
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  

(ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 331 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
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ВІДОМОСТІ 

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення 

освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, необхідного для 

виконання Державного стандарту дошкільної освіти 

комунального закладу дошкільної освіти (ясла - садок) комбінованого типу № 336 

Дніпровської міської ради 

1. Загальна інформація про кадрове забезпечення (кількісні показники) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 

Працівники закладу 
Необхідна 

кількість, 

осіб 

Фактична 

кількість, 

осіб 

Відсоток 

потреби 

1 Педагогічні працівники, усього 34 31 9% 

у тому числі ті, що    

- мають відповідну освіту та/або 

кваліфікацію 

34 29 6,4% 

- працюють у закладі освіти за 

сумісництвом 

0 0 0 

 - залучені на інших договірних умовах 0 0 0 



2. Інформація про відповідність освіти та/або кваліфікації педагогічних працівників, які мають право провадити 

педагогічну діяльність у сфері дошкільної освіти і залучені до освітнього процесу у комунальному закладі 

дошкільної освіти (ясла - садок) комбінованого типу № 336 Дніпровської міської ради 
№ з/п Прізвище, ім’я та по 

батькові працівника 

Найменування 

посади (для 

осіб, які 

працюють за 

сумісництвом, - 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Найменування закладу, який 

закінчив педагогічний працівник 

(рік закінчення, спеціальність, 

кваліфікація згідно з документом 

про вищу освіту) 

Найменуванн

я закладу 

вищої освіти, 

післядипломн

ої освіти або 

кваліфікаційн

ого центру, 

ким 

присвоєно 

кваліфікацію 

педагогічного 

працівника, 

якщо на 

посаду 

прийнято не 

за 

педагогічною 

освітою 

Кваліфікаційна 

категорія, 

педагогічне звання 

(рік встановлення, 

підтвердження) 

Педагогічн

ий стаж 

(повних 

років) 

Підвищення кваліфікації за фахом 

(найменування закладу або іншої 

юридичної особи, що має право на 

підвищення кваліфікації, номер, вид 

документа, дата видачі) 

Приміт

ки 

1.  Ганжа  

Наталія 

Валеріївна 

директор Дніпропетровське 

педагогічне училище, 1993, 

Вихователь дошкільного 

закладу, вихователь, 

Слов’янський державний 

педагогічний університет, 

2008 р., 

Дефектологія, вчитель 

корекційної школи, логопед, 

Дніпропетровський 

національний гірничий 

університет, 2012 р., 

Педагогіка вищої школи, 

викладач вищих навчальних 

закладів 

 «спеціаліст 

вищої 

категорії» 

 2020 р. 

«вихователь – 

методист»  

2020 р. 

32 р. Комунальний заклад вищої освіти 

Дніпропетровська академія 

неперервної освіти 

Дніпропетровської обласної ради 

«Керівників закладів дошкільної 

освіти, які одночасно працюють 

вихователями»  

СПК № ДН 41682253/9156  

 від 02.12.2019 р. 

 

2.  Андріяш  

Тетяна 

Григорівна 

практичний 

психолог 

Слов’янський державний 

педагогічний університет, 

2010 р., Психологія, 

психолог 

 «спеціаліст 

вищої 

категорії» 

2021 р. 

23 р. Комунальний вищій навчальний 

заклад «Дніпропетровський 

обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти»  

 



«практичний 

психолог – 

методист» 

2021 р. 

«Практичних психологів 

дошкільних навчальних закладів»  

СПК № ДН 24983906/8127-16 

 від 02.12.2017 р. 

3.  Білоандрейченко 

Ольга 

Миколаївна 

вихователь 

групи 

раннього 

віку 

Дніпропетровський 

технікум залізничного 

транспорту, 2000 р., 

Рухомий склад, диспетчер, 

студентка І курс 

Дніпровська академія 

неперервної освіти з 2021 р. 

  02 м. Комунальний заклад вищої освіти 

«Дніпропетровська академія 

неперервної освіти» 

Дніпропетровської обласної ради 

«Вихователів раннього віку 

закладів дошкільної освіти»  

у 2022 р. 

 

4.  Боброва  

Ірина  

Іванівна 

вихователь Дніпропетровське  

професійно-технічне 

училище №53, 2000 р., 

палітурник – машиніст, 

брошурувальник 

Педагогічне училище 

Дніпропетровського 

державного університету 

2003 р.,  

Дошкільне виховання, 

вихователь дитячого 

садка(ясел-садків) 

  5 р. Комунальний заклад вищої освіти 

«Дніпровська академія  

неперервної освіти» 

Дніпропетровської обласної ради, 

«Вихователів закладів дошкільної 

освіти, які не мають 

кваліфікаційної категорії, або 

звання «вихователь-методист»» 

СПК № ДН 41682253/3197  

від 12.04.2019 р. 

