
 

ВІДОМОСТІ 
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності за рівнем початкової  освіти, 

необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти у Мариничівському 

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

 

      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 14 14 0 

у тому числі ті, що:    

мають відповідну освіту 14 14 0 

працюють у закладі освіти за сумісництвом 0 0 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) 

 

Примітки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Початкові 

класи 

Григоряк 

Наталія 

Миколаївна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Чернівецьке 

педагогічне 

училище, 1989 р., 

викладання в 

початкових класах 

загальноосвітньої 

школи; вчитель 

початкових класів, 

старший 

піонервожатий,  

диплом НТ №835685 

«Спеціаліст», 

«старший 

учитель», 

2018 р. 

30 р. Інститут 

післядипломної 

 педагогічної 

освіти 

Чернівецької 

області, 

сертифікат 

№2176, 

14.06.2019; 

свідоцтво 

підвищення  

кваліфікації   

№2523-20,  

30.04.2020 

 

Початкові 

класи 

Терен Наталія 

Олександрівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Чернівецький 

національний 

університет імені  

Юрія Федьковича,  

2009 р., «Початкове 

«Спеціаліст 

вищої 

кваліфікаційної 

категорії», 

«старший 

27 р. Інститут  

післядипломної  

педагогічної 

освіти 

Чернівецької 

 

 



навчання»; 

організатор 

початкової освіти, 

вчитель початкової 

школи, вчитель 

українознавства в 

початковій школі, 

диплом РН 

№36830285 

учитель», 

2020 р. 

 

Вчитель 

початкових 

класів закладу 

загальної 

середньої 

освіти, 

сертифікат 

№1900591, 

02.12.2019 

області, 

сертифікат 

№1502, 

28.12.2018;  

свідоцтво  

підвищення  

кваліфікації   

№2528-20,  

30.04.2020 

Початкові 

класи 

Чурук Ганна 

Юріївна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Чернівецьке 

педагогічне 

училище, 1983 р., 

викладання в 

початкових класах 

загальноосвітньої 

школи; вчитель 

початкових класів, 

диплом ДТ №685673 

«спеціаліст», 

«старший 

учитель», 

2018 р. 

36 р. Інститут  

післядипломної  

педагогічної  

освіти 

Чернівецької  

області, 

сертифікат  

№78, 27.06.2018;  

свідоцтво  

підвищення  

кваліфікації   

№2529-20,  

30.04.2020 

 

 

Початкові 

класи 

Шешур 

Людмила 

Ярославівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Чернівецький 

національний 

університет імені  

Юрія Федьковича,  

2006 р., «Початкове 

навчання»; учитель 

початкових класів та 

образотворчого 

мистецтва, диплом  

РН №29793399 

«Спеціаліст 

першої 

кваліфікаційної 

категорії», 

 2016 р. 

 

15 р. Інститут  

післядипломної  

педагогічної 

освіти 

Чернівецької 

області, 

свідоцтво 

підвищення 

кваліфікації   

№2524-20,  

30.04.2020 

 

 



Англійська 

мова 

 

Дмитрюк 

Світлана 

Ярославівна 

 

Вчитель 

англійської 

мови 

 

Чернівецький 

національний 

університет імені  

Юрія Федьковича,  

2008 р., «Початкове 

навчання»; філолог, 

вчитель початкових 

класів та англійської 

мови, диплом  

РН №34560922 

«Спеціаліст»,  

2018 р. 

 

13 р. 

 

Інститут  

післядипломної  

педагогічної 

освіти 

Чернівецької 

області, 

сертифікат 

№2096, 

18.06.2019 

 

 

 

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 

 

 

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 

 

 



Фізична 

культура 

 

Ватаманюк 

Роман Іванович 

Вчитель 

фізичної 

культури 

 

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 

 

 

Інклюзивне 

навчання 

Полянчук 

Марія 

Миколаївна 

Асистент 

вчителя 

Чернівецький ордена 

Трудового 

Червоного Прапора 

державний 

університет,  

1985 р., «Історія», 

історик. Викладач 

історії та 

суспільствознавства, 

диплом 

МВ-І №015142 

«Спеціаліст 

вищої 

кваліфікаційної 

категорії», 

«старший 

учитель», 

2016 р. 

 

22 р. Інститут  

післядипломної  

педагогічної 

освіти 

Чернівецької  

області, 

свідоцтво 

підвищення  

кваліфікації  

№2546, 

13.11.2015 

 

 

Вихователь 

ГПД 

Джуряк Олеся 

Василівна 

Вихователь 

ГПД 

Чернівецький 

національний 

університет імені  

Юрія Федьковича,  

2016 р.,  ступінь 

«бакалавр», 

«Початкова освіта»; 

вчитель початкової 

школи та 

українознавства, 

диплом  

«Спеціаліст», 

2018 р. 

12 р.   



РН №34560848 

Вихователь 

ГПД 

Лазоряк Марія 

Антонівна 

Вихователь 

ГПД 

Чернівецьке 

педагогічне 

училище, 1986 р., 

викладання в 

початкових класах 

загальноосвітньої 

школи; вчитель 

початкових класів, 

старший 

піонервожатий, 

диплом НТ №685673 

«Спеціаліст», 

2016 р. 

29 р. Інститут  

післядипломної  

педагогічної 

освіти 

Чернівецької  

області, 

свідоцтво 

підвищення  

кваліфікації   

№1718, 

05.06.2015 

 

 

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  

Юрія Федьковича,  

2012 р., «Початкова 

освіта»; організатор 

початкової освіти, 

вчитель початкової 

школи, вчитель 

образотворчого 

мистецтва в 

початковій школі, 

«Спеціаліст 

другої 

кваліфікаційної 

категорії»,  

2017 р. 

 

8 р. Інститут  

післядипломної  

педагогічної 

освіти 

Чернівецької 

області, 

свідоцтво  

підвищення  

кваліфікації  

 №1923,  

07.10.2016 

 

 



диплом  

РН №43433659 

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 

 

                           

                          Особи, які працюють за основним місцем роботи – 14. 

                          Особи, які працюють за сумісництвом – 0. 


