
Відомості                                                                                                                                

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої 

діяльності у сфері загальної середньої освіти 

 

1.Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у 

сфері загальної середньої освіти 

 

Педагогічні 

працівники 

Необхідно 

(осіб) 

Фактично 

(осіб) 

Відсоток 

потреби 

24 22 24 0 

 

Педагогічні працівники, усього - 24 

у тому числі ті ,що: 

мають відповідну освіту - 24 

працюють у закладі освіти за сумісництвом - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників 

Найме-

нування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище 

ім'я, по 

батькові 

викладача 

Наймену

- 

вання 

посади 

 Найменування закладу, який 

закінчив (рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація згідно 

з документом про вищу освіту) 

 

 

 

 

 

 

Кваліфікаційна 

категорія, 

Педагогічне 

звання 

(рік встановлення, 

підтвердження) 

Пед 

гогіч
ний 

стаж 

(повн
их 

років) 

Підвищення 

кваліфікації за 

фахом(наймену-

вання закладу 

або іншої 

юридичної 

особи,що має 

право на 

підвищення 

кваліфікації, 

номер, дата 

видачі 

документа про 

підвищення 

кваліфікації) 

При

міт
ка 

Фізична 

культура 

Скидан 

Юрій 

Васильович 

Директор 

школи 

 Кам’янець-Подільський 

державний педінститут 

ім. В. П. Затонського (1987 р. 

вчитель фізичного виховання) 

Вища 

кваліфікаційна 

категорія, 

«старший 

вчитель» 

31 ІППОЧО 

№395 

13.02.2015 р. 

 

Фізична 

культура 

Рубан 

Микола 

Васильович 

вчитель  Кам’янець-Подільський 

державний педінститут 

ім.В.П.Затонського (1983 р. 

вчитель фізичного виховання) 

Перша 

кваліфікаційна 

категорія 

35 ІППОЧО 

№1258 

04.04.2014 р. 

 

1 клас Ларіон 

Марія 

Петрівна 

вчитель  Чернівецький державний 

університет                                

ім.Ю.Федьковича (1986,1994 р. 

географ викладач; вчитель 

початкових класів) 

Вища 

кваліфікаційна 

категорія, 

«старший 

вчитель» 

31 ІППОЧО 

№2317 

03.11.2017 р. 

 

2 клас Штефуряк 

Юлія 

Михайлівна 

вчитель  Кам’янець-Подільський 

державний педінститут 

ім. В. П. Затонського (1986 р. 

вчитель початкових класів ) 

Вища 

кваліфікаційна 

категорія, 

«старший 

вчитель» 

31 ІППОЧО 

№1936 

06.06.2014 р. 

 

3 клас Григоряк 

Олена 

Дмитрівна 

вчитель  Вінницький державний 

педагогічний інститут 

ім. М. Островського (1982 р. 

вчитель початкових класів) 

Вища 

кваліфікаційна 

категорія, 

«старший 

вчитель» 

35 ІППОЧО 

№1371 

07.04.2017 р. 

 

4 клас Герасимюк 

Тетяна 

Михайлівн

а 

вчитель  Чернівецький національний 

університет 

ім. Ю. Федьковича (2002 р. 

вчитель початкових класів та  

українознавства) 

Вища 

кваліфікаційна 

категорія, 

«старший 

вчитель» 

18 ІППОЧО 

№1119 

20.03.2015 р. 

 

 

4 клас 

Грималюк 

Тетяна 

Вікторівна 

 

вчитель 

 Чернівецький  національний 

університет 

ім. Ю. Федьковича (2016 р. 

вчитель початкових класів) 

 

 

бакалавр 

 

1 

  

Українська 

мова і 

література 

Штефуряк 

Наталія 

Дмитрівна 

вчитель  Кам’янець-Подільський 

державний педагогічний інститут 

ім. В. П. Затонського (1986 р. 

вчитель української мови та 

літератури) 

Вища 

кваліфікаційна 

категорія, 

«вчитель 

методист» 

36 ІППОЧО 

№2033 

09.10.2015 р. 

 

Українська 

мова  і 

література 

Мороз 

Інна 

Дмитрівна 

вчитель Чернівецький національний 

університет 

ім. Ю. Федьковича (2011 р. 

вчитель української мови та 

літератури) 

спеціаліст 6   

Українська 

мова і 

література 

Вовчук 

Ангеліна 

Володими-

рівна 

вчитель  Чернівецький національний 

університет 

ім. Ю. Федьковича ( 2017 р. 