 

5.  Волошина 

Любов 

Василівна 

вихователь Дніпропетровське 

педагогічне училище,  

1988 р., Дошкільне 

виховання, вихователь 

дитячого садка 

  «вихователь – 

методист»  

2019 р. 

32 р. Комунальний заклад вищої освіти 

Дніпропетровська академія 

неперервної освіти» 

Дніпропетровської обласної ради, 

«Вихователів закладів дошкільної  

освіти, які мають кваліфікаційну 

категорію або звання «вихователь 

– методист»  

СПК № ДН 41682253/7256 

 від 28.11.2018 р. 

 

6.  Герасімова  

Юлія  

Юріївна 

вихователь Нікопольське училище 

Криворізького державного 

педагогічного університету, 

2009 р., Початкове 

  8 р. Комунальний вищій навчальний 

заклад «Дніпропетровський 

обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти»  

 



навчання, вчитель 

початкових класів 

 «Вихователів дошкільних 

навчальних закладів, які не мають 

кваліфікаційної категорії або 

звання «вихователь-методист» 

СПК №ДН 24983906/ 3496 

від 20.05.2016 р. 

7.  Герасимова 

Альона  

Юріївна 

вихователь Дніпропетровське 

педагогічне училище,  

2006 р., Вихователь 

дошкільного закладу, 

вихователь, Харківський 

соціально – економічний 

інститут, 2014 р.,  

Економіка підприємства, 

економіст 

  04 м. Комунальний заклад вищої освіти 

Дніпропетровська академія 

неперервної освіти» 

Дніпропетровської обласної ради, 

заплановані курси «Вихователів 

закладів дошкільної  освіти, які  не 

мають кваліфікаційну категорію 

або звання «вихователь – 

методист» у 2022 р. 

 

8.  Горчіліна  

Ольга  

Євгенівна 

вихователь-

методист 

Дніпропетровське 

педагогічне училище,  

1991 р., Дошкільне 

виховання, вихователь 

дитячого садка, 

Слов’янський державний 

педагогічний університет, 

2008 р., Дефектологія, 

вчитель корекційної школи, 

логопед 

 «спеціаліст 

вищої 

категорії» 

 2021 р. 

30 р. Комунальний заклад вищої освіти 

Дніпропетровська академія 

неперервної освіти» 

Дніпропетровської обласної ради, 

«Вихователів - методисти закладів 

дошкільної  освіти»  

СПК № ДН 41682253/6506 

 від 30.10.2020 р. 

 

9.  Горчіліна  

Ольга  

Євгенівна 

вчитель - 

дефектолог 

Дніпропетровське 

педагогічне училище,  

1991 р., Дошкільне 

виховання, вихователь 

дитячого садка, 

Слов´янський державний 

педагогічний університет, 

2008 р., Дефектологія, 

вчитель корекційної школи, 

логопед 

 «спеціаліст  

І категорії»  

2019 р. 

30 р. Комунальний вищій навчальний 

заклад «Дніпропетровський 

обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти»,  

 «Вчителів дефектологів 

дошкільних навчальних закладів»  

СПК № 396 

 від 02.04.2018 р. 

 

10.  Горчіліна  

Ольга  

вчитель - 

логопед 

Дніпропетровське 

педагогічне училище,  

 «спеціаліст 

вищої 

30 р. Комунальний заклад вищої освіти 

Дніпропетровська академія 

 



Євгенівна 1991 р., Дошкільне 

виховання, вихователь 

дитячого садка, 

Слов´янський державний 

педагогічний університет, 

2008, Дефектологія, вчитель 

корекційної школи, логопед 

категорії» 

2020 р. 

 «старший 

учитель»  

2020 р. 

неперервної освіти» 

Дніпропетровської обласної ради, 

«Вчителів - логопедів закладів 

дошкільної  освіти»  

СПК № ДН 41682253/9913 

 від 20.12.2019 р. 

11.  Журавлева 

Галина  

Іванівна 

вихователь Педагогічний клас 

середньої загальної школи 

№13 Кіровського району 

міста Дніпропетровська, 

1982 р., вихователь 

дитячого садка 

  39 р. Комунальний заклад вищої освіти 

Дніпропетровська академія 

неперервної освіти» 

Дніпропетровської обласної ради, 

«Вихователів закладів дошкільної  

освіти, які  не мають 

кваліфікаційну категорію або 

звання «вихователь – методист»  

СПК № ДН 41682253/6954 

 від 20.11.2020 р. 

