
 

                                                                                                                      

 

 

 

Відомості 

про кадрове забезпечення освітньої діяльності 

у сфері загальної середньої освіти 

комунального закладу освіти  

«Петриківська неповна середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів  

Солонянської районної ради Дніпропетровської області» 

 

 

 

Педагогічні працівники 
Необхідно 

(осіб) 

Фактично 

(осіб) 

Відсоток 

потреби 

Педагогічні працівники, усього 13 13 0 

у тому числі ті, що:    

мають відповідну освіту 13 13 0 

працюють у закладі освіти за 

сумісництвом 

1 1           0 

 

 

 

 



 

Відомості  

про якісний склад педагогічних працівників 

комунального закладу освіти «Петриківська неповна середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів  

Солонянської районної ради 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 

документами про вищу 

освіту) 

Кваліфікаційна 

категорія, 

педагогічне 

звання (рік 

присвоєння/ 

встановлення/ 

підтвердження) 

Педагогі

чний 

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 

кваліфікації ) 

П
р
и

м
іт

к
и

  

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

1 Управлінська 

діяльність 

Шова 

Світлана 

Миколаївна 

Директор  Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет,  

НР №33828034, 2008р., 

Спеціальність: 

«Педагогіка й методика 

середньої освіти. 

Українська мова та 

література» 

Кваліфікація: вчитель 

української мови і 

літератури та 

зарубіжної літератури  

Відповідність 

займаній 

посаді, 

2016 р. 

32 роки Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

курси підвищення 

кваліфікації керівників 

установ і закладів 

освіти, посвідчення  

№ 4362-16 

Термін курсів з 

06.06.16р по 

13.12.2016р 

 

 

 

 

 



 

2 Українська 

мова 

Шова 

Світлана 

Миколаївна 

Вчитель 

української 

мови і 

літератури 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет,  

НР № 33828034, 2008р., 

Спеціальність: 

«Педагогіка й методика 

середньої освіти. 

Українська мова та 

література» 

Кваліфікація: вчитель 

української мови і 

літератури та 

зарубіжної літератури  

Підтвердження 

раніше 

присвоєної 

вищої категорії 

та 

педагогічного 

звання 

«старший 

учитель» 

2018 р. 

32 роки Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

курси підвищення 

кваліфікації керівників 

установ і закладів 

освіти, вчителів 

української мови і 

літератури, зарубіжної 

літератури, посвідчення 

№ 4362-16 

Термін курсів з 

06.06.16р по 

13.12.2016р 

 

3 Зарубіжна 

література 

Шова 

Світлана 

Миколаївна 

Вчитель 

української 

мови і 

літератури 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет,  

НР № 33828034, 2008р., 

Спеціальність: 

«Педагогіка й методика 

середньої освіти. 

Українська мова та 

література» 

Кваліфікація: вчитель 

української мови і 

літератури та 

зарубіжної літератури  

Підтвердження 

раніше 

присвоєної 

вищої категорії 

та 

педагогічного 

звання 

«старший 

учитель» 

2018 р. 

32 роки Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

курси підвищення 

кваліфікації керівників 

установ і закладів 

освіти, вчителів 

української мови і 

літератури, зарубіжної 

літератури, посвідчення  

№ 4362-16 

Термін курсів з 

06.06.16р по 

13.12.2016р 

 

 

 



4 Управлінська 

діяльність 

Соловей 

Любов 

Єгорівна 

Заступник з 

навчально-

виховної 

роботи 

Криворізький 

державний 

педагогічний інститут, 

КЗ № 011207, 1994р., 

Спеціальність: біологія 

і хімія,  

Кваліфікація: 

спеціаліст біології і 

хімії 

Відповідність 

займаній 

посаді, 

2016 р. 

24 роки Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти», 

курси підвищення 

кваліфікації керівників 

установ і закладів 

освіти, посвідчення   

№ ДН 24983906/8805-17 

Термін курсів з 

12.12.16р. по 

26.06.2017р. 

