
ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності  

у сфері загальної середньої освіти  

Комунального закладу «Михайлівська ЗОШ І ступеня» 

Царичанської селищної 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, усього 5 5 0 

у тому числі ті, що:    

мають відповідну освіту 5 5 0 

працюють у закладі освіти за сумісництвом 1 1 - 

 

2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

викладача 

Найменування 

посади 

Найменування закладу, 

який закінчив (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту) 

Кваліфікаційна 

категорія, 

педагогічне звання 

(рік 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) 

Примі

тки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 



Початкові класи 

1 клас 

Ковальчук 

Оксана  

Олександрівна 

В.о. директора 

 

 

 

 

 

Вчитель 

початкових 

класів 

Південно-український 

державний педагогічний 

університет, 2000 р., 

«Образотворче 

мистецтво, креслення», 

вчитель образотворчого 

мистецтва та креслення 

 

 

 

 

 

 

Спеціаліст 

 11 розряд 

14 КВНЗ «ДОІППО» 

№4645 2014 рік, 

вчителі образотворчого 

мистецтва та креслення; 

2014 рік, №4911  

Інклюзивне навчання 

 

Початкові класи 

2 клас 

Тесленко Наталія 

Василівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет, 2009 рік, 

«Початкове навчання. 

Дошкільне виховання», 

вчитель початкових 

класів, вихователь дітей 

дошкільного віку 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія «спеціаліст 

першої категорії», 

 2015 рік 

 

25 КВНЗ «ДОІППО» 

СПК №7627 2015 рік, 

вчителі початкових класів 

з викладанням ІКТ 

технологій 

 

Початкові класи 

3 клас 

Лях Наталія 

Миколаївна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Дніпропетровське пед. 

училище, 1992 рік, 

«Дошкільне 

виховання», 

вихователь дитячого 

садка 

 

Відповідає раніше 

встановленому 11 

тарифному розряду 

2016 рік 

26 КВНЗ «ДОІППО» 

СПК№ДН24983906 

2016 рік, вчителі 

початкових класів з 

викладанням ІКТ; 

СТК№ДН24983906 2016 

рік, методика викладання 

фізичної культури в 

початковій школі 

 

 

Початкові класи 

4 клас 

Перепелиця 

Людмила 

Василівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет, 2009 рік,  

«Історія, 

правознавство», 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія «спеціаліст 

першої категорії»,  

2015 рік 

12 КВНЗ «Дніпровська 

академія неперервної 

освіти», 2018 рік, СПК 

№ДН41682253, вчителі 

початкової школи з 

 



вчитель історії та права викладанням ІКТ 

Особи, які працюють за сумісництвом 

Початкові класи 

Англійська мова 

Якубич Вікторія 

Степанівна 

Вчитель 

англійської мови 

Дніпропетровський 

державний педагогічний 

університет, 1993 рік, 

«Українська мова і 

література», 

вчитель української 

мови та літератури 

Присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія «спеціаліст 

вищої категорії», 

 2015 рік 

 

18 КВНЗ «ДОІППО» 

№2379, 2014 рік 

Вчителі англійської мови 

 

 

В.о. директора                                                                 О.О. Ковальчук 

 

 

 

 


