
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«Софіївська  опорна  загальноосвітня школа I-III ступенів» 

Софіївської селищної ради Софіївського районуДніпропетровської області 

вул. Чкалова,1, смт Софіївка, Софіївський район, Дніпропетровська область, 53100, 

телефони:  (05650) 2-80-10, 2-86-73 e-mail: sofschool2013@ukr.netКод ЄДРПОУ 26239448 

 

    ___________ №  _______ 

ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для 

виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня 

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 17 17 0 

у тому числі ті, що:    

мають відповідну освіту 17 17 0 

працюють у закладі освіти за сумісництвом 3 3 0 

Крім того, знаходяться в відпустці по догляду за дитиною - 1 - 

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) 

Педагогічний 

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) 

При 

мітки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Географія Хоружевський 

Григорій 

Миколайович 

 

Завідувач 

філії 

Криворізький 

державний 

педагогічний інститут, 

1986 

Географія та біологія 

Вчитель географії та 

 

Відповідає 

займаній посаді 

2018р. 

 

 

 

33 

Дніпровська академія 

неперервної  освіти, 2019, 

кваліфікаційне 

посвідчення №742, 

керівників установ і 

закладів освіти «Школа 

 



 біології  

 

 

осередок розвитку 

громади»  

 

 

 

 

 

Дніпровська академія 

неперервної  освіти, 2019, 

кваліфікаційне 

посвідчення №2187, 

вчителів географії та 

економіки 

Вчитель 

географії 

Відповідає 

займаній посаді 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

раніше 

присвоєному 

педагогічному 

званню «учитель-

методист» 

2018р. 

Історія, основи 

правознавства 

Мудрагель 

Марина 

Олександрівна 

Заступник 

завідувача 

філії 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2009 

Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Історія 

Вчитель історії 

Відповідає 

займаній посаді 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію  

«спеціаліст 

другої категорії» 

2017р. 

11 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 2016, 

кваліфікаційне 

посвідчення №3962, 

вчителів історії, 

правознавства 

 

Українська мова та 

література 

Мар’янченко 

Валентина 

Павлівна 

Вчитель Криворізький 

державний 

педагогічний інститут, 

1994 

Українська мова та 

література 

Вчитель української 

мови та літератури 

Відповідає 

займаній посаді 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

2017р. 

 

 

 

25 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 2017, 

кваліфікаційне 

посвідчення №6066, 

керівників установ, 

вчителів української мови 

та літератури 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Біологія, хімія Романенко 

Алла 

Григорівна 

Вчитель Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2002 

Біологія 

 

Вчитель біології 

Відповідає 

займаній посаді 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

першої 

категорії» 

2018р. 

 

19 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 2017, 

кваліфікаційне 

посвідчення №3912, 

вчителів хімії, які 

одночасно викладають 

біологію, екологію, 

природознавство 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 2016, 

кваліфікаційне 

посвідчення №8985, 

вчителів основ здоров’я 

 

Початкові класи Ковтун 

Ірина 

Вікторівна 

Вчитель Криворізький 

державний 

педагогічний інститут, 

1996 

Педагогіка та 

методика початкового 

навчання 

Вчитель початкових 

класів 

Відповідає 

займаній посаді 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

першої 

категорії» 

2019р. 

 

 

 

 

 

28 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 2016, 

кваліфікаційне 

посвідчення №1974, 

вчителів початкових 

класів, ГПД  

Початкові класи Качан           

Світлана 

Василівна 

Вчитель Криворізький 

державний 

педагогічний інститут, 

2000 

Початкове навчання 

Вчитель початкових 

Відповідає 

займаній посаді 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

 

31 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 2017, 

кваліфікаційне 

посвідчення №164, 

 



класів категорії 

«спеціаліст 

першої 

категорії» 

2017р. 

вчителів початкових 

класів 

Початкові класи Бугай 

Олена 

Олександрівна 

Вчитель Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2001 

Початкове навчання 

Вчитель початкових 

класів 

 

Відповідає 

займаній посаді 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

та раніше 

присвоєному 

педагогічному 

званню 

«старший 

учитель»2016р. 

