Відомості
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності
у сфері загальної середньої освіти
1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Педагогічні
працівники
Педагогічні
працівники,
усього
У тому числі ті,
що:
Мають відповідну
освіту
Працюють за
сумісництвом

Необхідно (осіб)

Фактично (осіб)

Відсоток потреби

14

14

-

14

14

-

-

-

-

2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників
№
п/п

Найменування
навчальної
дисципліни

1.

2.

Зарубіжна
література

Прізвище, ім’я
та по-батькові
викладача

Повне найменування
Кваліфікаці Педаг
закладу, який закінчив
йна
огічни
викладач (рік закінчення,
категорія, й
спеціальність,
педагогічне, стаж,
кваліфікація згідно з
звання
повни
документом про вищу
х
освіту)
років
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
Донченко Ірина Директор
Вища, Дніпродзержинський Відповідає
19р.
Леонідівна
державний технічний
займаній
університет, «Облік і
посаді
аудіт», економіст з
бухгалтерського обліку і
фінансів; НР №11549673,
1999р.
Каменська Віра
Дмитрівна

Повне
найменува
ння посади
викладача

Заст.дир.з
НР

викладач

3.

Біологія, основи
екології

Каменська
Ганна Олегівна

викладач

Вища. Черкаський
педагогічний інститут;
викладач російської мови та
літератури та викладач
середньої школи, Диплом
№ Я878420 1973р.,

Дніпродзерж. технічний
університет НР№32416206,
2007р., Мікробіолог,магістр
з пром.біотехнології, 2011р

Відповідає
займаній
посаді,
2016р.

25р.

Спеціаліст
вищої
категорії,
викладач методист
Спеціаліст І
категорії

40р.

11

Відомості про підвищення
кваліфікації викладача
(найменування закладу,
вид документа, номер, дата
видачі)

НАПН України ДВНЗ
«Університет менеджменту
освіти» Центральний
інститут післядипломної
пед..освіти, курси
підвищення за категорією
директори, св. – во 12 СПВ
124056, 2014р.
НАПН України ДВНЗ
«Університет менеджменту
освіти Центральний інститут
післядипломної педагогічної
освіти», 2015р.
Курси учителів російської
мови, літератури, зарубіжної
літератури, ДАНО, св-во
СПК №ДН41682253/4907,
2018р.
Курси (біологія, екології)
ДОІППО,
квал.посв.СПК№ДН
24983906/1174, 2017р.

№
п/п

Найменування
навчальної
дисципліни

4.

Історія України
Всесвітня історія
Людина і світ

Прізвище, ім’я
та по-батькові
викладача

Повне
найменува
ння посади
викладача

Повне найменування
Кваліфікаці Педаг
закладу, який закінчив
йна
огічни
викладач (рік закінчення,
категорія, й
спеціальність,
педагогічне, стаж,
кваліфікація згідно з
звання
повни
документом про вищу
х
освіту)
років
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
Малишева
Викладач
Вища. Полтавський
Спеціаліст
41р.
Любов
педагогічний інститут
вищої
Петрівна
ім..Короленко, «Історія»,
категорії
викладач історії та
суспільствознавства,
Диплом № БИ 632390,
1975р.

5.

Захист Вітчизни

Донченко
Володимир
Савелійович

Викладач

6.

Географія

Руденко Олена
Петрівна

Викладач

Вища, Дніпродзержинський
індустріальний інститут
ім.М.І.Арсенічева,
«Промислова
теплоенергетика» ,
інженер – промтеплоенергетик; диплом КВ №779107,
1984р. Вод. посв., категорії
«В» «С», серія ЯАА №
366387, 2000р.
Вища. Дніпродзержинський
технічний університет,
економіст, № ТВ 940463
1993р.

Спеціаліст
вищої
категорії,
викладач методист

20р.

Спеціаліст І
категорії

19р.

Відомості про підвищення
кваліфікації викладача
(найменування закладу,
вид документа, номер, дата
видачі)

Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти. Курси викладачів
історії, правознавства та
суспільних наук.
Свід. – во
СПК№ДН24983906/3051-16,
Курси вчителів предмету
«Захист Вітчизни»,
Дніпровська академія
неперервної освіти св-во
СПК№ДН41682253/2110,
2018р. Війс.квиток
НУ№6576815,1974р..

Курси вчителів географії та
основ економіки, ДАНО,
СПК№ДН41682253/965,
2018р.

