
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 

(осіб) 

Фактично 

(осіб) 

Відсоток 

потреби 

Педагогічні працівники, усього 38 38 - 

у тому числі ті, що мають відповідну освіту 38 37 - 

працюють у закладі освіти за 

сумісництвом 

3 3 - 

 

2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників 

 

Наймену-

вання 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, 

ім`я, по 

батькові 

викладача 

Повне 

найме-

нування 

посади 

Повне 

найменування 

закладу, який 

закінчив 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно  з 

документом про 

вищу освіту) 

Кваліфікаційна 

категорія, 

педагогічне 

звання(рік 

встановлення, 

підтвердження) 

Педаго- 

гічний 

стаж 

(повних 

років) 

Підвищення 

кваліфікації за 

фахом 

(найменування 

закладу або іншої 

юридичної особи, 

що має право на 

підвищення 

кваліфікації, номер, 

дата видачі 

документа про 

підвищення 

Примітка 



кваліфікації) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

хімія Більницька  

Ольга 

Григорівна 

вчитель 

хімії 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет 

2001 рік 

«Хімія та біологія» 

кваліфікація 

вчитель хімії та 

біології  

відповідає 

займаній 

посаді, 

присвоєно 

кваліфікаційну  

категорію 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

2016 рік 

21 ДАНО, 

Хімія, 

2021 рік 

перенесено 

строк 

атестації на 

один рік у 

зв’язку з 

переходом 

до іншого 

навчального 

закладу у 

рік, на який 

припадає 

чергова 

атестація 

історія, 

право-

знавство 

 

Грицай 

Людмила  

Євгенівна 

вчитель 

історії  і пра-

вознавства 

Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

В.Г. Короленка 

2020 рік 

«Середня 

освіта(Історія)» 

«Магістр середньої 

освіти (Історія). 

Учитель історії. 

Викладач історії 

встановлено 

11 тарифний 

розряд,  

2020 рік 

3 - - 



Матухно 

Лілія 

Анатоліївна 

заступник 

директора 

з НВР 

 

Бердянський 

державний 

педагогічний 

університет, 

2010 р., Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Історія,  

учитель історії і 

правознавства 

відповідає 

займаній 

посаді, 

2017 рік 

16 років ДОІППО 

заступників 

директора 

2018 рік 

 

вчитель 

історії  і пра-

вознавства 

відповідає 

займаній 

посаді, 

присвоєно 

кваліфікаційну  

категорію 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

2017 рік 

ДОІППО 

історії  і 

правознавства 

 2018 рік 

українська 

мова і 

література 

 

Бойко 

Марина 

Леонідівна 

заступник 

директора з 

НВР  

Криворізький 

педагогічний 

інститут, 1997 р., 

«Педагогічка та 

методика 

початкового 

навчання», учитель 

початкових класів 

відповідає 

займаній 

посаді, 

2017 рік 

26 років ДОІППО 

курси керівників 

установ і закладів 

освіти   

2020 рік 

 

вчитель 

української 

мови і 

літератури 

відповідає 

займаній  

посаді та  

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

 категорії», 

присвоєно 

педагогічне 

ДОІППО 

курси вчителів 

української мови і 

літератури  

2020 рік 

 



звання 

«учитель-

методист», 

2018 рік 

Конобас 

Оксана 

Михайлівна 

вчитель 

української 

мови і 

літератури 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 

1998 р., українська 

мова та література, 

філолог, викладач 

укр. мови та 

літератури 

відповідає 

займаній  

посаді та  

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

 категорії», 

педагогічному 

званню 

«старший 

учитель», 

2020 рік 

27 років ДАНО 

курси вчителів 

української мови і 

літератури  

2021 рік 

 

 

Язловецька  

Наталія  

Вадимівна 

вчитель 

української 

мови і 

літератури 

Дніпровський 

державний 

університет, 

2017 р., українська 

мова та література, 

філолог, викладач  

встановлено 

11 тарифний 

розряд,  

2019 рік 

3 роки - - 

мова 

національної 

меншини 

(російська), 

зарубіжна 

література 

Поповиченко 

Валентина 

Олександрівна 

викладач 

російської 

мови та 

зарубіжної 

літератури 

Волинський 

державний 

університет ім. Лесі 

Українки, 1994 рік, 

російська мова і 

література  та 

відповідає 

займаній  

посаді та  

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

27 років ДАНО 

курси вчителів 

російської мови і 

зарубіжної 

літератури  

2020 рік 

 



