
Синельниківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 
відділ освітиСинельниківської міської ради 

ВІДОМОСТІ 
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення 

освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти 

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

Педагогічні працівники 
Необхідно 

(осіб) 
Фактичн 

о (осіб) 
Відсоток 
потреби 

Педагогічні працівники, усього 28 28 0 

у тому числі ті, що: 

мають відповідну освіту 27 27 0 

працюють у закладі освіти за 
сумісництвом 

1 1 0 



2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників 

Синельниківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Синельниківської міської ради Дніпропетровської області 
Найменування 

навчальної 
дисципліни 

Прізвище, ім'я, 
по батькові 
викладача 

Найменуван 
ня посади 

Найменування 
закладу, який 

закінчив 
(рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація згідно 
з документом про 

вищу освіту) 

Кваліфікаційна 
категорія, 

педагогічне 
звання (рік 

встановлення, 
підтвердження) 

Педагогічни 
й 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) 

Примітки 

Педагогічні працівники, які працюють за основним місцем роботи 

Українська 
мова та 
література 

Макаренко 
Неллі 
Михайлівна 

директор Дніпропетровський 
державний 
університет, 1989, 
спеціальність 
«українська мова та 
література», 
кваліфікація 
«філолог, викладач 
української мови та 
літератури» 

Відповідає 
займаній посаді, 
2015 

15 ДОІППО 
СПК№ 1804 
22.04.2015 
керівники установ і 
закладів освіти за 
програмою 
«Випереджаюча 
освіта для сталого 
розвитку» 

Українська 
мова та 
література 

Макаренко 
Неллі 
Михайлівна 

вчитель 
української 
мови та 
літератури 

Дніпропетровський 
державний 
університет, 1989, 
спеціальність 
«українська мова та 
література», 
кваліфікація 
«філолог, викладач 
української мови та 
літератури» Відповідає раніше 

присвоєним 
кваліфікаційній 
категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії» та 
педагогічному 

41 ДОІППО 
СПК № 1804 
22.04.2015 
вчителі української 
мови і літератури 



званню «учитель-
методист», 2015 

Українська 
мова та 
література 

Мартинюк Ірина 
Анатоліївна 

заступник 
директора з 
навчально-
виховної 
роботи 

Криворізький 
державний 
педагогічний 
інститут, 1998, 
спеціальність 
«українська мова та 
література», 
кваліфікація 
«вчитель української 
мови та літератури» 

Відповідає 
займаній посаді, 
2017 

6 ДОІППО 
С П К № 615-16 
24.06.2016 
керівники установ і 
закладів освіти 

Українська 
мова та 
література 

Мартинюк Ірина 
Анатоліївна 

вчитель 
української 
мови та 
літератури 

Криворізький 
державний 
педагогічний 
інститут, 1998, 
спеціальність 
«українська мова та 
література», 
кваліфікація 
«вчитель української 
мови та літератури» 

Відповідає раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії», 2017 

25 ДОІППО 
С П К № 615-16 
24.06.2016 
вчителі української 
мови та літератури 

Історія 
України, 
всесвітня 
історія, 
правознавст 
во 

Ушнурцева 
Тетяна 
Михайлівна 

заступник 
директора з 
навчально-
виховної 
робота 

Ворошиловградськи 
й державний 
педагогічний 
інститут 
ім.. Т. Шевченка, 
1987, спеціальність 
«педагогіка і 
методика виховної 
роботи», 
кваліфікація 
«вихователь, 
методист. Вчитель 
етики та психології 
сімейного життя» 

Відповідає раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії 
«спеціаліст 
першої категорії», 
2014 

18 ДОІППО 
СПК № ДН 
24983906/2737 
14.04.2017 
заступники 
директорів 3 
виховної роботи 
загальноосвітн іх 
навчальних закладів 

Історія 
України, 
всесвітня 
історія, 
правознавст 
во 

Ушнурцева 
Тетяна 
Михайлівна 

вчитель 
історії 

Ворошиловградськи 
й державний 
педагогічний 
інститут 
ім.. Т. Шевченка, 
1987, спеціальність 
«педагогіка і 
методика виховної 
роботи», 
кваліфікація 
«вихователь, 
методист. Вчитель 
етики та психології 
сімейного життя» 

Відповідає раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії 
«спеціаліст 
першої категорії», 
2014 