вчитель української мови та 

літератури) 

спеціаліст 1   

Зарубіжна 

література 

Чечул 

Надія 

Іванівна 

вчитель  Чернівецький державний 

університет 

ім. Ю. Федьковича (1993 р. 

філолог,викладач німецької мови 

і літератури) 

Вища 

кваліфікаційна 

категорія, 

«старший 

вчитель» 

31 ІППОЧО 

№2162 

20.09.2013 р. 

 



 

 
 

Історія 

Правознав-

ство 

Основи 

здоров'я 

Фокшек 

Олена 

Дмитрівна 

вчитель  Чернівецький державний 

університет 

ім. Ю. Федьковича (1993 р. 

викладач історії) 

Вища 

кваліфікаційна 

категорія, 

«старший 

вчитель» 

33 ІППОЧО 

№2544 

21.10.2017 р. 

 

Образотвор -

че 

мистецтво 

Трудове 

навчання 

Скидан 

Світлана 

Григорівна 

вчитель, 

педагог 

органі- 

затор 

 Чернівецьке педагогічне 

училище (1983 р. вчитель 

початкових класів ) 

спеціаліст 32 ІППОЧО 

№2418 

11.10.2013 р. 

 

Фізика 

Інформатика 

Фрай 

Федір 

Семенович 

вчитель  Чернівецький національний 

університет                                

ім.Ю.Федьковича (2004 р. 2015 р 

.фізик, викладач, вчитель  

інформатики.) 

Вища 

кваліфікаційна 

категорія 

 

 

14 

ІППОЧО 

№550 

20.02.2015 р. 

 

Матема 

тика 

Мороз 

Мар’яна 

Іванівна 

заступник 

директора 

з НВР 

 Чернівецький національний 

університет 

ім. Ю. Федьковича (2002 р. 

математик, викладач математики) 

 

Вища 

кваліфікаційна 

категорія 

19 ІППОЧО 

№1593 

30.04.2015 р. 

 

Музичне 

мистецтво 

Мистецтво 

Тирон 

Микола 

Дмитрович 

вчитель  Чернівецький національний 

університет 

ім. Ю. Федьковича  (2005 р. 

вчитель музики та 

українознавства ) 

Вища 

кваліфікаційна 

категорія, 

«старший 

вчитель» 

21 ІППОЧО 

№196 

01.02.2013 р. 

 

Англійська 

мова 

Шишка 

Роман 

Дмитрович 

вчитель  Чернівецький національний 

університет 

ім. Ю. Федьковича (2012 р. 

філолог,  

викладач англ.та нім мов) 

Друга 

кваліфікаційна 

категорія 

5   

Англійська 

мова 

Митрофан 

Дмитро 

Володими-

рович 

вчитель  Чернівецький національний 

університет 

ім. Ю. Федьковича  (2010 р. 

магістр міжнародних відносин, 

перекладач) 

спеціаліст -   

Англійська 

мова 

Дмитрюк 

Світлана 

Ярославівна 

вчитель  Чернівецький національний 

університет 

ім. Ю. Федьковича (2008 р. 

вчитель початкових класів та 

англ. мови ) 

спеціаліст 11   

Географія Полінчук 

Ірина 

Василівна 

вчитель  Чернівецький національний 

університет 

ім. Ю. Федьковича ( 2008 р.  

географ, викладач географії ) 

Друга 

кваліфікаційна 

категорія 

9 ІППОЧО 

№2134 

26.09.2014 р. 

 

Географія Сивак 

Наталія 

Василівна 

вчитель  Чернівецький національний 

університет 

ім. Ю. Федькович ( 2011 р.  

географ, викладач географії ) 

спеціаліст  

 

5 

  

Хімія Бечко 

Світлана 

Юріївна 

вчитель  Прикарпатський національний  

університет 

ім.В. Стефаника (2011 р.  біолог, 

викладач біології) 

Друга 

кваліфікаційна 

категорія 

6 ІППОЧО 

№1132 

24.03.2017 р. 

 

Біологія Гавриляк 

Марія 

Олексіївна 

вчитель  Чернівецький національний 

університет 

ім. Ю. Федьковича ( 2013 р.  

магістр біології,  викладач) 

спеціаліст 4   

Початкові 

класи 

Штефуряк 

Людмила 

Миколаївна 

вчитель  Чернівецький національний 

університетім. Ю. Федьковича    

( 2013 р. вчитель 

початкових класів,викладач ) 

 

 

спеціаліст 

5   