світова література, 

вчитель російської 

мови і літератури та 

світової літератури  

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

 категорії», 

2017 рік 

іноземна 

мова 

 

Кулік 

Лариса 

Леонідівна 

викладач 

англійської 

мови 

Благовєщенський 

державний 

педагогічний 

університет,1977, 

російська мова і 

література,  

викладач російської 

мови та літератури  

середньої школи 

відповідає 

займаній  

посаді та  

раніше  

присвоєній  

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст І 

категорії », 

2014 рік 

29 років ДОІППО 

курси вчителів 

англійської мови  

СПК № ДН 

41682253/1130 

від  23.03.2018 

 

Зайцева 

Марія  

Сергіївна 

викладач 

англійської 

мови 

Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет ім. В.Г. 

Короленка 2015 р., 

«Українська мова і 

література» 

«філолог. Вчитель 

української мови і 

літератури та 

англійської мови і 

зарубіжної 

літератури» 

встановлено 

11 тарифний 

розряд, 2015 

 

6 років - Розпочато 

роботу в 

закладі  в 

2021 році 

після 

декретної 

відпустки 

Нор 

Інна 

Володимирівна 

викладач 

англійської 

мови 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 2000, 

відповідає 

займаній  

посаді,  

26 років ДАНО 

курси вчителів 

англійської мови  

 



українська мова та 

література, філолог, 

викладач 

української  мови та 

літератури 

присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

вищої  

категорії», 

2019 рік 

2019 рік 

мистецтво 

 

Кірсань 

Оксана  

Сергіївна 

вчитель 

музичного 

мистецтва, 

художньої 

культури 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет,  

2008 році, 

«Педагогіка і 

методика середньої 

освіти» 

«Вчитель 

образотворчого 

мистецтва, етики і 

естетики.» 

встановлено 

11 тарифний 

розряд,  

2021 рік 

2 роки - Розпочато 

роботу в 

закладі  в 

2021 році 

 

математика 

 

Какуша 

Марія 

Сергіївна 

вчитель 

математики 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет,  

2011 році, 

«Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. 

Математика.» 

Вчитель математики 

та інформатики» 

відповідає 

займаній 

посаді та  

раніше  

присвоєній  

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст ІІ 

категорії », 

2016 рік 

10 років - Розпочато 

роботу в 

закладі  в 

2021 році 

після 

декретної 

відпустки 

Пономаренко вчитель Дніпропетров- відповідає 34 років ДАНО . 



Людмила 

Олександрівна 

математики ський державний 

університет, 1990, 

математика, 

математик, 

викладач 

займаній 

посаді, 

відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст І 

категорії», 

2018 рік 

курси вчителів 

математики  

2019 рік 

біологія, 

основи 

здоров’я   

Жарко 

Марина 

Вікторівна 

вчитель 

біології 

Дніпропетровський 

національний 

університет ім. 

О.Гончара, 2014, 

біологія  

присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст ІІ 

категорії»,  

2019 рік 

7 років - - 

фізика та 

астрономія  

Мєдвєдєв 

Олександр 

Анатолійович 

вчитель 

фізики 

Полтавський 

державний  

педагогічний 

інститут,1992 рік, 

вчитель фізики, 

математики  

присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

2017 рік 

 

29 роки ДАНО 

фізика,  

математика 

2016 рік  

Працює в 

закладі з 

2021 року 

після 

тривалої 

перерви в 

педагогіч- 

ній 

діяльності 

хімія Топчій 

Олексій 

Володимиро-

вич 

вчитель  

хімії 

Дніпропетров 

ський державний 

університет, 1991 р, 

біологія,  біолог, 

фізіолог рослин 

відповідає 

займаній 

посаді та 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

27 роки ДАНО 

хімія  

2021 рік 

 



категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

2017 рік 

інформатика Швидун 

Інна 

Анатоліївна 

вчитель 

інформатики 

Запорізький 

національний 

університет, 2019 

рік,викладач 

інформатики  

встановлено 

11 тарифний 

розряд,  

2019 рік 

12 роки ДАНО 

Інформатика 

2021 рік 

 

трудове 

навчання  

Кулік 

Микола 

Сергійович 

вчитель 

трудового 

навчання  

Тбіліське вище 

артилерійське 

командне училище, 

1970, прибори 

управління, технік-

електромеханік  

відповідає 

займаній  

посаді та 

 раніше 

присвоєній  

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст І 

категорії», 

2017 рік 

52 роки ДАНО 

2021 рік 

 

практичний 

психолог 

Головіна 

Ганна 

Олександрівна 

практичний 

психолог 

Полтавський 

національний 

університет  ім. В.Г. 