40 ДОІППО № 5576 
19.06.2013 
вчителі історії, 
правознавства та 
суспільствознавчих 
дисциплін 

Початкові 
класи 

Бугайова 
Наталія 
Василівна 

вчитель 
початкових 
класів 

Кіровоградський 
державний 
педагогічний 
інститут 
ім..О.Пушкіна, 1980, 

Відповідає раніше 
присвоєним 
кваліфікаційній 
категорії 
«спеціаліст вищої 

39 ДОІГІПО № 80 
22.01.2016 
вчителі початкових 
класів з викладанням 
ІКТ-технологій 



спеціальність 
«педагогіка і 
методика 
початкового 
навчання», 
кваліфікація 
«вчитель початкових 
класів» 

категорії» та 
педагогічному 
званню «старший 
учитель», 2016 

Початкові 
класи 

Алексєєнко 
Валентина 
Миколаївна 

вчитель 
початкових 
класів 

Бердянський 
державний 
педагогічний 
інститут 
ім..П.Д.Осипенка, 
1996, спеціальність 
«початкове 
навчання», 
кваліфікація 
«вчитель початкових 
класів» 

Присвоєна 
кваліфікаційна 
категорія 
«спеціаліст вищої 
категорії», 2013 

32 ДОІППО № 7047 
04.12.2014 
вчителі початкових 
класів 

Початкові 
класи 

Біліченко Олена 
Василівна 

вчитель 
початкових 
класів 

Педагогічне 
училище 
Дніпропетровського 
державного 
університету, 1999, 
спеціальність 
«початкове 
навчання», 
кваліфікація 
«вчитель початкових 
класів, керівник 
гуртка 
образотворчого 
мистецтва» 

Встановлено 9 
тарифний розряд, 
2015 

16 ДОІППО № 7362 
20.06.2014 
вчителі початкових 
класів з викладанням 
ІКТ-технологій 



Початкові 
класи 

Марусейченко 
Ніна Іванівна 

вчитель 
початкових 
класів 

Криворізький 
державний 
педагогічний 
інститут, 1982, 
спеціальність 
«педагогіка та 
методика 
початкового 
навчання», 
кваліфікація 
«учитель початкових 
класів» 

Відповідає раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії 
«спеціаліст 
першої категорії», 
2016 

35 ДОІППО № 209 
23.01.2015 
вчителі початкових 
класів з викладанням 
ІКТ-технологій 

Початкові 
класи 

Соловей Наталія 
Михайлівна 

вчитель 
початкових 
класів 

Бердянський 
державний 
педагогічний 
інститут 
ім..П.Д.Осипенка. 
1992, спеціальність 
«педагогіка і 
методика початко-
вого навчання», 
кваліфікація 
«вчитель початкових 
класів» 

Відповідає раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії», 2015 

35 ДОІППО №5214 
19.04.2013 
вчителі початкових 
класів з викладанням 
ІКТ-технологій 

Початкові 
класи 

Нестеренко 
Людмила 
Григорівна 

вчитель 
початкових 
класів 

Красноармійське 
педагогічне учили-
ще, 1983, спеціаль-
ність «викладання в 
початкових класах 
загальноосвітньої 
школи», кваліфікація 
«вчитель початкових 
класів» 

Відповідає раніше 
встановленому 8 
тарифному 
розряду, 2013 

33 ДОІППО № ДН 
24983906/151-17 
02.02.2017 
вчителі початкових 
класів з викладанням 
ІКТ-технологій 



Українська 
мова та 
література, 

образотворче 
мистецтво 

Лісняк Світлана 
Володимирівна 

вчитель 
української 
мови та 
літератури 

Херсонський 
державний 
університет, 2008, 
спеціальність 
«педагогіка і 
методика середньої 
освіти. Українська 
мова і література», 
кваліфікація 
«вчитель української 
мови і літератури, 
зарубіжної 
літератури» 

Присвоєна 
кваліфікаційна 
категорія 
«спеціаліст 
першої категорії», 
2015 

13 ДОІППО № 8458 
27.09.2013 
вчителів української 
мови та літератури 

Українська 
мова та 
література, 

образотворче 
мистецтво 

Лісняк Світлана 
Володимирівна 

вчитель 
української 
мови та 
літератури 

Херсонський 
державний 
університет, 2008, 
спеціальність 
«педагогіка і 
методика середньої 
освіти. Українська 
мова і література», 
кваліфікація 
«вчитель української 
мови і літератури, 
зарубіжної 
літератури» 