 

5 Біологія  Соловей 

Любов 

Єгорівна 

Вчитель 

біології і хімії 

Криворізький 

державний 

педагогічний інститут, 

КЗ № 011207, 1994р,, 

Спеціальність: біологія 

і хімія,  

Кваліфікація: 

спеціаліст біології і 

хімії 

Підтвердження 

раніше 

присвоєної 

вищої категорії 

та 

педагогічного 

звання  

«учитель – 

методист», 

2018 р. 

24 роки Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти», 

курси підвищення 

кваліфікації керівників 

установ і закладів 

освіти, вчителів хімії і 

біології посвідчення    

№ ДН 24983906/8805-17 

Термін курсів з 

12.12.16р. по 

26.06.2017р. 

 

6 Хімія Соловей 

Любов 

Єгорівна 

Вчитель 

біології і хімії 

Криворізький 

державний 

педагогічний інститут, 

КЗ № 011207, 1994р,, 

Спеціальність: біологія 

і хімія,  

Кваліфікація: 

спеціаліст біології і 

Підтвердження 

раніше 

присвоєної 

вищої категорії 

та 

педагогічного 

звання  

«учитель – 

24 роки Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти», 

курси підвищення 

кваліфікації керівників 

 



хімії методист», 

2018 р. 

установ і закладів 

освіти, вчителів хімії і 

біології посвідчення   

№ ДН 24983906/8805-17 

Термін курсів з 

12.12.16р. по 

26.06.2017р. 

7 Основи 

здоров’я  

Соловей 

Любов 

Єгорівна 

Вчитель 

біології і хімії 

Криворізький 

державний 

педагогічний інститут, 

КЗ № 011207, 1994р., 

Спеціальність: біологія 

і хімія,  

Кваліфікація: 

спеціаліст біології і 

хімії 

Підтвердження 

раніше 

присвоєної 

вищої категорії 

та 

педагогічного 

звання  

«учитель – 

методист», 

2018 р. 

24 роки Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти», 

курси підвищення 

кваліфікації вчителів 

основ здоров’я, 

посвідчення  № 8630  

Термін курсів з 

14.12.15р. по 

18.12.2015р. 

 

8 Географія 

 

Кондрацька 

Тетяна 

Вікторівна 

Вчитель  

географії 

Мелітопольський 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Богдана 

Хмельницького,  

С16 № 094207, 2016р., 

Спеціальність: 

географія,  

Кваліфікація: географ, 

вчитель географії та 

економіки 

Присвоєння  

ІІ категорії, 

2017 р. 

14 років Комунальний заклад 

вищої освіти 

«Дніпровська академія 

неперервної освіти» 

курси  підвищення 

кваліфікації вчителів 

географії та економіки, 

посвідчення 

№ ДН 41682253/6524 

Термін курсів з 

01.10.18р по 

19.10.2018р. 

 

9 Природознавс

тво  

 

Кондрацька 

Тетяна 

Вікторівна 

Вчитель  

географії 

Мелітопольський 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Богдана 

Присвоєння  

ІІ категорії, 

2017 р. 

14 років Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

 



Хмельницького,  

С16 № 094207, 2016р., 

Спеціальність: 

географія,  

Кваліфікація: географ, 

вчитель географії та 

економіки 

педагогічної освіти», 

курси підвищення 

кваліфікації вчителів 

фізики, астрономії, які 

одночасно викладають 

природознавство, 

посвідчення   

№ ДН 24983906/9582  

Термін курсів з 

27.11.17р. по 

08.12.2017р. 

10 Фізика  

 

Кондрацька 

Тетяна 

Вікторівна 

Вчитель  

географії 

Мелітопольський 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Богдана 

Хмельницького,  

С16 № 094207, 2016р., 

Спеціальність: 

географія,  

Кваліфікація: географ, 

вчитель географії та 

економіки 

Присвоєння  

ІІ категорії, 

2017 р. 

