
 

 

КАДРОВИЙ СКЛАД ДНЗ №1 

 

У ДНЗ №1 працює  колектив, що станом на 01.09.2017 р. складається з 39 осіб: 

 педагогів - 18 ос.;  

помічників вихователя - 9 ос.;  

обслуговуючого персоналу -12 ос. 

 

Серед 18 педагогічних працівників ДНЗ:  

з вищою освітою – 10; 

  

 вищу категорію - 0 ; 

 І категорію – 4;  

 ІІ категорію – 0;  

 спеціалістів – 5; 

звання «вихователь-методист» -1. 

  

із середньою спеціальною – 8  

  

  

1. Дацків О.А. директор, освіта повна вища, освітній рівень "спеціаліст",  

кваліфікаційний рівень»Спеціаліст» 

 

2. Колодій Г.М. вихователь-методист, освіта повна вища, освітній рівень 

"спеціаліст",  кваліфікаційний рівень "спеціаліст першої категорії" 

 

3. Глушкова М.В. практичний психолог, освіта базова вища, освітній рівень 

"бакалавр» 

 

4. Заячківська М.Р. муз керівник, освіта повна вища, освітній рівень "спеціаліст",  

кваліфікаційний рівень "спеціаліст першої категорії" 

 

5. Дацків І.З. вихователь, освіта повна вища, освітній рівень "спеціаліст" 

 

6. Давидів Л.П. вихователь, освіта неповна вища, освітній рівень "молодший           

   спеціаліст", кваліфікаційний рівень 11 т.р.  

 

 

7. Осідач Г.І. вихователь, освіта повна вища, освітній рівень "спеціаліст",  

кваліфікаційний рівень "спеціаліст першої категорії", 

 

 

8. Смалюх Г.І. вихователь, освіта неповна вища, освітній рівень "молодший             

 спеціаліст", кваліфікаційний рівень 11 т.р.  

стаж роботи - 

 



 

9. Химич Г.П. вихователь, освіта неповна вища, освітній рівень 

"молодший спеціаліст", кваліфікаційний рівень 11 т.р., звання «вихователь-

методист» 

стаж роботи - 

 

10. Романяк М.М.  вихователь, освіта неповна вища, освітній рівень 

"молодший спеціаліст", кваліфікаційний рівень 11 т.р. 

 

 

 

11. Лєснікова С.М. вихователь, освіта повна вища, освітній рівень "спеціаліст",  

кваліфікаційний рівень "спеціаліст» 

 

12. Закревська Н.М.  вихователь, , освіта повна вища, освітній рівень "спеціаліст",  

кваліфікаційний рівень "спеціаліст» 

 

13. Цибко Б.Л. вихователь, освіта повна вища, освітній рівень "спеціаліст",  

кваліфікаційний рівень "спеціаліст першої категорії", 

  

 

14. Саламаха М.В. вихователь, освіта неповна вища, освітній рівень 

"молодший спеціаліст", кваліфікаційний рівень 11 т.р. 

 

15. Кирилич М. вихователь, освіта базова вища, освітній рівень "бакалавр",             

                          кваліфікаційний рівень  11т.р." 

 

 

16. Сапуцька Х.Б. вихователь, освіта базова вища, освітній рівень "бакалавр» 

 

 

17. Давидів Х.Б. вихователь, повна вища, освітній рівень "спеціаліст"   

 

 

18. Лесько С.М. асистент вихователя, повна вища, освітній рівень "спеціаліст"   

 