№
п/п

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я
та по-батькові
викладача

Повне
найменува
ння посади
викладача

Повне найменування
Кваліфікаці Педаг
закладу, який закінчив
йна
огічни
викладач (рік закінчення,
категорія, й
спеціальність,
педагогічне, стаж,
кваліфікація згідно з
звання
повни
документом про вищу
х
освіту)
років
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
Драгун Ольга
Викладач
Вища. Дніпропетровський
Вища
28
Володимирівна
державний університет;
викладач математики
Диплом № РВ 819564,
1989р.
Клюєва
Викладач
Вища. Барнаульський
Вища
27
Людмила
педагогічний інститут;
Федорівна
викладач математики Дип.
№ ТВ 407850, 1990 р.

7.

Математика

8.

Математика

9.

Фізика

Радченко
Тетяна
Воодимирівна

Викладач

10.

Хімія

Федоренко
Тетяна
Гаврилівна

викладач

11.

Українська мова і Цвях Світлана
література
Миколаївна

викладач

Вища.Черкаський
державний університет ім.
Б.Хмельницького, викладач
математики та інформатики
Диплом ЕР № 10580371,
1998 р.
Вища. Дніпропетровський
державний
університет.Викладач хімії
Диплом № НР 10591676
1988р.
Вища. Дніпропетровський
державний університет,
"Українська мова та
література", філолог,
викладач укр.мови та
літератури, НР№ 11908637,

Спеціаліст І
категорії

20

Вища

20

Вища

25

Відомості про підвищення
кваліфікації викладача
(найменування закладу,
вид документа, номер, дата
видачі)

Курси вчителів математики,
ДОІППО, св-во
СПК№ДН24983906/6209-17,
2017р.
Курси вчителів математики,
ДАНО, св-во
СПК№ДН41682253/5107,
2018р.
Курси для вчителів фізики,
астрономії, які одночасно
викладають математику,
ДОІІППО, св-во
СПК№ДН24983906/8827,
2017р.
Курси вчителів хімії, ДАНО,
св. – во
СПК№ДН41682253/6465,
2018р.
Курси укр.мови та літ-ри
,ДОІППО, св-во
СПК№ДН24983906/7990-17,
2017р..

№
п/п

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я
та по-батькові
викладача

Повне
найменува
ння посади
викладача

Повне найменування
Кваліфікаці Педаг Відомості про підвищення
закладу, який закінчив
йна
огічни
кваліфікації викладача
викладач (рік закінчення,
категорія, й
(найменування закладу,
спеціальність,
педагогічне, стаж, вид документа, номер, дата
кваліфікація згідно з
звання
повни
видачі)
документом про вищу
х
освіту)
років
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
1999р.)

12.

Художня
культура

Цвях Світлана
Миколаївна

викладач

13.

Англійська мова

Гаврилюк
Анастасія
Павлівна

викладач

14.

Фізична культура Липа Віктор
Миколайович

викладач

Вища. Дніпропетровський
Вища
державний університет,
"Українська мова та
література", філолог,
викладач укр.мови та
літератури, НР№ 11908637,
1999р.)
Вища.ДНУ 5м..О.Гончара,
Спеціаліст
філологія, англійська,
В18№223375, 2018р.
Навчається в магістратурі.

25

Курси художньої культури
ДОІППО квал.посв № 9392,
2014р

2

План 2019р.

Вища, Дніпропетровський
державний інститут
фізичної культури,
"Фізична культура і спорт",
викладач фізичної
культури, ТВІ№172415,1989

37

Курси ДОІППО
СПК№ДН24983906/319 - 17,
2017р.

Спеціаліст ІІ
категорії

№
п/п

15.

16.

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я
та по-батькові
викладача

Повне
найменува
ння посади
викладача

Повне найменування
Кваліфікаці Педаг
закладу, який закінчив
йна
огічни
викладач (рік закінчення,
категорія, й
спеціальність,
педагогічне, стаж,
кваліфікація згідно з
звання
повни
документом про вищу
х
освіту)
років
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
Фізична культура Чумаченко
викладач
Вища. Дніпропетровський
Вища
36
Володимир
державний інститут,
Миколайович
"Фізична культура і спорт",
викладач фізкультури Дип.
№ ИВ-І 015837, 1981р.,
викладач фіз. культ.
Інформатика
Умеренко
Викладач
ДДТУ, "Програмне
Спеціаліст І 26р.
Олена
забезпечення
категорії
Володимирівна
систем"диплом
С16№037524,2016р.
кваліфікація - інженер –
програміст.

Відомості про підвищення
кваліфікації викладача
(найменування закладу,
вид документа, номер, дата
видачі)

Курси під.квал, ДОІППО
посв СПК№ 356, 2015р. .

Курси інформатики ДАНО,
св-во
СПК№ДН41682253/2484,
2018р