14 років Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти», 

курси підвищення 

кваліфікації вчителів 

фізики, астрономії, які 

одночасно викладають 

природознавство, 

посвідчення  СПК  

№ДН 24983906/9582  

Термін курсів з 

27.11.17р. по 

08.12.2017р. 

 

11 Фізична 

культура 

 

Радченко 

Юрій 

Олексійович 

Вчитель 

фізичної 

культури 

Дніпропетровський 

державний інститут 

фізичної культури і 

спорту,  

НР №37378634, 2009р., 

Спеціальність: фізичне 

виховання,  

Кваліфікація: викладач 

фізичного виховання і 

спорту в вищих 

Присвоєння  

І категорії, 

2016 р. 

9 років Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти», 

курси підвищення 

кваліфікації вчителів 

фізичної культури, 

посвідчення № 345,  

 



навчальних закладах Термін курсів з 

11.01.16р по 

29.01.2016р. 

12 Трудове 

навчання 

 

Радченко 

Юрій 

Олексійович 

Вчитель 

фізичної 

культури 

Дніпропетровський 

державний інститут 

фізичної культури і 

спорту,  

НР №37378634, 2009р., 

Спеціальність: фізичне 

виховання,  

Кваліфікація: викладач 

фізичного виховання і 

спорту в вищих 

навчальних закладах 

Присвоєння  

І категорії, 

2016 р. 

9 років Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти», 

курси підвищення 

кваліфікації вчителів 

трудового навчання, 

технологій,  

посвідчення № 5537,  

Термін курсів з 

05.05.14р по 

16.05.2014р. 

 

13 Історія Горб 

Олена 

Федорівна 

Вчитель 

історії 

Мелітопольський 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Богдана 

Хмельницького,  

АР № 42077433, 2012р., 

Спеціальність: історія, 

Кваліфікація: бакалавр, 

вчитель історії 

Встановлення 

11 тарифного 

розряду, 

2018 р. 

 

19 років Комунальний заклад 

вищої освіти 

«Дніпровська академія 

неперервної освіти» 

курси  підвищення 

кваліфікації вчителів 

історії, правознавства та 

суспільних дисциплін, 

посвідчення  

№ ДН 41682253/2322 

Термін курсів з 

02.04.18р по 

20.04.2018р. 

 

14 Правознавств

о 

Горб 

Олена 

Федорівна 

Вчитель 

історії 

Мелітопольський 

державний 

педагогічний 

університет 

ім. Б.Хмельницького,  

АР № 42077433, 2012р., 

Спеціальність: історія, 

Встановлення 

11 тарифного 

розряду, 

2018 р. 

 

19 років Комунальний заклад 

вищої освіти 

«Дніпровська академія 

неперервної освіти» 

курси  підвищення 

кваліфікації вчителів 

історії, правознавства та 

 



Кваліфікація: бакалавр, 

вчитель історії 

суспільних дисциплін, 

посвідчення  

№ ДН 41682253/2322 

Термін курсів з 

02.04.18р по 

20.04.2018р. 

15 Музичне 

мистецтво 

Горб 

Олена 

Федорівна 

Вчитель 

історії 

Мелітопольський 

державний 

педагогічний 

університет  

ім. Б. Хмельницького, 

АР №42077433, 2012р., 

Спеціальність: історія, 

Кваліфікація: бакалавр, 

вчитель історії 

Встановлення 

11 тарифного 

розряду, 

2018 р. 

 

19 років                       -  

16 Образотворче 

мистецтво 

Кулак 

Тетяна 

Василівна 

Вчитель 

образотворчог

о мистецтва 

 

Дніпропетровське 

педагогічне училище, 

НР № 37287392, 2009р., 

Спеціальність: 

початкове навчання, 

Кваліфікація: вчитель 

початкової  освіти з 

додатковою 

кваліфікацією 

«Керівник гуртка 

образотворчого 

мистецтва» 

Підтвердження 

раніше 

встановленого 

11 тарифного 

розряду, 

2018 р. 

