
ВІДОМОСТІ 

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної 

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

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

Педагогічні працівники, усього 5 5 0 

у тому числі ті, що:    

мають відповідну освіту - 5 5 5 0 

працюють у закладі освіти за сумісництвом  0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

викладача 

Найменування 

посади 

Найменування 

закладу, 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, 

дата видачі документа 

про підвищення 

кваліфікації) 

Примітки 

Дошкільна 

освіта 

Фелепюк 

Тетяна 

Степанівна 

Заступник 

директора з 

дошкільної 

освіти, 

вихователь 

Чернівецьке 

педагогічне 

училище, 

«виховання в 

дошкільних 

установах», 

вихователь у 

дошкільних 

установах 

Спеціаліст, 1988, 2000, 

2005, 2010, 2015, 2020 
33 Чернівецький інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

посвідчення  

СЕ № 02125697/0187-21  

від 17.11.2021 

 

Дошкільна 

освіта 

Григоряк 

Світлана Іванівна 
вихователь Чернівецький 

національний 

університет імені 

Юрія Федьковича, 

«Початкове 

навчання», 

організатор 

початкової освіти, 

вчитель початкової 

школи, вчитель 

українознавства в 

початковій школі 

Спеціаліст І категорії, 

2019 
12 Чернівецький інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

посвідчення  

СЕ №02125697/9878-21 

від 01.12.2021 

 

Дошкільна 

освіта 

Яків’юк Любов 

Іванівна 
вихователь Чернівецький 

національний 

університет імені 

Юрія Федьковича, 

Спеціаліст І категорії, 

2019 
12 Чернівецький інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

посвідчення №3180 від 

 



«Дошкільне 

виховання», 

вихователь дітей 

дошкільного віку, 

практичний 

психолог в закладах 

освіти 

14.12.2018 

Дошкільна 

освіта 

Григоряк Галина 

Василівна 
вихователь Чернівецький 

національний 

університет імені 

Юрія Федьковича, 

«Психологія», 

психолог 

Спеціаліст, 2011 10 Чернівецький інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

посвідчення  

СЕ № 02125697/9162-21  

від 17.11.2021 

 

Дошкільна 

освіта 

Скидан Ігор 

Дмитрович 
Музичний 

керівник 
Чернівецький 

національний 

університет імені 

Юрія Федьковича, 

2008 р., «Музична 

педагогіка і 

виховання»; вчитель 

музики та 

українознавства 

Спеціаліст вищої 

категорії, 2020 
16 Чернівецький інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

посвідчення  № 5985-21  

від 03.06.2021 

  

 


