
 

 

  УКРАЇНА 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«НОВОЛАТІВСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ» 

НОВОЛАТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ШИРОКІВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

с. Новолатівка вул. Шкільна 5, Широківський район, Дніпропетровська область, 53711 

 тел. (05657) 2-83-35 , e-mail:  novoselivska_szh@ukr.net  код ЄДРПОУ 26367896 

 
ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення  

освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, 

необхідного для виконання вимог державного стандарту повної 

загальної середньої освіти відповідного рівня комунального закладу «Новолатівської 

середньої загальноосвітньої школи —загальноосвітнього  

навчальногозакладу І-ІІІ ступенів»   

Новолатівської сільської 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 23 23 0 

у тому числі ті, що: 

мають відповідну освіту 23 22 4 % 

працюють у закладі освіти за 

сумісництвом (суміщенням) 

1 1 0 

 

mailto:%20novoselivska_szh@ukr.net


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) 

Педагогічн

ий стаж 

(повних 

років) 

Підвищення кваліфікації за 

фахом (найменування закладу 

або іншої юридичної особи, що 

має право на підвищення 

кваліфікації, номер,  вид 

документа ,дата видачі) 

Примітки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Російська мова 

 

 

 

 

 

 

 

Шрамко 

Валентина 

Іванінва 

Директор 

 

 

 

Херсонський Державний 

педагогічний інститут, 1982,  

 

 

Спеціальність: «Російська 

мова та література» 

 Кваліфікація: вчитель 

російської  мови та 

літератури 

 

Відповідає займаній 

посаді, 2017 

  

 

 

 

 

45 

Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

«Керівники установ  і закладів 

освіти» кв. посвідчення 

СПК №  ДН 24983906 /1738-17 

2017р. 

 

Вчитель 

російської 

мови 

  Присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст вищої  

категорії» та 

педагогічне звання 

«Старший 

учитель»,2018 р. 

Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

«Вчителі російської мови та 

зарубіжної літератури»» кв. 

посвідчення 

СПК №  ДН 24983906 /1738-17 

2017р. 

 

 

 

 

 

Хімія 

 

 

 

Біологія 

 

 

 

 

 

Патрушев 

Костянтин 

Сергійович 

Заступник 

директора з 

навчально – 

виховної 

роботи 

Криворізький державний 

педагогічний університет, 

2003,  

Спеціальність: «Педагогіка і 

методика загальної середньої 

 освіти. Біологія і хімія» 

Кваліфікація:  вчитель 

біології, хімії, валеології та 

основ екології 

 

Відповідає займаній 

посаді, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

«Керівники установ  і закладів 

освіти за програмою « 

Випереджаюча освіта для сталого 

розвитку» 

кв. посвідчення 

СПК № 6938-16, 

2016 р. 

 

 

 

Вчитель хімії 

та біології 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«Спеціаліст першої  

категорії»  2015 р. 

Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

«Вчителі біології та хімії» 

кв. посвідчення 

СПК № 6938-16, 

2016 р. 



 

 

 

 

 

 

 

Українська мова та 

література 

 

 

 

 

 

 

 

Вергун 

Тетяна Іванівна 

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

 

 

Запорізький Державний 

педагогічний інститут, 1984 

 

 

Спеціальність: «Українська 

мова та література» 

 Кваліфікація: вчитель 

української  мови та  

літератури 

Відповідає займаній 

посаді, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

«Керівники установ  і закладів 

освіти за програмою « 

Випереджаюча освіта для сталого 

розвитку»» 

кв. посвідчення 

СПК № 6450-16, 

2016 р. 

 

 

вчитель 

української  

мови та 

літератури 

Відповідає  

 раніше присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«Спеціаліст вищої  

категорії» та 

педагогічному 

званню 

«Старший учитель» 

2014 р. 

 

Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

«Вчителі української мови та 

літератури» 

кв. посвідчення 

СПК № 6450-16, 

2016 р. 

 

 

Українська мова та 

література 

 

 

Масляна 

Юлія 

Іванівна 

 

вчитель 

української  

мови та 

літератури 

 

Черкаський Державний 

педагогічний інститут, 1979 

Спеціальність: «Українська 

мова та література» 

 Кваліфікація: вчитель 

української  мови та 

літератури 

 

  

Відповідає  

 раніше присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«Спеціаліст вищої  

категорії» та 

педагогічному 

званню 

«Старший учитель» 

2014 р. 

