
Кадрове забезпечення  

1. Кадрове забезпечення закладу здійснюється відповідно до штатного 

розпису.  

Станом на 29.05.2020 у Центрі працює 37 висококваліфікованих педагогів, 

директор, 2 заступники директора, 1 практичний психолог. Серед них на 

основному місці роботи працює 27 педпрацівників, за сумісництвом – 14. 

Мають вищу категорію – 16 осіб, звання старшого учителя – 7 осіб, звання 

вчителя методиста – 7 осіб, 1 практичний психолог-методист. Нагрудний знак 

«Відмінник освіти України» мають 3 педпрацівника. Науковий ступінь та вчене 

звання мають 3 педпрацівника.  

 

Станом на 15.11.2020 у Центрі працює 56 висококваліфікованих педагогів, 

директор, 5 заступники директора, 1 практичний психолог. Серед них на 

основному місці роботи працює 49 педпрацівників, за сумісництвом – 14. 

Мають вищу категорію – 19 осіб, звання старшого учителя – 8 осіб, звання 

вчителя методиста – 8 осіб, 1 практичний психолог-методист. Нагрудний знак 

«Відмінник освіти України» мають 4 педпрацівника. Науковий ступінь та вчене 

звання мають 4 педпрацівника.  

 

Станом на 05.01.2021 у Центрі працює 65 висококваліфікованих педагогів, 

директор, 5 заступники директора, 2 практичних психолога (один з них - 

практичний психолог-методист.) Серед них на основному місці роботи працює 

51 педпрацівників, за сумісництвом – 14. Мають вищу категорію – 20 осіб, 

звання старшого учителя – 8 осіб, звання вчителя-методиста – 9 осіб. 

Нагрудний знак «Відмінник освіти України» мають 4 педпрацівника. Науковий 

ступінь та вчене звання мають 4 педпрацівника.  

 

Станом на 26.08.2022 у Центрі працює 103  висококваліфікованих педагоги, 

директор, 13 заступників директора, 2 практичних психологи. Серед них на 

основному місці роботи працює 78 педпрацівників, за сумісництвом – 25. 

Мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 32 педагога, 

звання старшого учителя – 11, звання вчителя-методиста – 13, кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст першої категорії» мають 18 педагогів, «спеціаліст другої 

категорії» – 11, «спеціаліст» - 36, без категорії – 6 педагогів, 1 практичний 

психолог-методист. Нагрудний знак «Відмінник освіти України» мають 7 

педпрацівників. Науковий ступінь та вчене звання мають 9 педпрацівників, 

доцент - 3. 



Організовано роботу науково-дослідного підрозділу. 

Інформація про педагогічних працівників, які мають науковий 

ступінь та вчене звання 

№ 

з/

п 

П.І.Б. Посада Науковий 

ступінь, вчене 

звання 

Рік  

присвоєння 

Примітка  

(сумісник чи 

основний 

працівник) 

1 Буяло Тетяна 

Євгеніївна 

Учитель 

хімії 

Кандидат 

педагогічних 

наук, 

доцент 

17.01.2001 

  

  

Осн. 

2 Іванова 

Наталія 

Петрівна 

Учитель 

зарубіжної 

літератури 

Кандидат 

філологічних 

наук 

04.07.2013 Сум. 

3 Грищенко 

Юлія 

Валеріївна 

Вчитель 

музичного 

мистецтва 

Кандидат 

педагогічних 

наук, старший 

науковий 

співробітник 

17.05.2012  Сум. 

4 Малишенко 

Анна 

Ігорівна 

Учитель 

хімії 

Кандидат 

хімічних наук 

29.09.2015 Сум. 

5 Могиляста 

Світлана 

Миколаївна  

Вчитель 

англійсько

ї мови 

Кандидат 

психологічних 

наук 

29.06.2021  Осн. 

6 Голодаєва 

Олена 

Анатоліївна 

Учитель 

хімії 

Кандидат 

хімічних наук,  

доцент 

21.05.2003  

 22.12.2006 

Сум. 

7 Колтачихіна 

Оксана 

Юріївна  

Вчитель 

математик

и 

Кандидат 

історичних 

наук 

12.03.2008  Сум. 



8 Кравченко 

Ірина 

Миколаївна 

Учитель 

німецької 

мови 

Кандидат 

педагогічних 

наук,  

доцент 

28.04.2009 

  

23.12.2011 

Сум. 

9 Кріт Наталія 

Василівна 

Учитель 

географії 

Кандидат 

педагогічних 

наук 

11.10.2017 Сум. 

 

 