Присвоєна 
кваліфікаційна 
категорія 
«спеціаліст 
першої категорії», 
2015 

13 

ДОІППО № 12467 
13.12.2013 
вчителів 
образотворчого 
мистецтва і 
креслення 

Зарубіжна 
література, 

українська 
мова та 
література 

Панфьорова 
Олена Ігорівна 

вчитель 
зарубіжної 
літератури 

Запорізький 
державний 
університет, 1999, 
спеціальність 
«російська мова і 
література», квалі-
фікація «філолог, 
магістр російської 
літератури» 

Присвоєна 
кваліфікаційна 
категорія 
«спеціаліст другої 
категорії», 2013 

8 ДОІППО № 3666 
26.05.2017 
учителі російської 
мови, літератури, 
зарубіжної 
літератури, 
української мови і 
літератури 

Англійська 
мова 

Головченко 
Ольга Іванівна 

вчитель 
англійської 
мови 

Горлівський 
державний 
педагогічний 
інститут іноземних 
мов 
ім.. Н .К. Крупської, 
1996, спеціальність 
«англійська мова», 
кваліфікація 
«вчитель англійської 
мови» 

Присвоєна 
кваліфікаційна 
категорія 
«спеціаліст вищої 
категорії», 2014 

25 ДОІППО № 12002 
29.11.2013 
вчителів англійської 
мови 



Англійська 
мова 

Біла Ольга 
Євгенівна 

вчитель 
англійської 
мови 

Запорізький 
національний 
університет, 2017, 
спеціальність 
«філологія», 
кваліфікація 
«філолог, викладач 
англійської мови та 
літератури» 

Спеціаліст 1 Запорізький 
національний 
університет, диплом 
спеціаліста 
С17№058532, 2017 
філолог, викладач 
англійської мови та 
літератури 

Німецька 
мова, 

основи 
здоров'я 

Марцина Любов 
Володимирівна 

вчитель 
німецької 
мови 

Запорізький 
державний 
педагогічний 
інститут, 1982, 
спеціальність 
«французька та 
німецька мови», 
кваліфікація 
«вчитель 
французької та 
німецької мов» 

Відповідає раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії», 2014 

35 ДОІППО №918 
28.11.2014 
вчитель німецької 
мови 

Німецька 
мова, 

основи 
здоров'я 

Марцина Любов 
Володимирівна 

вчитель 
німецької 
мови 

Запорізький 
державний 
педагогічний 
інститут, 1982, 
спеціальність 
«французька та 
німецька мови», 
кваліфікація 
«вчитель 
французької та 
німецької мов» 

Відповідає раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії», 2014 

35 

ДОІППО № 8656 
18.12.2015 
вчителі основ 
здоров'я 

Музичне 
мистецтво 

Ковтун Ольга 
Спиридонівна 

вчитель 
музичного 
мистецтва 

Дн і пропетровс ьке 
державне учитлище 
ім..М.І.Глінки, 1983, 
спеціальність 
«диригент хору, 
учитель музики та 
співу в 
загальноосвітній 
школі, викладач 
сольфеджіо в 
ДМ11І», кваліфікація 
«учитель музики» 

Відповідає раніше 
встановленому 9 
тарифному 
розряду», 2017 

31 ДОІППО № ДН 
24983906/6112-16 
13.10.2016 
вчителі музичного 
мистецтва, які 
одночасно 
викладають 
художню культуру 
та образотворче 
мистецтво 



Математика Сирота Любов 
Іванівна 

вчитель 
математики 

Дніпропетровський 
державний 
університет, 1986, 
спеціальність 
«математика», 
кваліфікація 
«вчитель 
математики» 

Відповідає раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії», 2017 

44 ДОІППО № 1169 
14.02.2014 
вчителі математики 

Математика Демченко 
Наталія Іванівна 

вчитель 
математики 

Полтавський 
державний 
педагогічний 
інститут 
ім..В.Г.Короленка, 
1976, спеціальність 
«математика», 
кваліфікація 
«учитель 
математики 
середньої школи» 

