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викладач педагогіки 

Категорія: вища 

Звання: старший вчитель 

Стаж роботи: 27 років 

 

 

В 2016 – 2017 навчальному році навчалося 253 учнів, з них: 

 І ступінь - 102  учнів; 

 ІІ ступінь -  123 учня; 

 ІІІ ступінь – 19 учнів; 

 вечірні класи –  9 учнів. 

Функціонує всього 13 класів, з яких: 

 І ступеня – 4 класів; 

 ІІ ступеня – 6 класів; 

 ІІІ ступеня – 2 класи; 

 вечірня форма навчання – 1 клас. 

 

В Курісовській ЗОШ працює 30 педагогічних працівників, 26 – на постійній основі. 

Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників наступний: 

 вчитель 8-го тарифного розряду – 1 чоловік; 

 вчителів кваліфікаційної категорії «спеціаліст» — 3 чоловік; 

 вчителів кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії» — 3 чоловіки; 

 вчителів кваліфікаційної категорії «спеціаліст І категорії» — 3 чоловік; 

 вчителів вищої кваліфікаційної категорії — 20 чоловік. 

 

 



15 вчителів мають педагогічні звання: 

 «Старший вчитель» — 13 чоловік; 

 «Вчитель-методист» — 2 чоловіки (Дробишева Г.П., Мартиненко Г.Л.) 

 «Заслужений вчитель України» - 2 чоловіки (Дробишева Г.П., Мартиненко 

Г.Л.) 

Кількість обслуговуючого персоналу складає 17 чоловік і 4 сезонних 

працівників (операторів газової котельні).  

В навчальному закладі навчання проводяться за кабінетною системою. Всього 

15 кабінетів: фізики(1), біології (1), хімії (1), інформатики (1), української мови та 

літератури (2), російської мови та зарубіжної літератури (2), англійської мови (1), 

математики (1), географії (1), історії (1), музичного мистецтва, ОТМ (1). Для уроків 

трудового навчання обладнані 3 майстерні. Уроки фізичної культури проводяться у 

спортивній залі, площа якої становить 278 м.  

Навчальний заклад має 1 мультимедійний проектор, 1 плазмовий телевізор,  

5 ноутбуків, які використовуються в навчальному процесі. 

 

 



 
 

 

 

 

Контактні дані ЗОШ: вулиця Центральна, 18, с. Курісове Одеська обл., 67512 

тел. 048-55-9-41-25 

e-mail: school.kurisove@ukr.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