 

15 років Комунальний заклад 

вищої освіти 

«Дніпровська академія 

неперервної освіти» 

курси  підвищення 

кваліфікації вчителів 

інтегрованого курсу 

«Мистецтво»,  

художньої культури та 

образотворчого 

мистецтва, посвідчення  

№ 41682253/508  

Термін курсів з 

05.02.18р по 

16.02.2018р. 

 

17 Мистецтво Кулак 

Тетяна 

Василівна 

Вчитель 

образотворчог

о мистецтва 

 

Дніпропетровське 

педагогічне училище, 

НР №37287392, 2009р., 

Спеціальність: 

початкове навчання, 

Кваліфікація: вчитель 

початкової  освіти з 

Підтвердження 

раніше 

встановленого 

11 тарифного 

розряду, 

2018 р. 

 

15 років Комунальний заклад 

вищої освіти 

«Дніпровська академія 

неперервної освіти» 

курси  підвищення 

кваліфікації вчителів 

інтегрованого курсу 

 



додатковою 

кваліфікацією 

«Керівник гуртка 

образотворчого 

мистецтва» 

«Мистецтво»,  

художньої культури та 

образотворчого 

мистецтва, посвідчення  

№ 41682253/508  

Термін курсів з 

05.02.18р по 

16.02.2018р. 

 

18 Російська 

мова 

Кулак 

Тетяна 

Василівна 

Вчитель 

образотворчог

о мистецтва 

 

Дніпропетровське 

педагогічне училище, 

НР № 37287392, 2009р., 

Спеціальність: 

початкове навчання, 

Кваліфікація: вчитель 

початкової  освіти з 

додатковою 

кваліфікацією 

«Керівник гуртка 

образотворчого 

мистецтва» 

Підтвердження 

раніше 

встановленого 

11 тарифного 

розряду, 

2018 р. 

 

15 років Комунальний заклад 

вищої освіти 

«Дніпровська академія 

неперервної освіти» 

курси  підвищення 

кваліфікації вчителів 

російської мови, 

літератури, зарубіжної 

літератури (інд.форма, 

екстернат), посвідчення  

№ 41682253/826  

Термін курсів з 

05.02.18р по 

16.02.2018р. 

 

19 Англійська 

мова 

Лучко 

Наталія 

Миколаївна 

Вчитель 

англійської 

мови 

Мелітопольський 

державний 

педагогічний 

університет 

ім. Б. Хмельницького 

(з/н ІІ курс),   

Спеціальність: 

іноземна мова, 

Кваліфікація: 

Встановлення 

11 тарифного 

розряду, 

2017 р. 

5 років Комунальний заклад 

вищої освіти 

«Дніпровська академія 

неперервної освіти» 

курси  підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників відповідно 

до концепції «Нова 

українська школа» 

вчителів англійської 

мови, посвідчення  

№ ДН 41682253/2930 

 Термін курсів з 

 



08.06.18р. по 

12.06.2018р. 

20 Початкові 

класи 

Вербецька 

Ольга 

Миколаївна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Криворізький 

державний 

педагогічний інститут, 

ЖВ-І №018934, 1982р.,  

Спеціальність: 

педагогіка та методика 

початкового навчання, 

Кваліфікація: вчитель 

початкових класів 

середньої школи 

Підтвердження 

раніше 

присвоєної  

І категорія, 

2014 р. 

