
ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності Охтирського дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) «Росинка» Охтирської міської ради сумської області

1. Загальна інформація про кадрове забезпечення (кількісні показники)

Педагогічні працівники (у тому числі фізичні особи, які Необхідна кількість, осіб Фактична кількість, осіб Відсоток потреби
мають право провадити педагогічну діяльність на рівні 0 25 0загальної середньої освіти і залучені до освітнього процесу)

Педагогічні працівники, усього 25

у тому числі ті, що:

мають відповідну освіту та/або кваліфікацію 22 

працюють у закладі освіти за сумісництвом 0 

залучені на інших договірних умовах 0

2. Інформація про відповідність освіти та/або кваліфікації педагогічних працівників, інших фізичних осіб, які мають право провадити 
педагогічну діяльність на рівні загальної середньої освіти і залучені до освітнього процесу, обов’язковим до вивчення навчальним 
предметам, які вони викладають

Прізвище, ім’я Найменування Найменування Найменування Кваліфікаційна Педагогічний Підвищення Проходять
та по батькові посади (для закладу освіти, який закладу вищої категорія, стаж (повних кваліфікації за педагогічну

вчителя осіб, які закінчив вчитель (рік освіти, педагогічне років) фахом інтернатуру
працюють за закінчення, післядипломної звання (рік (найменування

сумісництвом, - спеціальність, освіти або встановлення, закладу освіти
місце основної кваліфікація згідно з кваліфікаційного підтвердження) або іншого

роботи, документом про центру, ким суб’єкта
найменування освіту) присвоєно

кваліфікацію
освітньої 

діяльності, що



посади) педагогічного 
працівника, 

якщо на посаду 
прийнято не за 
педагогічною 

освітою

має право на 
підвищення 
кваліфікації, 
номер, вид 

документа, дата 
видачі)

Директор Горовецька
Олена
Григорівна

Глухівський 
державний 
педагогічний 
інститут їм. С.М. 
Сергеева-Ценського 
(2001р. 
спеціальність 
«Дошкільне 
виховання», 
кваліфікація « 
Орагізатор 
дошкільного 
виховання, 
вихователь»)

37 років Сумський
обласний
інститут
післядипломн
ої
педагогічної 
освіти 
2016 рік 
ПК
02139770/1424
-16

Вихователь-
методист

Бабіна
Світлана
Василівна

Глухівський
державний
педагогічний
інститут ім.
Олександра
Довженка(201 Ор,
спеціальність:
«Початкове
навчання. Дошкільне
виховання»,
кваліфікація
«Вчитель
початкових класів.
Вихователь дітей
дошкільного
віку.Організатор

«вихователь-
методист»,

2019

24 роки Сумський
обласний
інститут
післядипломн
ої
педагогічної 
освіти 
2019 рік 
ПК 02139771 
11336-18



дошкільного
виховання»).

Вчите ль- 
логопед

Бодрова
Любов
Вікторівна

Бєлгородський
держуніверситет,
(2007рік,
спеціальність
«Дошкільна
педагогіка і
психологія» 3
додатковою
спеціальністю
«Логопедія»,
кваліфікація;
кваліфікація
«Викладач
дошкільної
педагогіки і
психології і
учитель-логопед»)

«спеціаліст
вищої
категорії»,
2019

14 років Сумський
обласний
інститут
післядипломн
ої
педагогічної 
освіти 
2017 рік 
ПК
021397714630
-17

Вчитель-
логопед

Брагіна
Ірина

Олексіївна

Харківський 
національний 
педагогічний 
університет ім. Г.С. 
Сковороди (2012 
рік, спеціальність 
«Дошкільна освіта», 
кваліфікація 
«Організатор 
дошкільної освіти, 
вихователь дітей 
дошкільного віку»)

«спеціаліст
першої
категорії»,
2017

18 років Сумський
обласний
інститут
післядипломн
ої
педагогічної 
освіти 
2016 рік 
ПК
02139770/1445
-16

Керівник
музичний

Поклад
Ірина

Миколаївна

Сумський 
державний 
педагогічний 
університет ім. А.С. 
Макаренка (2007

«спеціаліст
вищої

категорії»,
2020

14 років Сумський
обласний
інститут
післядипломн
ої



рік, спеціальність 
« Педагогіка і 

методика середньої 
освіти. Музика», 
кваліфікація 
«Вчитель музики, 
етики, естетики і 
художньої 
культури»)

