
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
 (ЯСЛА-САДОК) № 297 

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
проспект Петра Калнишевського, 34 В, м. Дніпро, 49051

e-mail: dnz297@dhp.dniprorada.gov.ua Код ЄДРПОУ 26510075

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)№ 297 
 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 16
(14,89)

16
 (14,89)

0

у тому числі ті, що
- мають відповідну освіту та/або 
кваліфікацію

16
(14,89)

16
(14,89)

 0

- працюють у закладі освіти за 
сумісництвом

0 1
(0,33)

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)  № 297 Дніпровської міської ради

№
з/п

Прізвище, ім’я
та по батькові

працівника

Найменуванн
я 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
педагогіч-

ного
працівника,

якщо на
посаду

прийнято не
за педаго-

гічною
освітою

Кваліфікаці
йна

категорія,
педагогічне
звання (рік

встановленн
я,

підтверджен
ня)

Педаго-
гічний
стаж

(повни
х років)

Підвищення кваліфікації
за фахом (найменування

закладу або іншої
юридичної особи, що має

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

Примітки

1

Єрошкіна
Світлана

Вікторівна

директор Криворізький  державний
педагогічний університет,

2009 р., спеціальність:
«Початкове навчання»,
кваліфікація:: «вчитель

початкових класів»

- вища
категорія,

педагогічне
звання

«вихователь
-методист»

2015р.

32 Комунальний заклад
вищої освіти «Дніпровська

академія неперервної
освіти» Дніпропетровської
обласної ради «керівники

закладів дошкільної
освіти,які одночасно

працюють вихователями»
СПК №ДН41682253/3945,

02.07.2019р

-

вихователь

2 Габуєва Олена
Олексіївна

вихователь-
методист

Бердянський державний
педагогічний університет, вища

категорія

23
Комунальний заклад

вищої освіти «Дніпровська



2014р., спеціальність:
«Корекційна освіта».

кваліфікація:: «логопед»

2018 р. академія неперервної
освіти» Дніпропетровської

обласної ради,

Вихователі – методисти
закладів дошкільної освіти
СПК №ДН41682253/5212,

16.10.2018р.

вихователь
вища

категорія,
2019 р.

педагогічне
звання

«вихователь
-методист»,

2021р.

3 Карапиш Лілія
Володимирівна

музичний
керівник Дніпропетровський

педагогічний коледж
Дніпропетровського

національного
університету імені Олеся

Гончара 2013р.,
спеціальність:, «музичне
мистецтво». кваліфікація:

«Вчитель музики,
музичний керівник»

9 тарифний
розряд

2019

7
Комунальний  вищий

навчальний заклад
«Дніпропетровський

обласний інститут
післядипломної

педагогічної освіти ,
Музичні керівники

дошкільних навчальних
закладів

СПК №ДН24983906/2191-
17,

07.06.2017р

4.
Волошина

Євгенія
Вадимівна

Практичний
психолог

Дніпропетровський
національний

університету імені Олеся
Гончара 2016р.,
спеціальність:
«Психологія».

кваліфікація: «Бакалавр з

10
тарифний

розряд

1 Курси підвищення
кваліфікації

заплановані на
2021 р.



психології»

5
Желіба

Валентина
Олександрів  на

Вихователь Бердянський державний
педагогічний університет,

2017р, спеціальність:
«Дошкільна освіта»,

кваліфікація:
«Вихователь дітей
дошкільного віку»

педагогічне
звання

«вихователь
-методист»

2018р.

33 Курси підвищення
кваліфікації

заплановані на
2022 р.

6
Михайлова

Юлія
Олександрів на

Вихователь
Педагогічне училище
Дніпропетровського

державного
університету,1999р,

спеціальність:
«Дошкільне виховання».

кваліфікація:
«Вихователь в

дошкільних закладах,
вихователь логопедичних

груп»

педагогічне
звання

«вихователь
-методист»

2019р.

16 Дніпровська академія
непевної освіти,

Вихователі закладів
дошкільної освіти, які не

мають кваліфікаційної
категорії  або звання

«вихователь-методист»
СПК

№ДН41682253/1339-18,
23.03.2018р

7
Редванська
Людмила

Тимофіївна

Вихователь
Дніпропетровське

педагогічне
училище,1980р.,
спеціальність:

«Дошкільне виховання»
спеціальність:

«Вихователь дитячого
садка»

педагогічне
звання

«вихователь
-методист»

2021р.

22 Дніпропетровський
обласний інститут

післядипломної
педагогічної  освіти,

Вихователі дошкільних
навчальних закладів, які
не мають кваліфікаційної

категорії або звання
«вихователь-методист



СПК№ДН24983906/3552
20.03.2016р.

