
Додаток 2 

ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої 

освіти Капулівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  Нікопольської районної ради Дніпропетровської 

області 

1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти 

Педагогічні працівники Необхідно (осіб) Фактично (осіб) Відсоток потреби 

Педагогічні працівники всього 21 21  

У тому числі ті, що:    

мають відповідну освіту 21 21  

працюють у закладі освіти за сумісництвом 2 2  

 

2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

викладача 

Наймену-

вання 

посади 

Найменування 

закладу, який закінчив 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту) 

Кваліфікаційна 

категорія, 

педагогічне 

звання (рік 

встановлення, 

підтвердження) 

Педаго

-гічний 

стаж 

(повни

х 

років) 

Підвищення 

кваліфікації за фахом 

(найменування 

закладу або іншої 

юридичної особи, що 

має право на 

підвищення 

кваліфікації, номер, 

дата видачі 

документа про 

підвищення 

кваліфікації) 

Примітк

и 

  

 

 

 

Директор  

 

 

 

Відповідає 

раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

 

 

 

 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Болюк 

Валентина 

Олексіївна 

 

Криворізький 

державний 

педагогічний інститут, 

1992 р.,  

«Українська мова і 

література».  

 

 

 

 

Учитель української 

мови і літератури, 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» і 

педагогічному 

званню 

«старший 

учитель»,  

2017 р. 

Встановлено  

16 тарифний 

розряд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 р. 

Кваліфікаційне 

посвідчення 

 СПК №ДН 

24983906/7139-17,  

21.03. 2017 р.,  

курси керівників 

установ і закладів 

освіти, вчителів 

української мови і 

літератури 

Українська 

мова, 

українська 

література 

Учитель 

української 

мови та 

літератури 

Відповідає 

раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» і 

педагогічному 

званню 

«старший 

учитель»,  

2017 р. 

 

16 тарифний 

розряд 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти. 

Кваліфікаційне 

посвідчення 

 СПК №ДН 

24983906/7139-17,  

21.03. 2017 р.,  

курси керівників 

установ і закладів 

освіти, вчителів 

української мови і 

літератури 

 

Українська 

мова, 

 українська 

література, 

Гайдамащук 

Тетяна 

Миколаївна 

Учитель 

зарубіжної 

літератури 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2003 р.,  

Відповідає 

займаній 

посаді. 

Присвоєно  

15 р. Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти. 

 



християнська 

етика в 

українській 

культурі 

«Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Українська 

мова і література». 

  

Учитель української 

мови та літератури і 

зарубіжної літератури   

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

першої  

категорії»,   

2014 р. 

 

15 тарифний 

розряд 

Кваліфікаційне 

посвідчення №2816,  

21.03. 2014 р.,  

курси вчителів 

української мови і 

літератури, 

російської мови, 

світової літератури 

Російська 

мова 

Буберенко  

Яна 

Володимирівна 

Учитель 

російської 

мови 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 1995 р.,  

«Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Російська мова 

і література». 

  

Учитель російської 

мови та літератури  

Відповідає 

займаній 

посаді. 

Присвоєно  

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

вищої  

категорії»,   

2014 р. 

 

16 тарифний 

розряд 

21 р. Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти. 

Кваліфікаційне 

посвідчення №12570,  

24.04. 2014 р.,  

курси керівників 

установ і закладів 

освіти, вчителів 

російської мови 

 



Англійська 

мова (перша 

іноземна 

мова), 

німецька 

(друга) 

Зарубіжна 

література 

 

Ніконенко 

Юлія 

Володимирівна 

Учитель 

англійської 

мови 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2007 р., 

«Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Мова та 

література 

(німецька)».  

 

Магістр педагогічної 

освіти. Викладач мови 

(німецької, 

англійської) та 

зарубіжної літератури 

Відповідає 

займаній 

посаді. 

Присвоєно  

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

другої  

категорії»,   

2017 р. 