36 років Комунальний заклад 

вищої освіти 

«Дніпровська академія 

неперервної освіти» 

курси  підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників відповідно 

до концепції «Нова 

українська школа» 

вчителів перших класів, 

посвідчення  

№ ДН 41682253/753 

Термін курсів з  

24.02.18р по14.06.2018р 

 

21 Початкові 

класи 

Скуміна Юлія 

Олегівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет,   

НР №41223655, 2011р.,  
 Спеціальність: 

початкове навчання, 

Кваліфікація: вчитель 

початкових класів 

Встановлення 

11 тарифного 

розряду, 

2017 р. 

8 років -  

22 Початкові 

класи 

Динь 

Валентина 

Іванівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Дніпропетровське 

педагогічне училище, 

КГ №710177, 1989р., 

Спеціальність: 

викладання в 

початкових класах 

загальноосвітньої 

школи, 

Кваліфікація: вчитель 

початкових класів 

Підтвердження 

раніше 

встановленого 

11 тарифного 

розряду, 

2015 р. 

29 років Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти», 

курси підвищення 

кваліфікації вчителів 

початкових класів з 

викладанням ІКТ 

технологій,  

 



посвідчення № 981 

Термін курсів з 

10.11.14р. по 

 21.11.2014р. 

23 Початкові 

класи 

Овдієнко 

Віра 

Миколаївна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Самбірське педагогічне 

училище,  

ЛТ № 898694, 1988р.,  

Спеціальність: 

викладання в 

початкових класах  

загальноосвітньої 

школи, 

Кваліфікація:  вчитель 

початкових класів 

Підтвердження 

раніше 

встановленого 

11 тарифного 

розряду, 

2016 р. 

30 років Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти», 

курси підвищення 

кваліфікації вчителів 

початкових класів з 

викладанням ІКТ 

технологій,  

посвідчення  № 8239  

Термін курсів з 

30.11.15р. по 

11.12.2015р. 

 

24  Залюбовська 

Любов 

Олександрівн

а 

Практичний 

психолог 

Мелітопольський 

державний 

педагогічний 

університет  

ім.Б. Хмельницького  

АР № 46704656, 2014р., 

Спеціальність: 

практична психологія, 

Кваліфікація: 

практичний психолог 

Встановлення 

11 тарифного 

розряду, 

2016 р. 

11 років Комунальний заклад 

вищої освіти 

«Дніпровська академія 

неперервної освіти» 

курси  підвищення 

кваліфікації практичних 

психологів, посвідчення  

№ ДН 41682253/4397 

 Термін курсів з 

04.06.18р. по 

22.06.2018р. 

 

Особи, які працюють за сумісництвом 

25 Математика  

 

Соловей 

Олександр 

Вікторович 

Вчитель 

математики та 

інформатики 

Криворізький 

державний 

педагогічний інститут, 

ТВ №797714, 1993р., 

Спеціальність:  

математика.  

Підтвердження 

раніше 

присвоєної 

вищої категорії 

та 

педагогічного 

26 років Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти», 

 



Кваліфікація: вчитель 

математики, 

інформатики та 

обчислювальної 

техніки 

звання  

«учитель-

методист», 

2017 р. 

курси підвищення 

кваліфікації вчителів 

математики, які 

додатково викладають 

інформатику, 

посвідчення   

№ ДН 249839/7216-17,  

Термін курсів: з 

17.10.17р по 

27.10.2017р. 

26 Інформатика Соловей 

Олександр 

Вікторович 

Вчитель 

математики та 

інформатики 

Криворізький 

державний 

педагогічний інститут, 

ТВ №797714, 1993р., 

Спеціальність:  

математика.  

Кваліфікація: вчитель 

математики, 

інформатики та 

обчислювальної 

техніки 

Підтвердження 

раніше 

присвоєної 

вищої категорії 

та 

педагогічного 

звання  

«учитель-

методист», 

2017 р. 

26 років Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти», 

курси підвищення 

кваліфікації вчителів 

математики, які 

додатково викладають 

інформатику, 

посвідчення   

№ ДН 249839/7216-17,  

Термін курсів: з 

17.10.17р по 

27.10.2017р. 

 

 

 

  


