
ВІДОМОСТІ 
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності за рівнем базової середньої освіти у 

Мариничівському навчально-виховному комплексі «Родина» Усть-Путильської сільської ради Чернівецької 

області, необхідного для виконання вимог державного стандарту базової середньої освіти  
 

 

      1.Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності за певним освітнім рівнем початкової освіти 

 

Педагогічні працівники Необхідна 

кількість, осіб 

Фактична 

кількість, осіб 

Відсоток 

потреби 

Педагогічні працівники, усього 24 24 0 

у тому числі ті, що:    

мають відповідну освіту 23 23  

працюють у закладі освіти за сумісництвом 1 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

викладача 

Повне 

найменування 

посади 

Повне найменування 

закладу освіти, який 

закінчив (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Кваліфікаційна 

категорія, 

педагогічне 

звання (рік 

встановлення, 

підтвердження) 

Педагогічний 

стаж (повних 

років) 

Підвищення 

кваліфікації за 

фахом 

(найменування 

закладу або 

іншої юридичної 

особи, що має 

право на 

підвищення 

кваліфікації, 

номер, вид 

документа, дата 

видачі) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Зарубіжна 

література 

Скидан Наталія 

Миколаївна 

Директор 

Мариничівського 

навчально-

виховного 

комплексу 

«Родина», вчитель 

зарубіжної 

літератури 

Чернівецький ордена 

Трудового Червоного 

Прапора державний 

університет,  

1991 р., «Російська 

мова та література», 

філолог. Викладач, 

диплом 

УВ №859842  

«Спеціаліст вищої 

кваліфікаційної 

категорії», 

«учитель-

методист», 2017 р. 

 

        36 р. 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти 

Чернівецької 

області, свідоцтво 

підвищення 

кваліфікації №93, 

05.02.2016 

Українська мова 

та література 

Гордей 

Ярослава 

Іванівна 

Заступник 

директора, 

вчитель 

української мови 

та літератури 

Чернівецький ордена 

Трудового Червоного 

Прапора державний 

університет,  

1984 р., «Українська 

мова і література», 

філолог. Викладач, 

диплом 

ИВ-І №095414 

«Спеціаліст вищої 

кваліфікаційної 

категорії», 

«учитель-

методист», 2020 р. 

42 р. Інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти 

Чернівецької 

області, свідоцтво 

підвищення 

кваліфікації СЕ 

№02125697,  

3506-19 

20.12.2019 



Українська мова 

та література 

Гордей Леся 

Михайлівна 

Вчитель 

української мови 

та літератури  

Чернівецький 

національний 

університет імені  

Юрія Федьковича,  

2018 р., ступінь вищої 

освіти «Магістр», 

«Середня освіта», 

«014.01 Середня освіта 

(Українська мова і 

література)», диплом 

М18 №017635 

«Спеціаліст другої 

кваліфікаційної 

категорії», 2019 р. 

 

6 р.  

Українська мова 

та література 

Кочерган Алла 

Вікторівна 

Вчитель 

української мови 

та літератури 

Чернівецький 

національний 

університет імені  

Юрія Федьковича,  

2004 р., «Українська 

мова та література»; 

філолог, викладач 

української мови та 

літератури, диплом РН 

№25487796 

«Спеціаліст першої 

кваліфікаційної 

категорії», 2016 р. 

 

20 р. Інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти 

Чернівецької 

області, свідоцтво 

підвищення 

кваліфікації  

№2510, 

13.11.2015 

Англійська мова Мицканюк 

Наталія 

Михайлівна 

Вчитель 

англійської мови 

Чернівецький 

національний 

університет імені  

Юрія Федьковича,  

2007 р., «Мова та 

література 

(англійська)»; філолог, 

викладач англійської 

мови та літератури, 

диплом РН 

№32366527 

«Спеціаліст вищої 

кваліфікаційної 

категорії»,  

2017 р. 

 

17 р. Інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти 

Чернівецької 

області, свідоцтво 

підвищення 

кваліфікації  

№4034-20, 

10.06.2020 

Історія, 

українознавство 

Гордей Ніна 

Миколаївна 

Вчитель історії, 

українознавства 

Чернівецький 

національний 

університет імені  

Юрія Федьковича,  

«Спеціаліст вищої 

кваліфікаційної 

категорії»,  

2017 р. 

20 р. Інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти 



2004 р., «Історія»; 

історик, викладач, 

диплом РН 

№25739157 

 Чернівецької 

області, свідоцтво 

підвищення 

кваліфікації  

№3739-20, 

03.06.2020 

Історія, 

правознавство, 

громадянська 

освіта, етика 

Янко Марія 

Іванівна 

Вчитель історії, 

основ 

правознавства, 

громадянської 

освіти, етики 

Чернівецький ордена 

Трудового Червоного 

Прапора державний 

університет,  

1988 р., «Історія»; 

історик. Викладач 

історії та 

суспільствознавства, 

диплом 

РВ №724138 

 «Спеціаліст вищої 

кваліфікаційної 

категорії», 

«старший учитель», 

2020 р. 