Відповідає раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії», 2011 

34 ДОІППО 
2018 
вчителі математики 

Біологія П'ятецька 
Катерина 
Василівна 

вчитель 
біології 

Криворізький 
державний 
педагогічний 
інститут, 1971, 
спеціальність 
«біологія, хімія», 
кваліфікація 
«вчитель біології, 
хімії середньої 
школи» 

Відповідає раніше 
присвоєним 
кваліфікаційній 
категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії» та 
педагогічному 
званню «учитель 
- методист», 2015 

51 ДОІППО № 2484 
05.06.2015 
учитель біології, 
екології, 
природознавства 

Географія, 
екологія, 
природознавс 
тво, 

Неділя Світлана 
Володимирівна 

вчитель 
біології 

Харківський 
державний 
університет 
ім..М.Горького, 

Відповідає раніше 
присвоєним 
кваліфікаційній 
категорії 

41 ДОІППО № 2241 
05.04.2016 
вчителі географії, 
основ економіки, 



предмет 
«Захист 
Вітчизни» 

спеціальність 
«географія», 
кваліфікація 
«географ, вчитель 
географії» 

«спеціаліст вищої 
категорії» та 
педагогічному 
званню «старший 
учитель», 2014 

природознавства, 
екології 
ДОІППО № 1024 
12.02.2016 
вчителі предмета 
«Захист Вітчизни» 

Фізика, 
інформатика, 
технології 

Шевченко 
Олексій 
Володимирович 

вчитель 
фізики 

Дніпропетровський 
державний 
університет, 1985, 
спеціальність 
«радіофізика і 
електроніка», 
кваліфікація 
«радіофізика» 

Відповідає раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії», 
присвоєне 
педагогічне 
звання «старший 
учитель», 2014 

29 ДОІППО № ДН 
24983906/4124-16 
вчителі фізики, 
астрономії, які 
додатково 
викладають 
інформатику 

Хімія 

трудове 
навчання 

Шевченко 
Людмила 
Петрівна 

вчитель 
хімії 

Дніпропетровський 
державний 
університет, 1994, 
спеціальність 
«хімія», кваліфікація 
«хімік, викладач» 

Присвоєна 
кваліфікаційна 
категорія 
«спеціаліст вищої 
категорії», 2014 

25 ДОІППО № 1886 
24.04.2014 
вчителів хімії 

Хімія 

трудове 
навчання 

Шевченко 
Людмила 
Петрівна 

вчитель 
хімії 

Дніпропетровський 
державний 
університет, 1994, 
спеціальність 
«хімія», кваліфікація 
«хімік, викладач» 

Присвоєна 
кваліфікаційна 
категорія 
«спеціаліст вищої 
категорії», 2014 

25 

ДОІППО № 863 
12.02.2016 
вчителі трудового 
навчання та 
технологій 

Фізична 
культура 

трудове 
навчання 

Коваленко 
Григорій 
Григорович 

вчитель 
фізичної 
культури 

Дніпропетровський 
державний інститут 
фізичної культури і 
спорту, 1994, 
спеціальність 
«фізична культура», 
кваліфікація 
«викладач фізичної 
культури. Тренер» 

Відповідає раніше 
присвоєним 
кваліфікаційній 
категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії» та 
педагогічному 
званню «учитель-
методист», 2016 

33 ДОІППО № 5724 
25.09.2015 
вчителі фізичної 
культури 

Фізична 
культура 

трудове 
навчання 

Коваленко 
Григорій 
Григорович 

вчитель 
фізичної 
культури 

Дніпропетровський 
державний інститут 
фізичної культури і 
спорту, 1994, 
спеціальність 
«фізична культура», 
кваліфікація 
«викладач фізичної 
культури. Тренер» 

Відповідає раніше 
присвоєним 
кваліфікаційній 
категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії» та 
педагогічному 
званню «учитель-
методист», 2016 

33 

ДОІППО № 6099 
09.10.2015 
вчителі трудового 
навчання та 
технологій 



Фізична 
культура, 

предмет 
«Захист 
Вітчизни» 

Демиденко Ігор 
Анатолійович 

вчитель 
фізичної 
культури 

Дніпропетровський 
державний інститут 
фізичної культури і 
спорту, 1997, 
спеціальність 
«фізичне 
виховання», 
кваліфікація 
«викладач фізичного 
виховання та 
спорту» 

Відповідає раніше 
присвоєним 
кваліфікаційній 
категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії» та 
педагогічному 
званню «старший 
учитель», 2016 

