
                                                                                                                                                                              Додаток 29 

ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої 

освіти 

середньої загальноосвітньої школи І- ІІ ступенів с. Вартиківці 

 

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

Педагогічні працівники Необхідно (осіб) Фактично (осіб) Відсоток потреби 

Педагогічні працівники, усього 19 19 0 

у тому числі ті, що:    

мають відповідну освіту 19 19 0 

працюють у закладі освіти за сумісництвом 5 5 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

№п

п 

Найменуванн

я навчальної 

дисципліни 

 

 

 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

викладача 

Найменуванн

я посади 

 

Найменуванн

я закладу, 

який 

закінчив (рік 

закінчення, 

спеціальність

, 

кваліфікація 

згідно з 

документом 

про вищу 

освіту 

Кваліфікаційна 

категорія, педагогічне 

звання (рік 

встановлення, 

підтвердження) 

Педагог

ічний 

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 

Примітки 

 

1 Українська 

мова та 

література 

Царюк Ольга 

Миколаївна 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

Чернівецький 

ордена 

Трудового 

Червоного 

прапора 

державний 

університет 

імені Ю. 

Федьковича 

1991 

«Українська 

мова і 

література» 

«Філолог, 

                 2013 

Підтверджено 

кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої 

категорії», підтверджено 

педагогічне звання 

«старший учитель» 

       26 Курси підвищення 

кваліфікації при 

Інституті 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької області.  

Українська мова та 

література 

 Посвідчення № 1271 від 

13.05.2016 

 



викладач» 

2 Зарубіжна 

література 

Куртич 

Христина 

Миколаївна 

Вчитель 

зарубіжної 

літератури, 

Педагог-

організатор 

Чернівецький 

національний 

університет 

імені Ю. 

Федьковича 

2015 

«Українська 

мова і 

література» 

«Філолог, 

викладач 

української 

мови і 

літератури» 

2017 

Присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

другої категорії» 

4 -  

3 Іноземна мова 

(англійська) 

Власова 

Тетяна 

Василівна 

Вчитель 

англійської 

мови 

Чернівецький 

ордена 

Трудового 

Червоного 

прапора 

державний 

університет 

імені Ю. 

Федьковича 

1982 

«Романо-

германські 

мови та 

література. 

Англійська 

                 2014 

Підтверджено 

кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої 

категорії», підтверджено 

педагогічне звання 

«старший учитель» 

34 Курси підвищення 

кваліфікації при 

Інституті 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької області.  

Вчитель англійської 

мови 

 Посвідчення № 2954 від 

08.11.2013 

 



мова» 

«Філолог. 

Викладач. 

Перекладач» 

4 Історія Варвус  

Віталій 

Анатолійови

ч  

Директор, 

Вчитель історії 

та 

правознавства 

Чернівецький 

національний 

університет 

імені Ю. 

Федьковича  

2010 рік  

«Всесвітня 

історія»  

Історик, 

викладач 

2017 

Присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

першої категорії» 

 

12 Курси підвищення 

кваліфікації при 

Інституті 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької області.  

Вчитель історії, 

правознавства та 

громадянської освіти 

 Посвідчення № 174 від 

30.01.2015 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при 

Інституті 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької області.  

Директор ЗНЗ 

 Посвідчення № 2577 від 

20.11.2015 

 



5 Математика  Єрмичук 

Тетяна 

Олександрів

на 

Вчитель 

математики 

Чернівецький 

національний 

університет 

імені Ю. 

Федьковича 

2011 

Математика 

Математика, 

викладач 

2017 

Присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

другої категорії» 

6 Курси підвищення 

кваліфікації при 

Інституті 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької області.  

Вчитель математики 

 Посвідчення № 2777 від 

16.12.2016 

 

6 Біологія та 

основи 

здоров’я 

Горбатюк 

Лілія 

Вікторівна 

Вчитель 

біології 

Кам’янець-

Подільський 

державний 

університет 

2006 

Педагогіка і 

методика 

середньої 

освіти. 

Біологія. 

Вчитель 

біології, 

валеології та 

основ екології. 

2011 

Присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

другої категорії» 

13 Курси підвищення 

кваліфікації при 

Інституті 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької області.  

Вчитель біології, 

природознавства та 

основ здоров’я 

 Посвідчення № 2589 від 

03.11.2017 

 



7 Музичне 

мистецтво та 

образотворче 

мистецтво 

Генцар 

Марина 

Юріївна 

Вчитель 

музичного 

мистецтва  

Чернівецький 

національний 

університет 

імені Ю. 

Федьковича 

2017 

«Музичне 

мистецтво» 

«Спеціаліст 

музичного 

мистецтва» 

- 3 -  

8 Фізична 

культура 

Скутельник 

Сергій 

Леонідович 

Вчитель 

фізичної 

культури 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет 

імені Івана 

Огієнка, 

2012р. 

Фізичне 

виховання 

Вчитель 

фізичної 

культури і 

основ здоров’я, 

керівний 

спортивних 

секцій, 

організатор 

туристичної 

                 2015 

Присвоєно  

кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст другої 

категорії» 

6 -  



роботи. 

9 Фізична 

культура та 

інформатика 

Білик 

Олександр 

Геннадійови

ч 

Вчитель 

початкових 

класів 

Педагогічний  

коледж 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім.. Ю. 

Федьковича 

2012 р. 

Початкова 

освіта 

Вчитель 

початкових 

класів  

- 2 -  

10 Початкові 

класи 

Скидан 

Тетяна 

Вікторівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Заступник 

директора з 

НВР 

Педагогічне 

училище 

Чернівецького 

університету 

імені Ю. 