 

12.  Жуковська  

Юлія  

Романівна 

вихователь Дніпровська академія 

неперервної освіти,  

2020 р., Дошкільна освіта, 

вчитель з дошкільного 

виховання 

  2 р. Комунальний заклад вищої освіти 

Дніпропетровська академія 

неперервної освіти» 

Дніпропетровської обласної ради, 

заплановані курси «Вихователів 

закладів дошкільної  освіти, які  не 

мають кваліфікаційну категорію 

або звання «вихователь – 

методист» у 2023 р. 

 

13.  Лашкун  

Олена  

Сергіївна 

вихователь Національна металургійна 

академія, 2002 р., 

Металознавство та термічна 

обробка металів, спеціаліст 

металургії, Дніпровська 

академія неперервної 

освіти, 2020 р., Дошкільна 

освіта, вчитель з 

дошкільного виховання 

  3 р.  Комунальний заклад вищої освіти 

Дніпропетровська академія 

неперервної освіти» 

Дніпропетровської обласної ради, 

заплановані курси «Вихователів 

закладів дошкільної  освіти, які 

мають кваліфікаційну категорію 

або звання «вихователь – 

методист»  у 2023 р. 

 

14.  Лівадова  

Рената 

музичний 

керівник 

Дніпропетровське 

педагогічне училище,  

 «спеціаліст 

вищої 

23 р. Комунальний заклад вищої освіти 

Дніпропетровська академія 

 



Володимирівна 1996 р., Музичне виховання, 

учитель музики, музичний 

керівник 

Криворізький державний 

педагогічний університет, 

2000 р., Музика, вчитель 

музики, Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної  

педагогічної освіти, 2014 р., 

вчитель з корекційної освіти 

категорії» 

2020 р. 

«вихователь – 

методист»  

2020 р. 

неперервної освіти» 

Дніпропетровської обласної ради, 

«Музичних керівників закладів 

дошкільної  освіти»  

СПК № ДН 41682253/5353 

 від 25.10.2019 р. 

15.  Литвиненко 

Елла  

Леонідівна 

вихователь 

групи 

раннього 

віку 

Дніпропетровське 

педагогічне училище,  

1993 р., Вихователь 

дошкільного закладу, 

вихователь 

  22 р. Комунальний заклад вищої освіти 

Дніпропетровська академія 

неперервної освіти» 

Дніпропетровської обласної ради, 

«Вихователів закладів дошкільної  

освіти, які  не мають 

кваліфікаційну категорію або 

звання «вихователь – методист»  

СПК № ДН 41682253/22700 

 від 17.09.2021 р. 

 

16.  Максимова 

Світлана 

Василівна 

музичний 

керівник 

Дніпропетровське 

педагогічне училище,  

2000 р., Музична педагогіка 

та виховання, вчитель 

музики, музичний керівник, 

Криворізький державний 

педагогічний університет, 

2003 р., Педагогіка і 

методика середньої освіти, 

музика, вчитель музики, 

етики і естетики,  

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної  

педагогічної освіти, 2016 р., 

Корекційна освіта, вчитель з 

 «спеціаліст 

вищої 

категорії» 

2020 р. 

«вихователь – 

методист» 

2020 р. 

21р. Комунальний заклад вищої освіти 

Дніпропетровська академія 

неперервної освіти» 

Дніпропетровської обласної ради, 

«Музичних керівників закладів 

дошкільної  освіти»  

СПК № ДН 41682253/5354 

 від 25.10.2019 р. 

 



корекційної освіти 

17.  Новікова  

Любов 

Григорівна 

вихователь Дніпропетровське 

педагогічне училище,  

1975 р. , Дошкільне 

виховання, вихователь 

дитячого садка 

  «вихователь – 

методист» 

2021 р. 

45 р. Комунальний заклад вищої освіти 

Дніпропетровська академія 

неперервної освіти» 

Дніпропетровської обласної ради, 

«Вихователів закладів дошкільної  

освіти, які мають кваліфікаційну 

категорію або звання «вихователь 

– методист»»  

СПК № ДН 41682253/6666 

 від 06.11.2020 р. 