педагогічної 
освіти 
2016 рік 
ПК
21397700374-
16

Керівник
музичний

Драгун
Дарія
Михайлівна

Сумський
державний
педагогічний
університет ім. А.С.
Макаренка (2019
рік, спеціальність
«музичне
мистецтво»,
кваліфікація
«Вчитель музичного
мистецтва»)

3 роки

Інструктор 3 
фізкультури

Кальченко
Олена
Іванівна

Сумський
державний
педагогічний
університет ім. А.С.
Макаренка(2008рік,
спеціальність
«Фізичне виховання
і спорт»,
кваліфікація
«Фізичний
реабілітолог»)

1 рік

Вихователь Бездрабко
Анастасія
Дмитрівна

Сумський 
державний 
педагогічний 
університет ім. А.С. 
Макаренка (2020

3 роки



рік, спеціальність
«Спеціальна
освіта»,
кваліфікація
«Логопед. Викладач
спеціальної
педагогіки, вчитель-
логопед.
Спеціальний
психолог
дошкільних та
загальноосвітніх
закладів»)

Вихователь Ваганова
Наталія
Володимирівна

Лебединське 
педагогічне 
училище ім. А.С. 
Макаренка (1999р., 
спеціальність: 
«Виховання в 
дошкільних 
закладах», 
кваліфікація: 
«Вихователь в 
дошкільних 
закладах»)

37 років Сумський
обласний
інститут
післядипломні
педагогічної
освіти
2020 рік
ПК 02139771
16991-20

Вихователь

_  _

Галицька
Олена
Володимирівна

Глухівський
державний
педагогічний
університет (2005р.,
спеціальність:
«Початкове
навчання.
Дошкільне
виховання»,
кваліфікація:
«Вчитель

«спеціаліст
першої

категорії»,
2014

20 років Сумський 
обласний 
інститут 
після дипломи 
ої
педагогічної 
освіти 
2014 рік 
НВВ №022947



початкових класів, 
вихователь дітей 
дошкільного віку»)

Вихователь Горішня
Ірина
Петрівна

Навчається в 
Лебединському 
педагогічному 
фаховому коледжі

Вихователь Жила
Ірина
Григорівна

Глухівський
державний
педагогічний
інститут ім.С.М
Сергєєва-Ценського
(2001р.
спеціальність:
«Дошкільне
виховання»,
кваліфікація:
«Організатор
дошкільного
виховання,
вихователь»)

«спеціаліст
другої

категорії»,
2020

19 років Сумський
обласний
інститут
післядигіломн
ої
педагогічної 
освіти 
2019 рік 
ПК 02139771 
11707-19

Вихователь Жадан
Світлана
Сергіївна

Навчається в
Глухівському
національному
педагогічному
університеті ім.
О.Довженка

Вихователь Кондратенко
Наталія
Олексіївна

Лебединське 
педагогічне 
училище ім. А.С. 
Макаренка (1988р., 
спеціальність: 
«Виховання в 
дошкільних 
закладах», 
кваліфікація:

37 років Сумський
обласний
інститут
післядипломн
ої
педагогічної 
освіти 
2019 рік 
ПК 02139771



«Вихователь в
дошкільних
закладах»)

11706-19

Вихователь Корабельська
Людмила
Валеріївна

Навчається в 
Лебединському 
педагогічному 
фаховому коледжі

Вихователь Кравець
Віта
Олександрівна

Лебединське 
педагогічне 
училище ім. А.С. 
Макаренка (2014р., 
спеціальність 
«Дошкільна освіта», 
кваліфікація: 
«Учитель з 
дошкільного 
виховання»)

7 років Сумський
обласний
інститут
післядипломні
педагогічної
освіти
2021
ПК 02139771 
18779-21

Вихователь Купрієва
Ольга
Василівна

Глухівський
державний
педагогічний
університет (2005р.
спеціальність:
«Дошкільне
виховання»,
кваліфікація:
«Виховательдітей
дошкільного віку,
організатор
дошкільного
виховання»)