 

 

 

 

39 

КЗВО 

Дніпровська академія  

неперервної освіти, 

«Вчителі української мови та 

літератури» 

кв. посвідчення 

СПК № ДН 41682253/3720 

2018р 

 

 

 

Українська мова та 

література 

 

 

 

Зарубіжна література 

Мистецтво 

 

 

 

 

 

Гайдай 

Лідія 

Валеріївна 

 

 

 

вчитель 

української 

мови та 

літератури 

 «Криворізький державний 

педагогічний університет», 

2018р.  

Спеціальність: «Середня 

освіта (Українська мова та 

література)» 

 Кваліфікація: магістр 

освіти (українська  мова та 

література), викладач 

української мови і 

літератури, зарубіжної 

літератури, редактор освітніх 

видань 

«Спеціаліст»  

2018р. 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 
Підвищення кваліфікації 

заплановано в 2022 році 

 



 

 

 

 

 

 

 

Англійська мова 

 

 

 

 

 

 

 

Загоруйко 

Вікторія 

Ігорівна 

 

 

 

 

 

 

 

Вчитель 

іноземної мови 

 

 

 

Криворізький державний 

педагогічний університет, 

2012, 

Спеціальність: «Філологія. 

Мова і література (німецька)» 

Кваліфікація: Бакалавр, 

вчитель  мови (німецької) і 

зарубіжної літератури 

 

 

 

 

 

 

 

11 т.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

КЗВО 

Дніпровська академія  

неперервної освіти,  

«Вчителі англійської мови» 

СПК № ДН 41682253/6027,    

2018 р. 

 

 

КЗВО 

Дніпровська академія  

неперервної освіти 

«Вчителі англійської мови» 

НУШ 

Сертифікат 

№ ДН 41682253/3704,       2018р. 

 

 

 

Історія 

 

 

Правознавство 

 

 

Пастушок 

Світлана 

Іванівна 

 

 

 

Вчитель історії 

Криворізький державний 

педагогічний університет, 

2003, 

Спеціальність: «Педагогіка  

і методика середньої освіти. 

Історія» 

Кваліфікація: вчитель 

історії 

Відповідає  

 раніше присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«Спеціаліст вищої  

категорії» 2018 р. 

 

 

 

21 

ДВНЗ 

Криворізький державний 

педагогічний університет. Центр 

доуніверситетської та 

післядипломної освіти 

«Історія-правознавство» 

Свідоцтво № 23-315 

2018р. 

 

 

Математика 

 

Інформатика 

 

Мариненко 

Вадим 

Михайлович 

 

Вчитель 

інформатики та 

математики 

Криворізький державний 

педагогічний інститут, 1985,  

Спеціальність: «Математика 

і фізика» 

 Кваліфікація: вчитель 

математики і фізики 

Відповідає  

 раніше присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«Спеціаліст вищої  

категорії» та 

педагогічному 

званню 

«Старший учитель» 

2017 р. 

 

 

 

 

 

 

 

33 

Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

«Вчителі інформатики та 

математики» 

кв. посвідчення 

СПК №  ДН 24983906 / 7339, 

2017 р. 

 

 

Інформатика, 

 

Математика, 

 

Образотворче 

мистецтво 

 

 

Дорогавцев 

Олександр 

Дмитрович 

 

 

Вчитель 

інформатики та 

математики 

 «Криворізький державний 

педагогічний університет», 

2018р.,  

Спеціальність: 

«Інформатика» 

 Кваліфікація: Бакалавр 

інформатики, програміст 

прикладний. 

 

 

11 т.р. 

 

 

--- 

 
 

Підвищення кваліфікації 

заплановано в 2019 році 

Начання в 

ДВНЗ 

«Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет» , 

V курс, (ступінь 

«магістр») 



 

 

Фізика 

 

 

Математика 

 

Астрономія 

 

 

Чайковський 

Микола 

Миколайович 

 

 

Вчитель фізики 

та математики 

Криворізький державний 

педагогічний інститут, 1985, 

Спеціальність: «Математика 

і фізика» 

 Кваліфікація: вчитель 

математики і фізики  

 

 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«Спеціаліст першої  

категорії»  2016 р. 

 

 

33 

Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

«Вчителі фізики, астрономії, які 

додатково викладають 

математику» 

кв. посвідчення 

СПК № 1062, 

2016 р. 

 

 

 

 

Українська мова та 

література 

 

 

 

Науменко Лілія 

Володимирівна 

 

 

 

вчитель 

української  

мови та 

літератури 

 

Криворізький державний 

педагогічний університет, 

2009,  

Спеціальність: «Педагогіка і 

методика загальної середньої 

освіти. Українська мова та 

література» 

 Кваліфікація: «Вчитель 

української  мови і 

літератури  та зарубіжної 

літератури» 

 

 

 

 

«Спеціаліст»  

2017 

 

 

 

 

 

9 

КЗВО 

Дніпровська академія  

неперервної освіти,  

«Вчителі української мови та 

літератури» 

посвідчення 

СПК № ДН 41682253/1031, 

2018 р. 

