
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
Кам'янського коледжу фізичного виховання

1.Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності за певним освітнім рівнем повної загальної середньої 
освіти

Педагогічні працівники Необхідна кількість, осіб Фактична кількість, осіб Відсоток потреби
Педагогічні працівники, 

усього
18 18 0

у тому числі ті, що:
мають відповідну освіту 18 18 0

працюють у закладі освіти 
за сумісництвом

- - -

2.Інформація про якісний склад педагогічних працівників

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім'я, 
по батькові 
викладача

Повне
наймену

вання
посади

Повне найменування 
закладу, який закінчив 

(рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація згідно з 
документом про вищу 

освіту)

Кваліфікаційна 
категорія, педагогічне 

звання (рік 
встановлення, 

підтвердження)

Педаго
гічний
стаж
(пов
них

років)

Підвищення кваліфікації за 
фахом (найменування 

закладу або іншої 
юридичної особи, що має 

право на підвищення 
кваліфікації, номер, вид 
документа, дата видачі)

Особи, які працюють за основним місцем роботи

1 •
Чибісов
Віктор

Іванович
Директор

Київський державний 
інститут фізичної 

культури, 1976, "Фізична 
культура і спорт", викладач 
фізичної культури і спорту

Відповідає займаній 
посаді директора, Наказ 

МОН України від 
05.07.2018 №291-к 47

Національна металургійна 
академія України, довідка 
про підсумки стажування 
реєстр. № 584/1, наказ від 

30.08.2018 № 584-кПідтверджено 
кваліфікаційну категорію 

"спеціаліст вищої



категорії", педагогічне 
звання "викладач- 

методист", 22.04.2016р.

2 Географія Г оворуха 
Олена 

Олексіївна

Заступник
директора

3

навчально-
методичної

роботи Дніпропетровський 
державний університет, 

2003,"Географія," географ, 
викладач географії

Відповідає займаній 
посаді, 22.04.2016р.

18

ДВНЗ "Університет 
менеджменту освіти" НАПН 

України, К., 
Сертифікат,27.02.2015

Викладач

відповідає займаній 
посаді та раніше 

присвоєній
кваліфікаційній категорії 

"спеціаліст вищої 
категорії", присвоєно 

педагогічне звання 
"викладач-методист", 

22.04.2017р.

Міжгалузевий інститут 
.підвищення кваліфікації та 

перепідготовки 
спеціалістів м. Полтава, 
12 СПВ 147166 свідоцтво 

про підвищення 
кваліфікації, 02.09.2016

3

Українська
мова

Українська
література

Мистецтво
(культурологія)

Аврашова
Ганна

Федорівна
Викладач

Криворізький державний 
педагогічний університет, 
2003, «Українська мова та 

література», вчитель 
української мови та 

літератури і зарубіжної 
літератури

відповідає займаній 
посаді, присвоєно 

кваліфікаційну категорію 
"спеціаліст вищої 

категорії", 03.04.2015р.

31

Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної освіти, 

№ 8201 кваліфікаційне 
посвідчення, 25.09.2014

4 Культурологія
Глушкова
Людмила
Валеріївна

Викладач

Дніпропетровський 
національний університет, 

1997, «Історія України», 
історик, викладач історії та 

суспіл ьствоз на вства

відповідає займаній 
посаді, присвоєно 

кваліфікаційну категорію 
"спеціаліст вищої 

категорії", 22.04.2019р., 
канд. іст. наук зі 

спеціальності "Історія 
України" ,18.01.2003р.

25

Міжгалузевий інститут 
підвищення кваліфікації та 
перепідготовки спеціалістів 

м. Полтава,
ПК 01597997181242-18 

свідоцтво про підвищення 
кваліфікації, 21.12.201 8



5 Іноземна мова
Гальченко
Анастасія
Леонідівна

Викладач

Криворізький державний 
педагогічний університет, 

2008, «Педагогіка і 
методика середньої освіти. 