Федьковича 

1998 

Початкове 

навчання 

Вчитель 

початкових 

класів, педагог-

організатор 

2014 

Підтверджено 

кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст», присвоєно 

педагогічне звання 

«старший учитель» 

14 Курси підвищення 

кваліфікації при 

Інституті 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької області.  

Вчитель початкових 

класів 

 Посвідчення № 2700 від 

11.12.2015 

 



11 Початкові 

класи 

Язловіцька 

Олеся 

Анатоліївна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Педагогічний 

коледж 

Чернівецького 

національного 

університету 

ім.. Ю. 

Федьковича 

2014 р. 

Початкове 

навчання 

Вчитель 

початкових 

класів. 

Чернівецький 

національний 

університет ім.. 

Юрія 

Федковича 

2007 р. 

Українська 

мова та 

література 

Філолог, 

викладач 

української 

мови та 

літератури 

2015 

Присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

другої категорії 

10 Курси підвищення 

кваліфікації при 

Інституті 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької області.  

Вчитель початкових 

класів 

 Посвідчення № 2527 від 

17.10.2014 

 



12 Початкові 

класи 

Білик 

Світлана 

Анатоліївна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Чернівецьке 

педагогічне 

училище ім.. О. 

Маковея, 

1991 р. 

Учитель 

початкових 

класів. 

Кам’янець-

Подільський 

державний 

педагогічний 

інститут, 

1997р. 

Початкове 

навчання 

Вчитель 

початкових 

класів, 

організатор 

роботи з 

учнівськими 

колективами 

2016 

Підтверджено 

кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої 

категорії», присвоєно 

педагогічне звання 

«старший учитель» 

26 Курси підвищення 

кваліфікації при 

Інституті 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької області.  

Вчитель початкових 

класів 

 Посвідчення № 834 від 

06.03.2015 

 



13 Початкові 

класи 

Каралаш 

Світлана 

Михайлівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Чернівецьке 

педагогічне 

училище ім.. О. 

Маковея, 

1991 р. 

Учитель 

початкових 

класів, 

організатор 

роботи з 

учнівськими 

колективами 

2017 

Підтверджено 

кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст» 

26 Курси підвищення 

кваліфікації при 

Інституті 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької області.  

Вчитель початкових 

класів 

 Посвідчення № 1037 від 

15.04.2016 

 

14 Початкові 

класи 

Швець 

Людмила 

Романівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Кам’янець-

Подільський 

державний 

університет, 

2007р. 

Початкове 

навчання 

Вчитель 

початкових 

класів 

2014 

Присвоєноно 

кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

29 Курси підвищення 

кваліфікації при 

Інституті 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької області.  

Вчитель початкових 

класів 

 Посвідчення № 2108 від 

19.09.2014 

 

Особи, які працюють за сумісництвом 



1 Фізика та 

інформатика 

Секрета 

Андрій 

Віталійович 

Вчитель фізики Чернівецький 

національний 

університет 

імені Ю. 

Федьковича 

2001 р. 

Фізика та 

напівпровідник

ові прилади 

Інженер-фізик 

2014 

Присвоєноно 

кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст другої 

категорії» 

6 Курси підвищення 

кваліфікації при 

Інституті 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької області.  

Вчитель фізики та 

інформатики  

 Посвідчення № 2223 від 

04.10.2013 

 

2 Географія  Черна Тетяна 

Георгіївна 

Вчитель 

географїї 

Вінницький 

державний 

педагогічний 

університет 

імені 

Михайла 

Коцюбинсько

го, 2006. 

Спеціальність

: «Педагогіка і 

методика 

середньої 

освіти.Геогра

фія» 
Кваліфікація: 

«Магістр-

дослідник 

географії» 

2014 

Присвоєноно 

кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст першої 

категорії» 

 

11 Курси підвищення 

кваліфікації при 

Інституті 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької області.  

Посвідчення № 1766 

 від 19.05.2017 

 

 

 

 



3 Хімія  Бешлей 

Тетяна 

Анатоліївна 

Витель хімії Чернівецький 

національний 

університет 

імені Ю. 

Федьковича 

2010 р. 

Біологія 

Викладач 

біології і хімії 

2017 

Присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

другої категорії» 

6 Курси підвищення 

кваліфікації при 

Інституті 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької області.  

Посвідчення № 2057 

 від 16.10.2015 

 

 

4 Іноземна мова 

(англійська) 

Боднар 

Мар’яна 

Валеріївна 

Вчитель 

іноземної мови 

Кам’янець-

Подільський 

державний 

університет 

2007 

Педагогіка і 

методика 

середньої 

освіти. Мова та 

література 

(англійська) 

Вчитель 

англійської 

мови та 

зарубіжної 

літератури. 

2008 

Присвоєно 

кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст другої 

категорії» 

13 Курси підвищення 

кваліфікації при 

Інституті 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької області.  

Вчитель англійської 

мови 

Посвідчення № 520 від 

22.02.2008 

 

5 Практичний 

психолог 

Скорик 

Жанна 

Олександрів

Практичний 

психолог 

Кам’янець-

Подільський 

державний 

педагогічний 

2015 

Підтверджено 

кваліфікаційну категорію 

17 Курси підвищення 

кваліфікації при 

Інституті 

післядипломної 

 



на університет 

2000 р. 

Магістр 

«викладач 

психології, 

практичний 

психолог» 

Викладач 

психології, 

практичний 

психолог 

«спеціаліст вищої 

категорії», 

 підтверджено педагогічне 

звання «психолог-

методист» 

педагогічної освіти 

Чернівецької області.  

Практична психологія 

 Посвідчення № 504 від 

20.02.2015 

 

 

 


