вчитель
Дніпропетроввідповідає
початкових
ський державний
займаній
класів
університет, 1993 р.,
посаді,
російська мова і
відповідає
література, філолог,
раніше
викладач російської
присвоєним
мови та літератури кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст
вищої
категорії» та
педагогічному
званню

13 років

ДОІППО
курси вчителів
початкових класів
СПК № ДН
24983906/8904
від 28.12.17

28 років

ДОІППО
курси вчителів
початкових класів
СПК № ДН
24983906/119
від 20.01.2017

37 років

ДОІППО
курси вчителів
початкових класів
СПК № ДН
24983906/ 3758-16
від 20.05.16

Діденко
Юлія
Юріївна

іноземна
мова

Горбачова
Валентина
Миколаївна

«старший
учитель»,
2017 рік
вихователь Дніпродзержинський
відповідає
ГПД
державний технічний
займаній
університет,
посаді,
2004, екологія та
присвоєно
охорона
кваліфікаційн
навколишнього
у категорію
середовища,
«спеціаліст»,
спеціаліст екології
2018 рік
та навколишнього
середовища
викладач
Тульський
відповідає
німецької
державний
займаній
мови
педагогічний
посаді,
інститут ім. Л.М.
відповідає
Толстого, 1979р.,
раніше
французька та
присвоєним
німецька мова,
кваліфікаційній
викладач іноземної
категорії
мови
«спеціаліст
вищої
категорії» та
педагогічному
званню
«старший
учитель»,
2016 рік

7 років

ДОІППО
курси вихователів
ГПД
СПК № ДН
24983906/1068
від 18.05.2017р.

36 років

ДОІППО
курси педагогів –
організаторів
№ 9209
від 10.10.2014;

педагог –
організатор

Мороз
Вячеслав
Іванович

відповідає
займаній
посаді,
присвоєно
кваліфікаційну
категорію
«спеціаліст
вищої
категорії»,
2016 рік
педагог – Дніпродзержинський встановлено
організатор коледж фізичного
ставку
виховання, 2007 р.,
заробітної
Фізичне виховання,
плати
викладач фізичного відповідно до
виховання
10 тарифного
розряду,
2018 році

Прокоф’єва
Тетяна
Іванівна

соціальний
педагог

Пономаренко
Зінаїда
Миколаївна

бібліотекар

Криворізький
відповідає
державний педагогічний
займаній
інститут, 1991,
посаді, відповідає
Педагогіка та методика раніше присвоєній
початкового навчання,
кваліфікаційній
вчитель початкових
категорії
класів
«спеціаліст
першої категорії»
2007 рік
Дніпропетров
відповідає
ський суспільний
займаній посаді,
інститут

ДОІППО
курси вчителів
іноземних мов
СПК № 897
від 28.11.2014

10 років

ДОІППО
курси педагогів –
організаторів
СПК № ДН
24983906\6408-16
від 28.10.2016

17 років

ДОІППО
курси соціальних
педагогів
СПК № ДН
41682253\2819
від 27.04.2018

-

ДОІППО
курси шкільних
бібліотекарів

Розпочала
роботу у
закладі з
01.09.17 року

патентоведения,
1979, патентовед

встановлено
ставку
заробітної
плати
відповідно до
9 тарифного
розряду,
2017 рік
Особи, які працюють за сумісництвом
економіка

Чуднівець
Наталія
Андріївна

викладач
економіки

історія і
право
знавство

Житнік
Ганна
Вікторівна

викладач
історії і
право
знавства

Дніпродзержинський державний
технічний
університет, 1999
рік, облік і аудит,
економіст 3
бухгалтерського
обліку і фінансів
Харківський
національний
педагогічний
університетімені
Г.С.Сковороди,
2005 рік,
правознавство,
юрист

СПК № ДН
24983906М 596-16
від 05.05.2016

присвоєно
кваліфікаційн
у категорію
«спеціаліст»,
1999 році

4 роки

Дніпродзержинський державний
технічний
університет, 1999
рік

Розпочала
роботу у
закладі з
04.09.18
року

присвоєно
кваліфікаційн
у категорію
«спеціаліст»,
2005 році

13 років

ДОІППО
курси керівників
установ і закладів
освіти, вчителів
історії та
правознавства,
СПК № ДН
24983906\1439-16
від 06.10.2016

Розпочала
роботу у
закладі з
04.09.18
року

М.І.Лисенко