Мова та література 
(англійська)», вчитель 
мови (англійської) та 
зарубіжної літератури

Відповідав займаній 
посаді, присвоєно 

кваліфікаційну категорію 
"спеціаліст вищої 

категорії", 22.04.2018р.

14

Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної освіти, СПК 

№ДН 24983906 
кваліфікаційне посвідчення, 

14.07.2017

6 Іноземна мова
Савічева
Вікторія

Леонідівна
Викладач

Кіровоградський 
педагогічний інститут, 
1986р., "Англійська і 

німецька мови", 
вчитель англійської і 

німецької мов

відповідає займаній 
посаді та раніше 

присвоєним 
кваліфікаційній 

категорії "спеціаліст 
вищої категорії" та 

педагогічному званню 
"викладач-методист", 

27.04.2015р.

32

Дніпродзержинський 
державний технічний 
університет, довідка 
№ 89/14.05.2014 про 
підсумки підвищення 

кваліфікації (стажування)

7

Зарубіжна
література

Всесвітня
історія

Братанова
Людмила
Іванівна

Викладач

Дні пропетровський 
державний університет,

1971 р., "Російська мова та 
література", філолог, 

викладач російської мови 
та літератури

відповідає займаній 
посаді та раніше 

присвоєним
кваліфікаційній категорії 

"спеціаліст вищої 
категорії" та 

педагог ічному званню 
"ви клада ч-методист", 

24.04.2016р.

47

Міжгалузевий інститут 
підвищення кваліфікації та 

перепідготовки 
спеціалістів м. Полтава,
12 СПВ 47171 свідоцтво 

про підвищення 
кваліфікації, 02.09.2016

8

Історія
України,

Людина і світ

Субочєв
Ігор

Володимирович
Викладач

Дніпропетровський 
національний університет, 

1998, «Історія України», 
історик, викладач історії та 

сус 11 іл ьствознавства

відповідає займаній 
посаді, присвоєно 

кваліфікаційну 
категорію "спеціаліст 

першої категорії", 
28.03.2018р., канд. іст. 
наук зі спеціальності

9

Міжгалузевий інститут 
підвищення кваліфікації та 
перепідготовки спеціалістів 
м. Полтава, 12 СПВ 147168 
свідоцтво про підвищення 

кваліфікації.02.09.2016.
Дніпропетровський



Основи
економічної

теорії

"Історія України", 
18.01.2007р.

обласний інститут 
післядипломної 

педагогічної освіти, СГІК 
№ ДН 24983906/7733 

кваліфікаційне посвідчення, 
22.12.2017

9 Основи
правознавства

Агєєв
Валентин

Григорович
Викладач

Донецький інститут 
внутрішніх справ, 2000, 
"Правознавство", юрист

спеціаліст, не 
атестувався 2 •

10

Математика

Фізика і 
астрономія

Інформатика

Мітяшова
Ольга

Василівна

Викладач

Криворізький державний 
педагогічний інститут, 
1986, « Математика та 

фізика», вчитель 
математики та фізики

відповідає займаній 
посаді та раніше 

присвоєній
кваліфікаційній категорії 

"спеціаліст вищої 
категорії", 22.04.2019р.

32

Міжгалузевий інститут 
підвищення кваліфікації та 

.перепідготовки спеціалістів 
м. Полтава, 12 СПВ 147170 
свідоцтво про підвищення 
кваліфікації, 02.09.2016;

Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної освіти, 

СПК № ДН 24983906/7733 
кваліфікаційне посвідчення, 

03.11.2017
11 Біологія і 

екологія

Біологія

Захист
Вітчизни

Кучеренко
Наталія

Володимирівна

Викладач

Дніпропетровський 
національний університет, 
2007, «Ботаніка», магістр

відповідає займаній 
посаді, присвоєно 

кваліфікаційну категорію 
"спеціаліст першої 

категорії", 25.03.2015р.
11

Міжгалузевий інститут 
підвищення кваліфікації та 
перепідготовки спеціалістів 

м. Полтава,
ГІК 01597997\00876-18 

свідоцтво про підвищення 
кваліфікації, 12.10.2018;