8
Хреік Альнура
Гаммульївна

Вихователь
Середня загальноосвітня

школа №128
педагогічний клас,1988,
«Вихователь дитячого

садка»

11 тарифний
розряд

27
Комунальний вищий
навчальний заклад

«Дніпропетровський
обласний інститут

післядипломної
педагогічної освіти»,

Вихователі дошкільних
навчальних закладів, які
не мають кваліфікаційної

категорії або звання
«вихователь-методист»

СПК
№ДН 24983906/3119-17

28.04.2017р.

9
Білошкурська

Ірина
Володимирівна

Вихователь
Бердянський державний

педагогічний університет,
2010р, спеціальність:

«Дефектологія»,кваліфіка
ція: «Логопед, вихователь

дитячого садка

вища
категорія,

2019 р.

12
Комунальний заклад вищої

освіти «Дніпровська
академія неперервної освіти»

Дніпропетровської
обласної ради, Вихователі

закладів дошкільної
освіти, які  мають



кваліфікаційну категорію
або звання «вихователь-

методист» СПК
№ДН41682253/7064

11.12.2018р.

10
Малащук

Марина Юріївна
Вихователь

Бердянський державний
педагогічний університет,

2012р., спеціальність:
«Соціальна педагогіка»,

кваліфікація:
«Соціальний  педагог ,

практичного – психолога
у навчальних закладах»

вища
категорія,

2021р.

17
Комунальний заклад вищої

освіти «Дніпровська
академія неперервної освіти»

Дніпропетровської
обласної ради, Вихователі

закладів дошкільної
освіти, які  мають

кваліфікаційну категорію
або звання «вихователь-

методист»
СПК№ДН 41682253/6304

16.10.2020р.

11
Юшкевич Юлія

Вікторівна
Вихователь

Таврійський
національний університет

імені .В.І.Вернадського
2005р. спеціальність:,
«Українська мова та

література», кваліфікація:
« Філолог, викладач
української мови та

літератури»

вища
категорія,

2021р.

10
Комунальний заклад вищої

освіти «Дніпровська
академія неперервної освіти»

Дніпропетровської
обласної ради, Вихователі

закладів дошкільної
освіти, які  мають

кваліфікаційну категорію
або звання «вихователь-

методист» СПК
№ДН41682253/5292,

23.10.2018р.

12
Сирота Тетяна
Володимирівна

Вихователь Кримський державний
гуманітарний

інститут,2002р.,

друга
категорія,

2020р.

18
Комунальний заклад вищої

освіти «Дніпровська
академія неперервної освіти»

Дніпропетровської



спеціальність:
«Початкове навчання»,
кваліфікація: «Вчитель

початкових класів»

обласної ради, СПК
№ДН41682253/2003,

05.04.2019

Вихователі закладів
дошкільної освіти, які
мають кваліфікаційну
категорію або звання

«вихователь-методист»

13
Івченко Олена

Анатоліївна

Вихователь
Дніпропетровський

педагогічний коледж
Дніпропетровського

національного
університету імені Олеся

Гончара 2012р.,
спеціальність:

«Дошкільна освіта»,
кваліфікація: «Вчитель з
дошкільного виховання
( з дипломом молодшого

спеціаліста )»

10
тарифний

розряд

7 Дніпропетровський
обласний інститут

післядипломної
педагогічної освіти,

Вихователі дошкільних
навчальних закладів, які
не мають кваліфікаційної

категорії або звання
«вихователь- методист»

СПК
№ДН 24983906/7538-

1618.11.2016р.

Курси при
Дніпровська

академія
неперервної

освіти,
«вихователів

закладів
дошкільної освіти,

які не мають
кваліфікаційної

категорії або
звання

«вихователь-
методист»,
11.05.2021-

21.05.2021 (I етап),
01.11.2021-

05.11.2021 (II етап

14
Муранова

Тетяна
Сергіївна

вихователь
Мелітопольський

державний педагогічний
університет імені Богдана

Хмельницького 2020р.,
спеціальність:«Дошкільн

а освіта. Логопедія»,
кваліфікація:

«Вихователь дітей
раннього та дошкільного
віку. Вчитель – логопед

10
тарифний

розряд

3
Курси підвищення

кваліфікації
заплановані на

2022 р.



освітнього закладу»

15
Маковицька

Руслана
Степанывна

вихователь
Бердянський державний

педагогічний університет
2018р, спеціальність:
«Дошкільна освіта»,

кваліфікація:
«Вихователь дітей

раннього та дошкільного
віку»

10
тарифний

розряд

3
Курси підвищення

кваліфікації
заплановані на

2022 р

16
Габуєва

Єлизавета
Дмитрівна

Керівник
гуртка

хореографії

Комунальний заклад
«Дніпропетровський
коледж культури  і

мистецтв»
Дніпропетровської

обласної  ради 2019р.,
спеціальність:

«Хореографія»,
кваліфікація: «Керівник

аматорського
колективу(хореографія),в

и виклад початкових
спеціалізованих

мистецьких навчальних
закладів»

10
тарифний

розряд

2
Курси підвищення

кваліфікації
заплановані на

2022 р.

Директор                                                                  С.В.Єрошкіна