 

14 тарифний 

розряд 

7 р. Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

Кваліфікаційне 

посвідчення  СПК 

№ДН 24983906/3564, 

02.06.2017 р., 

 курси вчителів 

англійської мови 

 

Англійська 

мова  

Гаркуша 

 Софія  

Валеріївна 

Учитель 

англійської 

мови 

Мелітопольський 

державний 

педагогічний 

університет ім. 

Б.Хмельницького,  

2013 р., «Мова і 

література 

(англійська)». 

 

 Філолог. Вчитель 

англійської  

і зарубіжної 

літератури 

  

Кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст»  

 

13 тарифний 

розряд 

 

9 р. 

Не проходила  

Історія 

України, 

Всесвітня 

історія, 

Гаркуша 

Олександр 

Сергійович 

Учитель 

історії 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2009 р., 

Відповідає 

займаній 

посаді. 

Присвоєно  

12 р. Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

 



Основи 

правознавства 

Людина і світ 

 «Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Історія».  

 

Вчитель історії 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

першої  

категорії»,   

2016 р. 

 

15 тарифний 

розряд 

 Кваліфікаційне 

посвідчення  СПК 

№5809,  

26.11.2015 р., 

 курси вчителів 

історії, правознавства 

та суспільних 

дисциплін 

Музичне 

мистецтво 

Ткачова 

 Ольга 

Миколаївна 

Учитель 

музики 

Тобольське музичне 

училище, 1983 р.,  

викладач музичної 

школи. 

Концертмейстер 

Відповідає 

займаній 

посаді, 2017 р. 

 

12 тарифний 

розряд 

35 р.  Національна академія 

керівних кадрів 

культури і мистецтв,  

Кваліфікаційне 

посвідчення  12СС 

02214142 / 028441, 

04.02.2017 р.,  

курси удосконалення 

методики викладання 

фахових дисциплін в 

школах естетичного 

виховання 

 

Образотворче 

мистецтво, 

Мистецтво, 

Трудове 

навчання, 

Художня 

культура, 

Креслення 

Кацило 

 Наталя 

Миколаївна 

Учитель 

трудового 

навчання 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2007 р.,  

«Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Трудове 

навчання».  

 

Вчитель трудового 

навчання, креслення і 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії». 

Присвоєно 

педагогічне 

звання 

18 р. Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

Кваліфікаційне 

посвідчення  №6512,  

06.06.2014 р., курси 

вчителів 

образотворчого 

мистецтва та 

креслення. 

 



безпеки 

життєдіяльності 

«учитель-

методист», 

2015 р. 

 

16 тарифний 

розряд 

Кваліфікаційне 

посвідчення  СПК 

№37,  

23.01.2015 р., 

 курси вчителів 

трудового навчання, 

технології 

Математика, 

Алгебра, 

Геометрія 

Миросенко 

Лариса 

Анатоліївна 

Учитель 

математики 

Дніпропетровський 

національний 

університет ім.. 

О.Гончара, 2002 р., 

«Математика».  

 

Математик, викладач 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії».  

2015 р. 

 

16 тарифний 

розряд 

20  р. Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти. 

Кваліфікаційне 

посвідчення  СПК 

№457,  

07.11.2014 р.,  

курси вчителів 

математики 

 

  

 

 

 

 

 

 

Овдієнко  

Любов Іванівна 

 

Вихователь 

ГПД 

 

 

 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2005, 

«Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Біологія». 

  

Учитель біології, 

валеології та основ 

Відповідає 

займаній 

посаді. 

Присвоєно  

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

другої  

категорії»,   

2014 р. 

 

14 тарифний 

розряд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 р. 

  

Не проходила  



Природознавс

тво, 

Біологія 

Основи 

здоров’я 

Учитель 

біології 

екології Відповідає 

займаній посаді 

та раніше 

присвоєній  

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

другої  

категорії»,   

2014 р. 