 

28 р. Інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти 

Чернівецької 

області, свідоцтво 

підвищення 

кваліфікації  

№2115, 

28.09.2018 

Музичне 

мистецтво 

Скидан Ігор 

Дмитрович 

Вчитель 

музичного 

мистецтва 

Чернівецький 

національний 

університет імені  

Юрія Федьковича,  

2008 р., «Музична 

педагогіка і 

виховання»; вчитель 

музики та 

українознавства, 

диплом РН 

№34560678 

«Спеціаліст вищої 

кваліфікаційної 

категорії»,  

2020 р. 

 

14 р. Інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти 

Чернівецької 

області, свідоцтво 

підвищення 

кваліфікації  

№2531, 

26.10.2018 

Образотворче 

мистецтво, 

мистецтво 

Дячук Оксана 

Деонізіївна 

Педагог-

організатор, 

вчитель 

образотворчого 

мистецтва, 

мистецтва 

Чернівецький 

національний 

університет імені  

Юрія Федьковича,  

2008 р., 

«Образотворче та 

декоративно-

прикладне 

мистецтво»; художник 

«Спеціаліст першої 

кваліфікаційної 

категорії», 2017 р., 

2 Чернівецький 

національний 

університет імені  

Юрія Федьковича,  

2005 р., «Біохімія»; 

біолог-біохімік, 

17 р. Інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти 

Чернівецької 

області, свідоцтво 

підвищення 

кваліфікації  

№2605, 



образотворчого та 

декоративно-

прикладного 

мистецтва, диплом  

РН №34563050 

викладач біології та 

хімії, диплом  

РН №28272433019 

р. 

 

09.12.2016; 

№4269-20, 

10.06.2020 

Математика Грималюк 

Володимир 

Васильович 

Вчитель 

математики 

Чернівецький 

національний 

університет імені  

Юрія Федьковича,  

1994 р., фізика; фізик, 

викладач; диплом  

ЛМ №008508 

«Спеціаліст вищої 

кваліфікаційної 

категорії», 

«старший учитель», 

2018 р. 

 

25 р. Інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти 

Чернівецької 

області, свідоцтво 

підвищення 

кваліфікації  

№812, 02.03.2018 

Математика, 

інформатика 

Шешур 

Світлана 

Василівна 

Вчитель 

інформатики, 

математики 

Чернівецький 

національний 

університет імені  

Юрія Федьковича,  

2007 р., «Прикладна 

математика»; 

математик-програміст; 

диплом  

РН №32365419; 

2014 р., вчитель 

інформатики, диплом  

12 ДСК №285088 

«Спеціаліст першої 

кваліфікаційної 

категорії», 2020 р. 

 

14 р. Інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти 

Чернівецької 

області, свідоцтво 

підвищення 

кваліфікації СЕ 

№02125697,  

2887-19, 

13.12.2019 

Природознавство, 

фізика і 

астрономія, 

математика 

Побурко 

Наталія 

Василівна 

Вчитель 

природознавства, 

фізики і 

астрономії, 

математики 

Чернівецький 

національний 

університет імені  

Юрія Федьковича,  

2005 р., «Фізика»; 

фізик, викладач 

фізики, диплом РН 

№27388469 

«Спеціаліст вищої 

кваліфікаційної 

категорії», 2019 р. 

 

14 р. Інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти 

Чернівецької 

області, свідоцтво 

підвищення 

кваліфікації  

№2387-20, 

22.04.2020 



Біологія і 

екологія,  

Захист Вітчизни 

(ОМЗ) 

Попович Оксана 

Євгеніївна 

Вчитель біології і 

екології,  

Захисту Вітчизни 

(ОМЗ) 

Чернівецький 

національний 

університет імені  

Юрія Федьковича,  

2005 р., «Біохімія»; 

біолог-біохімік, 

викладач біології та 

хімії, диплом  

РН №28272433 

«Спеціаліст вищої 

кваліфікаційної 

категорії», 2019 р. 

 

13 р. Інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти 

Чернівецької 

області, свідоцтво 

підвищення 

кваліфікації  

№2819-20, 

06.05.2020 

Географія 

 

Григоряк Віра 

Вікторівна 

Вчитель географії 

 

Чернівецький 

національний 

університет імені  

Юрія Федьковича,  

2008 р., «Географія»; 

біолог-біохімік, 

бакалавр з географії, 

диплом  

РН №34459281 

«Спеціаліст»,  

2017 р. 

 

10 р.  

Хімія, основи 

здоров’я 

Попович Галина 

Іванівна 

Вчитель хімії, 

основ здоров’я 

Чернівецький 

національний 

університет імені  

Юрія Федьковича,  

2003 р., «Хімія»; хімік, 

викладач, диплом  

РН №23041973 

«Спеціаліст першої 

кваліфікаційної 

категорії», 2016 р. 

 

17 р. Інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти 

Чернівецької 

області, свідоцтво 

підвищення 

кваліфікації  

№2061, 

16.10.2015 

Трудове 

навчання, 

технології 

Шешур 

Світлана 

Юріївна 

Вчитель 

трудового 

навчання, 

технологій 

Чернівецьке 

професійно-технічне 

училище 

Чернівецького 

обласного управління 

побутового 

обслуговування 

«Спеціаліст», 2019 

р. 