 

27 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 2015, 

кваліфікаційне 

посвідчення №5608, 

вчителів початкових 

класів 
 

Англійська мова Портна 

Наталія 

Леонідівна 

Вчитель Кіровоградський 

державний 

педагогічний 

університет, 2011 

Педагогіка і методика 

середньої освіти . 

Мова і література 

( англійська мова) 

Вчитель англійської 

мови 

 

 

 

Відповідає 

займаній посаді 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію  

«спеціаліст 

другої категорії» 

2015р. 

 

13 

Дніпровська академія 

неперервної  освіти, 2019, 

кваліфікаційне 

посвідчення №5086, 

вчителів англійської мови 

 

Українська мова та 

література 

Чорна 

Ірина 

Петрівна 

Вчитель Криворізький 

державний 

педагогічний інститут, 

1989 

Українська мова та 

література. 

Вчитель української 

Відповідає 

займаній посаді 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

 

30 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 2015, 

кваліфікаційне 

посвідчення №001, 

вчителів української мови 

 

 

 



мови та літератури «спеціаліст 

вищої категорії» 

2018р. 

та літератури, які 

одночасно викладають 

російську мову та 

зарубіжну літературу 

 

 

Музичне 

мистецтво, 

образотворче 

мистецтво, фізична 

культура 

Малохатько 

Надія 

Володимирівна 

Вчитель Верхівський 

сільськогосподарський 

технікум 1983 

Агроном 

Відповідає 

займаній посаді 

2018р. 

22 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 2013, 

кваліфікаційне 

посвідчення №12538, 

курси педагогів-

організаторів 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 2015, 

кваліфікаційне 

посвідчення №3056, 

вчителів музичного 

мистецтва, які одночасно 

викладають художню 

культуру та образотворче 

мистецтво 

 

Інформатика, 

трудове навчання 

Дмитренко 

Олександр 

Олександрович 

Вчитель Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2007 

Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Трудове навчання 

Вчитель 

праці, креслення, 

інформатики 

Відповідає 

займаній посаді 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

першої 

категорії» 

2017р. 

12 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 2016, 

кваліфікаційне 

посвідчення №2903, 

вчителів інформатики 

Дніпровська академія 

неперервної  освіти, 2018, 

кваліфікаційне 

посвідчення №3774 

вчителів трудового 

навчання та технологій 

 

Початкові класи Злідніченко 

Олена 

Григорівна 

Вчитель Жовтоводське 

педучилище, 1999 

Початкове навчання 

Вчитель початкових 

 

Відповідає 

займаній посаді 

Відповідає 

 

20 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 2018, 

 



класів, вихователь 

ГПД 

 Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2003 

Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Українська мова та 

література 

Вчитель української 

мови та літератури 

 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

першої 

категорії» 

2019 

кваліфікаційне 

посвідчення №8745, 

вчителів початкових 

класів, ГПД 

Особи, які працюють за сумісництвом 

Фізика Бугай 

Анатолій 

Аркадійович 

Вчитель Криворізький 

державний 

педагогічний інститут, 

1981 

Загальнотехнічні 

дисципліни. 

Вчитель 

загальнотехнічних 

дисциплін 

Відповідає 

займаній посаді 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

та раніше 

присвоєному 

педагогічному 

званню 

«учитель-

методист» 

2019р. 

 

 

36 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 2017, 

кваліфікаційне 

посвідчення №8161, 

вчителів фізики та 

математики 

 

Математика Вороніна Людмила 

Володимирівна 

Вчитель Криворізький 

 державний 

педагогічний 

університет, 2006 

Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Математика 

Вчитель математики 

Відповідає 

займаній посаді 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

першої 

20 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 2014 

 кваліфікаційне 

посвідчення №2129 

вчителів математики 

 



категорії» 

 

 

Директор                                                                                         Р.О.Тиркба 