«спеціаліст
першої

категорії»,
2020

18 років Сумський 
обласний 
інститут 
після дипломи 
ої
педагогічної 
освіти 
2019 рік 
ПК 02139771 
11722-19

Вихователь Листопадова
Наталія
Миколаївна

Глухівський 
національний 
педагогічний 
університет ім.
О. Довженка (2012р., 
спеціальність :

«спеціаліст
другої

категорії»,
2018

13 років Сумський
обласний
інститут
ггіслядипломн
ої
педагогічної



«Дошкільна освіта», 
кваліфікація: 
«Вихователь дітей 
дошкільного 
віку. Інструктор 3 
фізичного 
виховання дітей 
дошкільного віку»)

освіти 
2017 рік 
ПК
021397713536
-17

Вихователь Лишенко
Олена
Іванівна

Сумський
державний
педагогічний
університет ім.
А.С.Макаренка
(2003.,
спеціальність: 
«Педагогіка і 
методика середньої 
освіти, історія, 
практична 
психологія», 
кваліфікація: 
«Вчитель історії. 
Практичний 
психолог у закладах 
освіти»)

«спеціаліст
другої

категорії»,
2017

15 років Сумський
обласний
інститут
післядипломн
ої
педагогічної 
освіти 
2016 рік 
ПК
0211139771
18783-21

Вихователь Нестеренко
Надія
Іванівна

Харківський
держуніверситет
(1993р.
спеціальність:
«Українська мова та
література»,
кваліфікація:
«Філолог. Викладач
української мови та
літератури»)

«спеціаліст
другої

категорії»,
2018

17 років Сумський
обласний
інститут
післядипломн
ої
педагогічної 
освіти 
2021 рік 
ПК 021139771 
18787-21

Вихователь Парфьонова Сумський - - 6 років - -



Надія
Іванівна

державний 
педагогічний 
університет ім. 
А.С.Макаренка 
(2018р. 
спеціальність: 
«Дошкільна освіта», 
кваліфікація: 
«Вихователь дітей 
раннього та 
дошкільного віку. 
Логопед 
дошкільних, 
загальноосвітніх та 
реабілітаційних 
закладів»)

Вихователь Собакарь
Ольга
Іванівна

Лебединське
педагогічне
училище ім. А.С.
Макаренка (1990р.
спеціальність:
«Виховання в
дошільних
закладах»,
кваліфікація:
«Вихователь в
дошкільних»)

«вихователь-
методист»,

2020

31 рік Сумський
обласний
інститут
післядипломні
педагогічної
освіти
2019 рік
ПК 02139771
11720-19

Вихователь Стешенко
Маргарита
Олександрівна

Лебединське 
педагогічне 
училище ім. А.С. 
Макаренка (2012, 
спеціальність: 
«Дошкільна освіта», 
кваліфікація: 
«Учитель 3 
дошкільного

«спеціаліст
першої

категорії»,
2017

12 років Сумський
обласний
інститут
післядипломн
ої
педагогічної 
освіти 
2016 рік 
ПК 02139771



виховання») 18798-21
Вихователь Харченко

Алла
Євгенівна

Слов’янський
державний
педуніверситет
(1988р.,
спеціальність:
«Педагогіка та
психологія»,
кваліфікація:
«Викладач
педагогіки та
психології,
методист по
дошкільному
вихованню»)

«спеціаліст
другої

категорії»,
2018

29 років Сумський 
обласний 
інститут 
післядипломні 
педагогічної 
освіти 
2021 рік 
ПК 02139771 
18800-21

Вихователь Шудрик
Ярослава
Вячеславівна

Глухівський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
О. Довженка (2015р. 
спеціальність: 
«Дошкільна освіта», 
кваліфікація: 
«Організатор 
дошкільної освіти. 
Вихователь дітей 
дошкільного віку. 
Інструктор з 
фізичного 
виховання дітей 
дошкільного віку»)

Директор дошкільного 
навчального заклаігіузс^гіси

«спеціаліст
другої
категорії»,
2020

11 років Сумський
обласний
інститут
післядипломні
педагогічної
освіти
2019 рік
ПК 02139771
11721-19

Олена ГОРОВЕЦЬКА