Короленка, 2014 рік, 

психолог 

встановлено 

11 тарифний 

розряд,  

2021 рік 

1 рік - - 

фізична 

культура 

Шин 

Інна 

Леонідівна 

вчитель 

фізичної 

культури 

Харківська 

державна академія 

фізкультури та 

спорту, 2008 р. 

Олімпійський та 

професійний спорт,  

відповідає 

займаній  

посаді,  

відповідає 

раніше 

присвоєним 

24 рік ДАНО 

курси вчителів 

фізичної культури  

2019 рік 

 



викладач фізичного 

виховання; тренер з 

баскетболу 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої  

категорії» та 

педагогічному 

званню 

«старший 

учитель», 

2020 рік 

Радченко 

Костянтин 

Олексендрович 

вчитель 

фізичної 

культури 

Запорізький 

державний 

технічний 

університет, 2017 

рік,  фізична 

культура і спорт, 

керівник фізичного 

виховання, тренер – 

викладач з виду 

спорту 

 

 

 

встановлено 

11 тарифний 

розряд,  

2017 рік 

3 роки ДАНО 

курси вчителів 

фізичної культури  

2022 рік 

 

 

 

початкові 

класи 

Гладич 

Наталія 

Миколаївна 

вчитель 

початкових 

класів 

Волинський 

державний 

університет імені 

Лесі Українки, 2004, 

«Початкове 

навчання», вчитель 

початкових класів 

відповідає 

займаній  

посаді,   

присвоєно  

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

вищої 

20 років ДАНО 

курси вчителів 

початкових класів 

2019 

 



 категорії », 

2020 рік 

початкові 

класи 

Голобока 

Наталія 

Іванівна 

вчитель 

початкових 

класів 

Дніпропетров- 

ський державний 

університет, 

1992 р., зоологія, 

біолог, викладач 

біології та хімії 

відповідає 

займаній  

посаді,  

відповідає 

раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої  

категорії» та 

педагогічному 

званню 

«старший 

учитель», 

2020 рік 

46 рік ДАНО 

курси вчителів 

початкових класів 

2019 

 

початкові 

класи 

Губка 

Світлана 

Миколаївна 

вчитель 

початкових 

класів 

Дніпропетровське 

педагогічне училище, 

1984р., викладання в 

початкових класах 

загальноосвітньої 

школи, вчитель 

початкових класів  

відповідає 

займаній 

посаді, 

встановлено 

ставку 

заробітної 

плати 

відповідно до 

10 тарифного  

розряду, 

2017 рік 

37 роки ДАНО 

курси вчителів 

початкових класів 

2021 рік 

 

початкові 

класи 

Гаращенко 

Руслана 

вчитель 

початкових 

Бердянський 

державний 

встановлено 

11 тарифний 

1 роки  Бердянський  

державний 



Вікторівна класів педагогічний 

університет, 2020, 

Вчитель початкової 

школи,вчитель 

англійської мови в 

початковій школі 

розряд,  

2021 рік 

педагогічний 

університет  

(магістрату

ра) 

початкові 

класи 

Бондарь 

Олександра 

Миколаївна 

вчитель 

початкових 

класів 

Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет ім. В.Г. 

Короленка , 

2016 рік, 

«Початкова освіта», 

«вчитель початкової 

школи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відповідає 

займаній  

посаді,  

відповідає 

раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

другої 

категорії»  

2018 рік 

 

7 років  Розпочато 

роботу в 

закладі  в 

2021 році 

після 

декретної 

відпустки 



початкові 

класи 

Сербокрил 

Євгенія 

Валеріївна 

вчитель 

початкових 

класів 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2010, 

Початкове навчання, 

вчитель початкових 

класів 

відповідає 

займаній  

посаді, 

присвоєно  

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст І 

категорії», 

2021 рік 

16 років ДОІППО 

курси вчителів 

початкових класів 

2020 рік 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

педагог- 

організатор 

встановлено 

11 тарифний 

розряд,  

2021 рік 

 

- 

початкові 

класи 

Тоноян 

Світлана 

Іванівна 

вчитель 

початкових 

класів 

Херсонський 

державний 

педагогічний 

інститут ім. Н.К. 