 

 

Географія 

 

 

Біологія 

 

Природознавство 

 

 

Гайдай 

Наталя 

Григорівна 

 

 

Вчитель 

географії 

Криворізький державний 

педагогічний університет, 

2001,  

Спеціальність: «Географія» 

 Кваліфікація: вчитель 

географії 

 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«Спеціаліст вищої  

категорії» 2018 р. 

 

 

 

 

22 

Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

«Учителі біології, географії та 

природознавства» 

кв. посвідчення 

СПК № 7598, 

2015 р. 

 

 

 

Математика 

 

 

Основи здоров’я 

 

 

Гайдай 

Людмила 

Тимофіївна 

 

 

Вчитель 

математики 

Криворізький державний 

педагогічний інститут, 1967,  

Спеціальність: «Фізика» 

 Кваліфікація: вчитель  

фізики середньої школи 

 

 

 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«Спеціаліст першої  

категорії» 2015 р. 

 

 

 

 

49 

КЗВО 

Дніпровська академія  

неперервної освіти 

«Вчителі математики» 

посвідчення 

СПК № ДН 41682253/6578, 

2018 р. 
 

Підвищення кваліфікації з 

предмету «Основи здоров’я» 

заплановано в 2019 році 

 

 

 

 

 

Фізкультура 

 

Трудове навчання 

 

 

 

 

 

Бахмацький 

Віктор 

Михайлович 

 

 

 

 

 

Вчитель 

Трудового 

навчання та 

захисту 

 

 

 

Криворізький державний 

педагогічний інститут, 1987,  

Спеціальність: 

«Загальнотехнічні 

дисципліни та праця» 

Відповідає  

 раніше присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«Спеціаліст вищої  

категорії»  та 

педагогічному 

званню 

 

 

 

 

 

36 

КЗВО 

Дніпровська академія  

неперервної освіти 

«Вчителі трудового навчання та 

технологій» 

посвідчення 

СПК № ДН 41682253/6424, 

2018 р. 

 



Захист Вітчизни  

 

Вітчизни      Кваліфікація: вчитель     

загально технічних дисциплін 

 

 

«Старший учитель» 

2018 р. 

 

Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

«Учителі предмету «Захист 

вітчизни» 

кв. посвідчення 

СПК № 219,              2014 р. 

(Чергове підвищення кваліфікації 

заплановано в 2019 році) 
 

Підвищення кваліфікації з 

предмету «Фізкультура» 

заплановано в 2019 році 

 

 

 

Музичне мистецтво 

 

 

 

Фізкультура 

 

 

 

Удовіченко 

Юлія 

Іванівна 

 

 

 

Вчитель 

музики та 

фізкультури 

 

 

 

Криворізький державний 

педагогічний університет, 

2005,  

Спеціальність: «Педагогіка і 

методика середньої освіти. 

Музика» 

 Кваліфікація: вчитель 

музики, етики, естетики і 

художньої культури 

 

Дніпропетровський 

державний інститут фізичної 

культури та спорту, 2017р. 

Спеціальність: «Фізичне 

виховання» 

 Кваліфікація: бакалавр 

напрям підготовки «Фізичне 

виховання» 

 

Присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст першої  

категорії» 2016 р. 

 

 

 

14 КЗВО 

Дніпровська академія  

неперервної освіти 

кв. посвідчення 

СПК № ДН 41682253/2277 

«Вчителі музичного мистецтва та 

мистецтва» 

2018р. 

КЗВО 

Дніпровська академія  

неперервної освіти 

Сертифікат 

№ ДН 41682253/4683 

«Вчителі освітньої галузі 

Мистецтво» НУШ 

2018р. 

Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

кв. посвідчення 

СПК № ДН 24983906/2740-16 

«Вчителі фізичної культури» 

2016р. 

 

 

 

Початкові класи 

 

 

Кравчук Лілія  

Михайлівна 

 

 

Вчитель 

початкових 

класів 

Жовтоводське педагогічне 

училище, 1986,  

Спеціальність: «Викладання 

в початкових класах 

загальноосвітньої школи» 

 

 Кваліфікація: вчитель 

початкових класів 

 

11 т.р. 
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Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

«Учителі початкових класів з 

викладанням ІКТ технологій» 

кв. посвідчення 

СПК №  1025 

2014 р. 