26 р. Інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти 

Чернівецької 

області, свідоцтво 

підвищення 



населення, 1980 р., 

атестат №1600 

кваліфікації  

№2298, 

12.10.2018 

Фізична культура Костів Степан 

Петрович 

Вчитель фізичної 

культури 

Кам’янець-

Подільський 

державний 

педагогічний інститут  

імені В.П. 

Затонського, 1973 р., 

фізичне виховання; 

вчитель фізичного 

виховання та звання 

вчителя середньої 

школи; диплом Ю 

№058259 

«Спеціаліст вищої 

кваліфікаційної 

категорії», 

«учитель-

методист», 2019 р. 

44 р. Інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти 

Чернівецької 

області, свідоцтво 

підвищення 

кваліфікації  

№2218, 

12.10.2018 

Фізична 

культура,  

Захист України 

Ватаманюк 

Роман Іванович 

Вчитель фізичної 

культури, Захисту  

України 

Чернівецький 

національний 

університет імені  

Юрія Федьковича,  

2008 р., «Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Фізична 

культура»; вчитель 

фізичної культури та 

валеології, організатор 

туристичної роботи, 

диплом РН 

№34560769 

«Спеціаліст вищої 

кваліфікаційної 

категорії»,  2019 р. 

14 р. Інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти 

Чернівецької 

області, свідоцтво 

підвищення 

кваліфікації  

№582, 26.02.2016; 

№2187, 

29.09.2017 

Основи 

християнської 

етики 

Пилипюк 

Мар’яна 

Іванівна 

Вчитель основ 

християнської 

етики 

Чернівецький 

національний 

університет імені  

Юрія Федьковича,  

2018 р., ступінь вищої 

освіти «Магістр», 

«Середня освіта», 

«014.01 Середня освіта 

«Спеціаліст», 2016 

р. 

3 р.  



(Українська мова і 

література)», диплом 

М18 №017635 

Інклюзивне 

навчання 

Полянська 

Ярослава 

Дмитрівна 

Асистент вчителя Чернівецький 

національний 

університет імені  

Юрія Федьковича,  

2008 р., «Початкове 

навчання»; вчитель 

початкових класів та 

українознавства, 

диплом  

РН №34560848 

«Спеціаліст вищої 

кваліфікаційної 

категорії», 2018 р. 

 

26 р. Інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти 

Чернівецької 

області, свідоцтво 

підвищення 

кваліфікації  

№946, 10.03.2017 

Соціальний 

педагог, 

психолог 

Фокшек Любов 

Іванівна 

Соціальний 

педагог, 

психолог 

 

Чернівецький 

національний 

університет імені  

Юрія Федьковича,  

2006 р., «Соціальна 

педагогіка»; 

соціальний педагог, 

диплом  

РН №29866434 

«Спеціаліст другої 

кваліфікаційної 

категорії», 2016 р. 

 

15 р. Інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти 

Чернівецької 

області, свідоцтво 

підвищення 

кваліфікації  

№2697, 

16.12.2016 

Вихователь 

пришкільного 

інтернату 

Полянчук 

Євгенія 

Володимирівна 

Вихователь 

пришкільного 

інтернату 

Педагогічний коледж 

Чернівецького 

національного 

університету імені  

Юрія Федьковича,  

2014 р., «Дошкільна 

освіта», вихователь 

дошкільного закладу, 

диплом РН 

№47455428 

«Спеціаліст», 2016 

р. 

3 р.  

Вихователь 

пришкільного 

інтернату 

Попович 

Наталія 

Миколаївна 

Вихователь 

пришкільного 

інтернату 

Чернівецький 

національний 

університет імені  

«Спеціаліст другої 

кваліфікаційної 

категорії», 2017 р. 

8 р. Інститут 

післядипломної 

педагогічної 



Юрія Федьковича,  

2012 р., «Початкова 

освіта»; організатор 

початкової освіти, 

вчитель початкової 

школи, вчитель 

образотворчого 

мистецтва в 

початковій школі, 

диплом  

РН №43433659 

 освіти 

Чернівецької 

області, свідоцтво 

підвищення 

кваліфікації  

№1923, 

07.10.2016 

Особи, які працюють за сумісництвом 

Зарубіжна 

література 

Татарин Галина 

Василівна 

Вчитель 

зарубіжної 

літератури 

Чернівецький ордена 

Трудового Червоного 

Прапора державний 

університет,  

1986 р., «Російська 

мова і література», 

філолог. Викладач, 

диплом 

НВ №861696 

«Спеціаліст вищої 

кваліфікаційної 

категорії», 

«учитель-

методист», 2018 р. 

38 р. Інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти 

Чернівецької 

області, свідоцтво 

підвищення 

кваліфікації  

№2246, 

23.10.2015 

 

                                  Особи, які працюють за основним місцем роботи – 23. 

                                  Особи, які працюють за сумісництвом – 1. 

 

 


