
 

Додаток 29 

до Ліцензійних умов 

ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення  

освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти 

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

Педагогічні працівники 
Необхідно 

(осіб) 

Фактично 

(осіб) 

Відсоток 

потреби 

Педагогічні працівники, усього 3 3 0% 

у тому числі ті, що:    

мають відповідну освіту 3 3 0% 

працюють у закладі освіти за сумісництвом - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників 

 

№ 

п/п 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

вихователя 

Найменування 

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) 

 

Примі

тки 

1.  Дошкільна 

освіта  

Куденко  

Олена  

Iванівна  

Вихователь 

дошкільного 

навчального 

закладу  

Дніпропетровський 

політехнічний 

технікум, 1987, 

спеціальність -швейне 

виробництво, 

кваліфікація - технік-

технолог 

Розряд 11 ,  

2015 р. 

25 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти»: 

- курсова підготовка 

вихователів дошкільних 

навчальних закладів, які не 

мають кваліфікаційної 

категорії,  свідоцтво №5503 

від 18.09.2015 р. 

 

 

2.  Дошкільна 

освіта  

Федінчик 

Людмила 

Василівна  

Вихователь 

дошкільного 

навчального 

закладу 

Дніпропетровський 

педагогічний коледж, 

2010 р.,  спеціальність - 

«Дошкільне 

виховання», 

кваліфікація - 

вихователь дитячого 

садка (ясел-садків) 

Розряд 11,  

2013 р. 

8 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти» 

- курсова підготовка 

вихователів малокомплектних 

дошкільних навчальних 

закладів , свідоцтво СПК 

№ДН41682253/115-18 від 

26.01.2018 р. 

 

 

 

 



3.  Дошкільна 

освіта  

Гриценко 

Оксана 

Вікторівна  

Вихователь 

дошкільного 

навчального 

закладу 

Дніпропетровський 

педагогічний коледж 

(ІІІ курс дошкільного 

відділення  заочна 

форма навчання,) 

Розряд 10, 

 2016 р. 

1 Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти» 

- навчання за програмою 

«Дошкільнятам – освіта для 

сталого розвитку» (молодший 

дошкільний вік), сертифікат 

СТ № ДН 24983906/624 від 

11.05.2017 р. 

 

 

 

 

 


