
Кадровий склад НВК №1 

Штатний розпис НВК складено на основі Типових штатних нормативів 

для дошкільного навчального закладу та загальноосвітнього навчального 

закладу. 

Укомплектованість закладу кадрами 

№ 

з/п 

ПОКАЗНИКИ Роки  

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

1. Загальна кількість 

працівників 

72 73 74 72  84 72 

2.  У тому числі 

педагогічних  

35 35 35 37 39 34 

  З них:       

 Управлінські кадри 2 2 2 2 2 2 

 Основних 31 32 33 35 35  

 Сумісників 4 3 2 2 4 4 

3.  Обслуговуючий персонал 37 38 39 35 45 38 

 

 Очолює комплекс директор Кривда В.М., педагогічний стаж – 35 

років, на посаді керівника – 31 рік.  Загальна кількість працівників становить 

72 особи. Педагогічний колектив складається з 34 педагогів, 4 з яких – 

сумісники, 4 – у декретній відпустці. 

З учнями працюють 4 вчителі початкових класів (Хоменко А.Ф., 

Муляревич В.В., Войтенко Н.В., Вдовиченко Т.І.), 3 вихователя групи 

продовженого дня (Малигіна Н.О., Гурза О.В., Лиса Л.В.), вихователь 1 класу 

(Колінчак І.В.), з дошкільниками – 13  вихователів дошкільних груп.  

З вихованцями працювали спеціалісти-фахівці: музичні керівники 

(Вовк В.Ф., Зелінська В.Ф.), фізінструктор (Копитко Н.В.), вчитель з 

фізичної культури (Омельченко І.О.), образотворчого мистецтва (Юрійчук 

А.І.), англійської мови (Беланчук С.М.), трудового навчання (Новіцька Л.І.), 

вчитель музики (Подопригор С.В.), педагог-організатор (Лиса Л.В.), 

логопеди (Оржехівська А.Б.), практичний психолог(Мурзак Н.А.), 

соціальний педагог (Журавель А.Р.),  керівники   гуртків і секцій з 

акробатики, стрибків на скакалці, тенісу, пішохідного туризму, 

бісероплетіння, гри на дитячих музичних інструментах (Вовк О.Б., Копитко 



Н.В., Ткаченко В.В., Франчук С.С., Вовк В.Ф.), бібліотекар (Бондаренко 

Л.В.).    

Такий підбір і розстановка кадрів дозволяє не лише підвищити 

ефективність освітньої роботи закладу, а й забезпечити наступність між 

дошкільною і початковою ланками, взаємозв’язки між навчальним та 

позашкільними закладами освіти, задовольнити освітні потреби дітей та їх 

батьків. 

  На 2018/19 навчального року якісний склад педкадрів становить: 2 

педагоги мають звання «Старший учитель», 4 педагоги мають звання 

«Вихователь-методист», 1 – «Викладач-методист»;  вищу категорію мають 

13, І категорію – 9 , ІІ категорію – 3  педпрацівників, 10 (+4) педагогів мають 

кваліфікацію «Спеціаліст». 17 тарифний розряд має 1, 14 –10, 13 –9, 12 – 5, 

11 – 13 , 9 – 1 педагогічний працівник. 

 