 

14 тарифний 

розряд 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

Кваліфікаційне 

посвідчення  №6773,  

06.06.2014 р.,  

курси вчителів 

біології, екології та 

природознавства 

 

Фізика, 

Хімія 

Економіка 

Астрономія 

Копаниця 

Оксана 

Іванівна 

Учитель 

хімії 

Дніпропетровський 

державний 

університет ім.. 

О.Гончара, 1991 р., 

«Хімія». 

  

Хімік, викладач 

Відповідає 

займаній 

посаді. 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

першої  

категорії»,  

2014 р. 

 

15 тарифний 

розряд 

16 р. Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

Кваліфікаційне 

посвідчення  СПК 

№ДН 24983906/8169,  

02.12.2016 р., курси 

вчителів фізики, 

астрономії та 

природознавства 

 

Інформатика, 

«Захист 

Вітчизни»,  

Горобей 

Володимир 

Вікторович 

Учитель 

фізичної 

культури 

Запорізький 

державний 

педагогічний інститут, 

1985 р.,  

«Фізичне виховання». 

 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

25 р. Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

Кваліфікаційне 

посвідчення  СПК 

 



Учитель фізичної 

культури 

вищої 

категорії». 

Присвоєно 

педагогічне 

звання 

«старший 

учитель», 

 2016 р. 

 

16 тарифний 

розряд 

№ДН 24983906/866,  

10.02.2017 р., курси 

вчителів предмета 

«Захист Вітчизни». 

Кваліфікаційне 

посвідчення  СПК 

№1878, 

23.09.2015 р., курси 

керівників установ і 

закладів освіти за 

програмою 

«Випереджаюча 

освіта для сталого 

розвитку», вчителів 

фізичної культури. 

Кваліфікаційне 

посвідчення  №3965, 

28.03.2014 р., курси 

вчителів 

інформатики 

  

 

 

 

 

Горобей 

Світлана 

Дмитрівна 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи 

 

 

 

Запорізький 

державний 

університет, 1986 р., 

«Фізичне виховання»  

 

Учитель фізичної 

культури 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії,  

2017 р. 

 

Встановлено  

16 тарифний 

 

 

 

 

 

 

30 р. 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти.  

Кваліфікаційне 

посвідчення  № 4585, 

22.10.2014 р., курси 

керівників установ і 

закладів освіти 

«Випереджаюча 

освіта для сталого 

розвитку», вчителів 

 



розряд фізичної культури. 

Основи 

здоров’я, 

Фізична 

культура 

Учитель 

фізичної 

культури 

Відповідає 

раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню 

«учитель-

методист», 

2017 р. 

 

16 тарифний 

розряд 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти.  

Кваліфікаційне 

посвідчення  № 4585, 

22.10.2014 р., курси 

керівників установ і 

закладів освіти 

«Випереджаюча 

освіта для сталого 

розвитку», вчителів 

фізичної культури. 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти.  

Кваліфікаційне 

посвідчення  №5152, 

25.04.2014 р., курси 

вчителів основ 

здоров’я 

 

Фізична 

культура 

Кузьмінчук 

Тетяна 

Володимирівна 

Учитель 

фізичної 

культури 

Класичний приватний 

університет 

(м.Запоріжжя), 2015 

р., викладач фізичного 

виховання, тренер з 

обраного виду спорту 

Кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст», 

2015 р. 

 

13 тарифний 

розряд 

4 р. Не проходила.  

У 2015 р. закінчила 

КПУ  

 

Початкові 

класи 

Мохнюк 

Тетяна 

Учитель 

початкових 

Криворізький 

державний 

Відповідає 

займаній 

8 р. Дніпропетровський 

обласний інститут 

 



Миколаївна класів педагогічний 

університет, 2002 р.,  

«Початкове 

навчання». Учитель 

початкових класів 

посаді. 

Присвоєно  

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

другої  

категорії»,   

2017 р. 

 

14 тарифний 

розряд 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

Кваліфікаційне 

посвідчення  СПК 

№ДН 24983906/920-

16,  

25.03.2016 р.,  

курси вчителів 

початкових класів з 

викладанням ІКТ 

Початкові 

класи 

Білик Наталія 

Леонідівна 

Учитель 

початкових 

класів 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2004 р., 

«Початкове 

навчання». 