Крупської, 1994, 

педагогіка та 

методика 

початкового 

навчання, вчитель 

початкових класів 

відповідає 

займаній  

посаді, 

присвоєно 

кваліфікаційну  

категорію 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

2018 рік 

31 років ДАНО 

курси вчителів 

початкових класів  

2021 

 

початкові 

класи 

Ярошенко 

Світлана 

Андріївна 

вчитель 

початкових 

класів 

Дніпропетров- 

ський державний 

університет, 1993 р., 

російська мова і 

література, філолог, 

відповідає 

займаній  

посаді,  

відповідає 

раніше 

41 років ДАНО 

курси вчителів 

початкових класів  

2022 рік 

 



викладач російської 

мови та літератури 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої  

категорії» та 

педагогічному 

званню 

«старший 

учитель», 

2017 рік 

 Діденко 

Юлія 

Юріївна 

вихователь 

ГПД 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпродзержинський 

державний технічний 

університет, 

2004,  екологія та 

охорона 

навколишнього 

середовища, 

спеціаліст екології 

та навколишнього 

середовища  

 

 

відповідає 

займаній 

посаді, 

присвоєно 

кваліфікаційн

у категорію 

«спеціаліст», 

2018 рік 

 

11 років ДАНО 

курси вихователів 

ГПД 

2022 рік 

 

 Пряліна 

Ніна 

Анатоліївна 

вихователь 

ГПД 

 

 

Київський інститут 

народного 

господарства,1978, 

економіка торгівлі 

 

 

 

 

11 тарифний 

розряд,  

2018 рік 

3 роки ДАНО 

курси вихователів 

ГПД 

2018 

 



 

 

іноземна 

мова 

 

Горбачова 

Валентина 

Миколаївна 

викладач 

німецької 

мови 

 

Тульський 

державний 

педагогічний 

інститут ім. Л.М. 

Толстого, 1979р., 

французька та 

німецька мова,  

викладач іноземної 

мови 

відповідає 

займаній  

посаді,  

відповідає 

раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої  

категорії» та 

педагогічному 

званню 

«старший 

учитель», 

2021 рік 

39 років ДАНО 

курси німецька, 

французька мова 

2019 рік 

іноземна 

мова 

 

 Мороз 

Вячеслав 

Іванович 

педагог – 

організатор 

Дніпродзержинський 

коледж фізичного 

виховання, 2007 р., 

Фізичне виховання, 

викладач фізичного 

Виховання 

встановлено 

ставку 

заробітної 

плати 

відповідно до 

10 тарифного  

розряду,  

2018 році 

12 років ДАНО 

2022 рік 

 



 Геріна  

Оксана 

Вікторівна 

соціальний 

педагог 

 

 

Дніпропетровський 

національний  

університет, 2005 

рік, 

вчитель англійської 

мови в початкових 

класах  

відповідає 

займаній  

посаді,  

відповідає 

раніше  

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст  

другої 

категорії»  

2021 рік 

12 років ДОІППО 

курси вчителів 

англійської мови,  

2021 рік 

 

 

вчитель 

англійської 

мови 

 Стотика 

Ліна 

Анатоліївна 

бібліотекар Неповна вища, 

Новокаховський т 

технікум, 2002 рік 

бухгалтер-фінансист 

відповідає 

займаній 

посаді,  

встановлено 

ставку 

заробітної 

плати 

відповідно до 

9  тарифного 

розряду, 

  

 ДАНО 

Шкільні 

бібліотекарі 

2021 рік 

- 

Особи, які працюють за сумісництвом 

економіка Присвітла 

Оксана 

Вікторівна 

 

викладач 

економіки 

Львівський 

національний 

університет ім. 

Івана Франка,2016 

Світове 

господарство і 

міжнародні 

встановлено 

11 тарифний 

розряд,  

2021 рік 

  Розпочала 

роботу в 

закладі з 

2021 року 



економічні 

відносини 

історія і 

право-

знавство 

Житнік 

Ганна 

Вікторівна 

викладач 

історії і 

право-

знавства 

Харківський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

Г.С.Сковороди, 

2005 рік, 

правознавство, 

юрист 

присвоєно 

кваліфікаційн

у категорію 

«спеціаліст ІІ 

категорії», 

2020 рік 

16 років ДАНО 

курси вчителів 

історії та 

правознавства, 

2021 

 

 

 

трудове 

навчання 

Марченко 

Олеся 

Андріївна 

вчитель 

трудового 

навчання 

Дніпродзердинський  

державний технічний 

університет, 1997 р. 

«Промислова 

електроніка» 

встановлено 

11 тарифний 

розряд,  

2021 рік 

 - Розпочала 

роботу в 

закладі з 

2021 року 

 

 

 
 

 