"5

Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної освіти, СПК 

№ ДН 24983906/4148 
кваліфікаційне посвідчення, 

15.06.2018

12 Захист
Вітчизни

Борисов
Михайло

Анатолійович

Викладач

Симферопольський 
педагогічний інститут, 

1992, "Фізичне 
виховання", викладач 
фізичного виховання

відповідає займаній 
посаді та раніше 

присвоєним
кваліфікаційній категорії 

"спеціаліст вищої 
категорії" та 

педагогічному званню 
"викладач-методист", 

22.04.2019р..

31

КВНЗ" Дніпропетровський 
обласний інститут 

післядипломної 
. педагогічної освіти", СПК 

№ ДН24983906/ 2384-16 
свідоцтво про підвищення 

кваліфікації, 28.10.2016

13

Хімія

Екологія

Чередниченко
Тетяна
Іванівна

Викладач

Дніпропетровський хіміко- 
технологічний інститут, 

1978, "Технологія 
рекуперації вторинних 

матеріалів промисловості", 
інженер хімік - технолог

відповідає займаній посад 
та раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 
"спеціаліст вищої 

категорії", 22.04.2017р.

37

Міжгалузевий інститут 
підвищення кваліфікації та 
перепідготовки спеціалістів 

м. Полтава, 12СПВ 
147167свідоцтво про 

підвищення кваліфікації, 
02.09.2016;

14
Безпека

життєдіяльності
Клячковська

Раїса
Василівна

Викладач

Дніпропетровський 
державний університет, 

1997, "Психологія", 
практичний психолог. 
Днінродзержинський 

індустріальний інститут.
1988, "Машинобудування", 

інженер-викладач

відповідає займаній 
посаді, присвоєно 

кваліфікаційну категорію 
"спеціаліст вищої 

категорії", 21.04.2016р.

23

Інститут державного 
управління у сфері 

цивільного захисту м. Київ, 
свідоцтво І ДУЦЗ 09511660 

№ 000102, реєстр.
№ 146-БЖД/18 2018, 

31.10.2018



15 Інформатика
Рибалко

Алевтина
Юріївна

Викладач

Дніпродзержинський 
державний технічний 

університет, 1917, 
"Апаратура радіозв’язку, 

радіомовлення і 
телебачення", магістр

А

Спеціаліст 1

16 Фізична
культура

Г елетій 
Олександр 
Юрійович

Викладач

Дніпропетровський 
державний інститут 
фізичної культури і 

спорту, 2016, "Фізичне 
виховання", магістр з 
фізичного виховання

Спеціаліст другої 
категорії, атестація 

22.03.2017р. (відповідає 
займаній посаді, 

присвоєно кваліфікаційну 
категорію)

10

17 Фізична
культура

Гужва
Сергій

Олександрович
Викладач

Дніпропетровський 
державний інститут 

фізичної культури і спорту, 
2012, "Фізичне виховання" 

викладач фізичного 
виховання і спорту

Спеціаліст другої 
категорії, атестація 

22.03.2017р. (відповідає 
займаній посаді, 

присвоєно кваліфікаційну 
категорію)

6

Міжгалузевий інститут 
підвищення кваліфікації та 

перепідготовки 
спеціалістів м. Полтава, 
12 СПВ 147166, свідоцтво 

про підвищення 
кваліфікації, 02.09.2016

18 Фізична
культура

Кононенко
Григорій

Лукіч

Викладач

Черкаський державний 
педагогічний інститут, 

1980, "Фізичне 
виховання", вчитель 
фізичного виховання

Спеціаліст першої 
категорії, атестація 

25.03.2015р. (відповідає 
займаній посаді, 

присвоєно 
кваліфікаційну 

категорію)

45
Національна металургійна 
академія України, довідка 
про стажування, 30.1 1.2018

В.І.ЧИБІСОВ