 

18.  Новікова  

Тетяна 

Миколаївна 

вихователь 

спец. групи 

Дніпропетровський 

національний університет, 

2009 р., Педагогічна освіта, 

дефектолог - вихователь 

дошкільних, шкільних та 

соціально – реабілітаційних 

закладів,  Київський 

національний педагогічний 

університет,  2010 р., 

Дефектологія, викладач 

корекційної педагогіки та 

спеціальної психології, 

вчитель допоміжної школи, 

логопед 

 «спеціаліст 

вищої 

категорії» 

 2021 р. 

11 р. Комунальний заклад вищої освіти 

Дніпропетровська академія 

неперервної освіти» 

Дніпропетровської обласної ради, 

«Вихователів закладів дошкільної  

освіти, спеціалізовані групи»  

СПК № ДН 41682253/7605 

 від 04.12.2020 р. 

 

19.  Новікова  

Тетяна 

Миколаївна 

вчитель - 

логопед 

Дніпропетровський 

національний університет, 

2009 р., Педагогічна освіта, 

дефектолог - вихователь 

дошкільних, шкільних та 

соціально – реабілітаційних 

закладів,  Київський 

національний педагогічний 

університет,  2010 р., 

Дефектологія, викладач 

корекційної педагогіки та 

спеціальної психології, 

  «спеціаліст  

І категорії»  

2021 р.  

11 р. Комунальний заклад вищої освіти 

Дніпропетровська академія 

неперервної освіти» 

Дніпропетровської обласної ради, 

«Вчителів - логопедів закладів 

дошкільної  освіти»  

СПК № ДН 41682253/6220 

 від 25.09.2020 р. 

 



вчитель допоміжної школи, 

логопед 

20.  Пастух  

Світлана 

Василівна 

вихователь Запорізький коледж 

технологій та дизайну,  

2006 р., закрійник, 

студентка ІІІ курс 

Дніпровська академія 

неперервної освіти з 2019 р. 

  3 р. Комунальний заклад вищої освіти 

Дніпропетровська академія 

неперервної освіти» 

Дніпропетровської обласної ради, 

«Вихователів закладів дошкільної  

освіти, які  не мають 

кваліфікаційну категорію або 

звання «вихователь – методист»  

СПК № ДН 41682253/22701 

 від 17.09.2021 р. 

 

21.  Рижа  

Юлія  

Віталіївна 

вихователь Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 2018 р., 

Спеціальна освіта, вчитель з 

корекційної освіти 

  2 р. Комунальний заклад вищої освіти 

Дніпропетровська академія 

неперервної освіти» 

Дніпропетровської обласної ради, 

заплановані курси «Вихователів 

закладів дошкільної  освіти, які 

мають кваліфікаційну категорію 

або звання «вихователь – 

методист»  у 2022 р. 

 

22.  Русакова  

Тетяна 

Миколаївна 

медична 

сестра 

старша 

Дніпропетровське  медичне 

училище, 1977 р, 

Сестринське діло, сестра 

медична 

  42 р. КЗ «ЦПОМСМФО» ДОР м. Дніпро 

Свідоцтво про проходження 

підвищення кваліфікації та 

перепідготовки молодших і 

фармацевтичних працівників  

№ 27553  від 09.12.2016 р. 

 

23.  Стешенко 

Наталія 

Віталіївна 

вихователь Дніпропетровське 

педагогічне училище,  

1994 р., Дошкільне 

виховання, вихователь в 

дошкільному закладі 

  32 р. Комунальний вищій навчальний 

заклад «Дніпропетровський 

обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти»,  

 «Вихователів закладів дошкільної  

освіти, які  не мають 

кваліфікаційну категорію або 

звання «вихователь – методист»  

СПК № ДН 41682253/1315-18 

 від 23.03.2018 р. 

 



24.  Соляр  

Вікторія 

Станіславівна 

вихователь 

групи 

раннього 

віку 

Дніпропетровський 

педагогічний коледж 

Дніпропетровського 

державного університету 

2014 р., Дошкільне 

виховання, вчитель з 

дошкільного виховання, 

організатор фізичного 

виховання дітей в 

дошкільних закладах, 

Український державний 

хіміко-технологічний 

університет, 2018 р., 

Хімічна технологія, 

технолог 

  2 р. Комунальний заклад вищої освіти 

«Дніпропетровська академія 

неперервної освіти» 

Дніпропетровської обласної ради, 

«Вихователів раннього віку 

закладів дошкільної освіти»  

СПК № ДН 19830 

від 25.06.2021 р. 