(Чергове підвищення кваліфікації 

заплановано в 2019 році) 

 



 

 

Початкові класи 

 

 

Пашковська 

Ольга 

Миколаївна 

 

 

Вчитель 

початкових 

класів 

Нікопольське педагогічне 

училище, 1983,  

Спеціальність: «Викладання 

в початкових класах 

загальноосвітньої школи» 

 Кваліфікація: вчитель 

початкових класів 

Криворізький державний 

педагогічний інститут, 1992,  

вчитель української мови та 

літератури 

Спеціальність: «Українська 

мова та література» 

 Кваліфікація: вчитель 

української  мови та 

літератури 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«Спеціаліст першої  

категорії» 2017 р. 
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Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

«Учителі початкових класів з 

викладанням ІКТ технологій» 

кв. посвідчення 

СПК №  807 

2016 р. 

 

 

 

Початкові класи 

 

 

Коваль 

Валентина 

Вікторівна 

 

 

Вчитель 

початкових 

класів 

Криворізький державний 

педагогічний університет, 

2002,  

Спеціальність: «Початкове 

навчання» 

 Кваліфікація: вчитель 

початкових класів 

  

 

 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«Спеціаліст першої  

категорії»  2015 р. 
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Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

«Вчителі початкових класів» 

кв. посвідчення 

СТК №  ДН 24983906 / 2644-16, 

2016 р. 

 

КЗВО 

Дніпровська академія  

неперервної освіти 

Сертифікат 

№  6818 

«Вчителі перших класів» НУШ 

2018р. 

 

 

 

 

 

Початкові класи 

 

 

 

Мариненко 

Любов 

Леонідівна 

 

 

 

Вчитель 

початкових 

класів 

Криворізький державний 

педагогічний інститут, 1986,  

Спеціальність: «Педагогіка 

та методика початкового 

навчання» 

 Кваліфікація: вчитель 

початкових класів 

 

Відповідає  

 раніше присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«Спеціаліст вищої  

категорії»,   та 

педагогічному 

званню 

«Старший учитель» 

2017 р. 
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Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

«Учителі початкових класів з 

викладанням ІКТ» 

кв. посвідчення 

СТК №  ДН 24983906/2555, 

2017 р. 
 

КЗВО «Дніпровська академія 

неперервної освіти»,  

«Вчителі перших класів» НУШ 

Сертифікат 

№ ДН 41682253/2382 

2018р. 

 



 

 

Початкові класи 

 

 

Крячко 

Анастасія 

Володимирівна 

 

 

Вчитель 

початкових 

класів 

Криворізький державний 

педагогічний університет, 

2017,  

Спеціальність: «Початкова 

освіта» 

 Кваліфікація: Організатор 

початкової освіти. Вчитель 

початкової школи. 

Практичний психолог. 

 

 

 

 

 

«Спеціаліст» 

2017р. 

 

 

 

2 

 

 

 

Підвищення кваліфікації 

заплановано 

в 2019 році 

 

 

 

Група 

продовженого дня 

 

 

Ляліна 

Галина 

Володимирівна 

 

 

Вихователь 

ГПД 

Нікопольське педагогічне 

училище, 1984, 

Спеціальність: «Викладання 

в початкових класах 

загальноосвітньої школи» 

 Кваліфікація: вчитель 

початкових класів 

 

11 т.р. 
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Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

«Вихователі груп продовженого 

дня» 

кв. посвідчення 

СПК №  ДН 24983906/7436, 

2017 р. 

 

 

 

Група 

продовженого дня 

 

 

Казакова 

Світлана 

Федорівна 

 

 

Вихователь 

ГПД 

Жовтоводське педагогічне 

училище, 1986,  

Спеціальність: «Викладання 

в початкових класах 

загальноосвітньої школи» 

 Кваліфікація: вчитель 

початкових класів, 

вихователь. 

 

 

11 т.р. 

 

 

10 

 

 

 

Підвищення кваліфікації 

заплановано в 2019 році  

 

 

Гурток «Народні 

ремесла» 

 

Галич 

Олена 

Василівна 

Керівник 

гуртка 

"Народні 

ремесла" 

Новоселівська середня 

загальноосвітня школа, 1999 
 

10 т.р. 

 

 

1 

КЗВО 

Дніпровська академія  

неперервної освіти 

«Керівники гуртків та студій 

закладів загальної середньої 

освіти та закладів позашкільної 

освіти» 

кв. посвідчення 

СПК № ДН 41682253/4698 

2018р. 

 

 

 

 

 

Особи ,які працюють за основним місцем роботи:  22 особи. 

 

Особи ,які працюють за сумісництвом: 1 особа. 

 