 Учитель початкових 

класів 

Відповідає 

займаній посаді  

та раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

першої  

категорії», 

 2016 р. 

 

15 тарифний 

розряд 

21 р. Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

Кваліфікаційне 

посвідчення  СПК 

№7676,  

20.11. 2015 р.,  

курси вчителів 

початкових класів з 

викладанням ІКТ 

 

Початкові 

класи 

Щуренко 

Людмила 

Дмитрівна 

Учитель 

початкових 

класів 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 1996 р.,  

«Педагогіка і 

методика початкового 

навчання». Учитель 

початкових класів 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії». 

25 р. Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

Кваліфікаційне 

посвідчення  СПК 

№ДН 24983906/5946-

16,  

 



Присвоєно 

педагогічне 

звання 

«старший 

учитель»,  

2017 р. 

 

16 тарифний 

розряд 

07.10. 2016 р.,  

курси вчителів 

початкових класів з 

викладанням ІКТ 

Початкові 

класи 

Чернова Марія 

Сергіївна 

Учитель 

початкових 

класів 

Запорізький 

національний 

університет, 2012 р., 

«Бакалавр філології». 

Учитель англійської 

мови 

Відповідає 

займаній 

посаді, 2012 р. 

 

12 тарифний 

розряд 

8 р. Не проходила Декретн

а 

відпустк

а 

Початкові 

класи 

Головешкіна 

Оксана 

Анатотоліївна 

Учитель 

початкових 

класів 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2000 р., 

«Початкове 

навчання». 

 учитель початкових 

класів 

Відповідає 

займаній посаді  

та раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

першої  

категорії»,  

2014 р. 

 

15 тарифний 

розряд 

 

23 р. Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

Кваліфікаційне 

посвідчення  №4840,  

18.04.2014 р. 

 

 Нестеренко 

Інна Юріївна 

Практичний 

психолог 

МАУП, 2007 р., 

«Психологія», 

психолог 

Кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст»,  

4 р. Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

 



2007 р. 

 

13 тарифний 

розряд 

педагогічної освіти,  

Кваліфікаційне 

посвідчення СПК 

 №ДН 

24983906/6272, 

22.09.2017 р., 

«Практичні 

психологи» 

 Гненна 

Людмила 

Дмитрівна 

Бібліотекар  Дніпропетровське 

педагогічне училище, 

1982 р., «Дошкільне 

виховання».  

Вихователь дитячого 

садка 

Відповідає 

займаній 

посаді, 2014 р. 

12 тарифний 

розряд 

18 р. Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

Кваліфікаційне 

посвідчення  №4840,  

18.04.2014 р., 

курси шкільних 

бібліотекарів 

 

        

 

Особи, які працюють за основним місцем роботи: 

1. Болюк Валентина Олексіївна 

2. Гайдамащук Тетяна Миколаївна 

3. Ніконенко Юлія Володимирівна 

4. Гаркуша Софія Валеріївна 

5. Гаркуша Олександр Сергійович 

6. Кацило Наталя Миколаївна 

7. Миросенко Лариса Анатоліївна 

8. Овдієнко Любов Іванівна 

9. Копаниця Оксана Іванівна 



10. Горобей Володимир Вікторович 

11. Горобей Світлана Дмитрівна 

12. Кузьмінчук Тетяна Володимирівна 

13. Мохнюк Тетяна Миколаївна 

14. Білик Наталія Леонідівна 

15. Щуренко Людмила Дмитрівна 

16. Чернова Марія Сергіївна 

17. Головешкіна Оксана Анатотоліївна 

18. Нестеренко Інна Юріївна 

19. Гненна Людмила Дмитрівна 

 

Особи, які працюють за сумісництвом: 

1. Ткачова Ольга Миколаївна 

2. Буберенко Яна Володимирівна 

 

 

 