 

25.  Суіма  

Тетяна  

Сергіївна 

вихователь Дніпропетровський 

педагогічний коледж,  

2019 р., Дошкільна освіта, 

вихователь логопедичних 

груп, Донбаський 

державний педагогічний 

університет, 2021 р., 

Дошкільна освіта, 

вихователь дітей 

дошкільного віку 

  6 р. Комунальний заклад вищої освіти 

«Дніпровська академія неперервної 

освіти» Дніпропетровської 

обласної ради, 

«Вихователів закладів дошкільної 

освіти, які не мають 

кваліфікаційної категорії, або 

звання «вихователь-методист»» 

СПК № ДН 41682253/3191  

від 12.04.2019 р. 

 

26.  Холодна  

Галина 

Володимирівна 

вихователь 

спец. групи 

Бердянський державний 

педагогічний університет,     

2007 р., Дефектологія, 

логопедія, дошкільне 

виховання, логопед, 

вихователь дітей 

дошкільного віку 

 «спеціаліст 

вищої 

категорії» 

 2018 р. 

«вихователь – 

методист» 

2018 р. 

20р. Комунальний заклад вищої освіти 

Дніпропетровська академія 

неперервної освіти» 

Дніпропетровської обласної ради, 

«Вихователів закладів дошкільної  

освіти, які мають кваліфікаційну 

категорію або звання «вихователь 

– методист»»  

СПК № ДН 41682253/31815 

 від 10.12.2021 р. 

 

27.  Холодна  

Галина 

вчитель - 

дефектолог 

Бердянський державний 

педагогічний університет,     

 «спеціаліст 

вищої 

20 р. Комунальний заклад вищої освіти 

Дніпропетровська академія 

 



Володимирівна 2007 р., Дефектологія, 

логопедія, дошкільне 

виховання, логопед, 

вихователь дітей 

дошкільного віку 

категорії» 

2021 р. 

«старший 

учитель»  

2021 р. 

неперервної освіти» 

Дніпропетровської обласної ради, 

«Вчителів - дефектологів закладів 

дошкільної  освіти»  

СПК № ДН 41682253/7088 

 від 27.11.2020 р. 

28.  Хомяк  

Поліна 

Василівна 

вихователь 

групи 

раннього 

віку 

Дніпропетровське 

педагогічне училище 

Дніпропетровського 

державного університету  

2009 р., 

Дошкільне виховання, 

вихователь дитячого садка 

(ясел-садків) 

  3 р. Комунальний заклад вищої освіти 

Дніпропетровська академія 

неперервної освіти» 

Дніпропетровської обласної ради, 

«Вихователів закладів дошкільної  

освіти, які мають кваліфікаційну 

категорію або звання «вихователь 

– методист» 

СПК № ДН 41682253/22702 

 від 17.09.2021 р. 

 

29.  Черненко  

Ольга 

Олександрівна 

вихователь Дніпропетровське 

педагогічне училище,  

1993 р., Вихователь 

дошкільного закладу, 

вихователь, 

Дніпропетровський 

державний аграрний 

університет, 2000 р., 

гідромеліорація, інженер 

  12 р. Комунальний вищій навчальний 

заклад «Дніпропетровський 

обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» , 

«Вихователів закладів дошкільної  

освіти, які мають кваліфікаційну 

категорію або звання «вихователь 

– методист» 

СПК № ДН 41682253/7257 

 від 28.11.2018 р. 

 

30.  Шевченко 

Марина 

Василівна 

вихователь Дніпропетровське 

педагогічне училище,  

1992 р., Дошкільне 

виховання, вихователь 

дошкільного закладу  

  «вихователь – 

методист» 

2019 р. 

28 р. Комунальний вищій навчальний 

заклад «Дніпропетровський 

обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти», 

«Вихователів закладів дошкільної  

освіти, які мають кваліфікаційну 

категорію або звання «вихователь 

– методист»  

СПК № ДН 41682253/7258 

 від 28.11.2018 р. 

 

 



31.  Штанько  

Наталія 

Анатоліївна 

вихователь Дніпропетровське 

педагогічне училище,  

1993 р., Викладання в 

початкових класах, вчитель 

початкових класів 

  «вихователь – 

методист» 

2019 р. 

33 р. Комунальний вищій навчальний 

заклад «Дніпропетровський 

обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти», 

«Вихователів закладів дошкільної  

освіти, які мають кваліфікаційну 

категорію або звання «вихователь 

– методист»  

СПК № ДН 41682253/7259 

 від 28.11.2018 р. 

 

 

 

 

Директор                                                                                    Наталія ГАНЖА 