28 ДОІППО № 349 
29.01.2016 
вчителі фізичної 
культури 

Фізична 
культура, 

предмет 
«Захист 
Вітчизни» 

Демиденко Ігор 
Анатолійович 

вчитель 
фізичної 
культури 

Дніпропетровський 
державний інститут 
фізичної культури і 
спорту, 1997, 
спеціальність 
«фізичне 
виховання», 
кваліфікація 
«викладач фізичного 
виховання та 
спорту» 

Відповідає раніше 
присвоєним 
кваліфікаційній 
категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії» та 
педагогічному 
званню «старший 
учитель», 2016 

28 

ДОІППО № 2355 
29.11.2013 
вчителів предмета 
«Захист Вітчизни» 

Історія 
України, 
всесвітня 
історія, 
мистецтво, 
художня 
культура 

Савченко Тетяна 
Сергіївна 

соціальний 
педагог 

Дніпропетровський 
національний 
університет, 2005, 
спеціальність 
«історія», 
кваліфікація 
«історик, викладач 
історії та 
суспільствознавст-
ва»; 
Бердянський 
державний 
педагогічний 
університет, 
факультет 
«соціологія», III курс 

4 ДОІПГІО №ДН 
24983906/3952-16 
вчителі історії, 
правознавства та 
суспільних 
дисциплін 

Історія 
України, 
всесвітня 
історія, 
мистецтво, 
художня 
культура 

Савченко Тетяна 
Сергіївна 

соціальний 
педагог 

Дніпропетровський 
національний 
університет, 2005, 
спеціальність 
«історія», 
кваліфікація 
«історик, викладач 
історії та 
суспільствознавст-
ва»; 
Бердянський 
державний 
педагогічний 
університет, 
факультет 
«соціологія», III курс 

Присвоєно 
кваліфікаційну 
категорію 
«спеціаліст другої 
категорії», 2017 

4 

ДОІППО № ДН 
24983906/4420 
09.11.2017 
вчителі художньої 
культури та 
інтегрованого курсу 
«Мистецтво» 

Пастухова 
Тетяна Сергіївна 

педагог-
організатор 

Дніпропетровський 
державний 
університет, 1987, 
спеціальність 
«хімія», кваліфікація 
«хімік, викладач» 

Відповідає раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії 
«спеціаліст 
першої категорії», 

25 ДОІППО №5183 
2708.2009, 
заступники 
директорів 3 
навчально-виховної 
роботи за програмою 



2012 «Інноваційна модель 
розвитку освіти», 
вчителі хімії 

Мариніна Практич Дніпропетровський Спеціаліст 1 Дніпропетровський 
Руслана ний національний національний 
Русланівна психолог, університет університет, диплом 

вихователь ім..О. Гончара, 2015 спеціаліста СІ 5 № 
гпд спеціальність 086224, 2015, 

«психологія», «спеціаліст з 
кваліфікація психології, 
«спеціаліст з психолог» 
психології, 
психолог» 

Кучер Ганна Практич- Дніпропетровський Присвоєно 7 ДОІППО № 1927 У 
Вікторівна ний державний кваліфікаційну 21.02.2014, відпустці 

психолог педагогічний категорії практичних по 
університет, 2010, «спеціаліст другої психологів догляду 
спеціальність категорії», 2016 ДОІППО СПК № за 
«практична 8885,25.12.2015 дитиною 
психологія», вихователь групи до 
кваліфікація продовженого дня досягнен 
«практичний ня нею 3-
психолог в закладах річного 
освіти, вчитель віку 
початкових класів. 
Організатор 
початкового 
навчання» 

Педагогічні працівники, які працюють за сумісництвом 
Англійська Помазан Тетяна вчитель Криворізький Відповідає раніше 19 ДОІППО СПК № ДН 
мова Леонідівна англійської державний присвоєній 24983906/7884-17 

мови педагогічний кваліфікаційній 23.05.2016 
інститут, 1998, категорії вчителі англійської 



спеціальність 
«українська мова і 
література та 
англійська мова», 
кваліфікація 
«вчитель української 
мови і літератури та 
англійської мови» 

«спеціаліст вищої 
категорії» та 
встановлено 
педагогічне 
звання «старший 
учитель», 2015 

мови 

Директор школи Н.М.Макаренко 


