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_____________________________________________________________________________ 

 

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 

Педагогічні працівники, усього: - 43 - 

у тому числі ті, що: 

мають відповідну освіту - 43 - 

працюють у закладі освіти за сумісництвом - 2 - 
 

2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників 

 

mailto:novzosh3@ukr.net


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) 
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Підвищення 

кваліфікації за 

фахом 

(найменування 

закладу або іншої 

юридичної особи, 

що має право на 

підвищення 

кваліфікації, 

номер, дата видачі 

документа про 

підвищення 

кваліфікації) 

П
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Особи, які працюють за основним місцем роботи 

 

Кока Сергій Анатолійович 

 

директор Чернівецький державний 

університет імені Юрія 

Федьковича, 2000 р., 

Спеціальність: 

«Математика», 

Кваліфікація: математика, 

викладач 

відповідає займаній 

посаді, 2017 р. 
10 

ЧОІППО 

директор школи 

№ 2108 

від 16.10.2015 

 

Математика, 

«Захист Вітчизни» 

вчитель математики, 

«Захисту Вітчизни» 

Спеціаліст вищої 

категорії, старший 

учитель, 2016 рік 

встановлення 

18,10 

ЧОІППО 

«Захист Вітчизни» 

№11 

від 24.01.2014; 

математика 

№ 2108 

від 16.10.2015 

 

 

Бурлака Зіновія 

Михайлівна 

Заступник 

директора з НВР 

Чернівецький державний 

університет, 1980 р., 

Спеціальність: «Хімія», 

Кваліфікація: хімік, викладач 

відповідає займаній 

посаді, 2014 р. 
23 

ЧОІППО 

заступник 

директора з НВР 

№461 

від 15.02.2019 

 



Хімія Вчитель хімії 

Спеціаліст вищої 

категорії, учитель-

методист, 2015 рік 

підтвердження 

37 

ЧОІППО 

хімія  

№461 

від 15.02.2019 

 

 

Вакарчук Вікторія 

Ігорівна 

Заступник 

директора з ВР 

Чернівецький національний 

університет імені Юрія 

Федьковича, 2015 р., 

Спеціальність: «Українська 

мова і література», «Історія» 

Кваліфікація: філолог, 

історик, викладач 

відповідає займаній 

посаді 
2 - 

 

Українська мова і 

література, історія 

Вчитель української 

мови і літератури, 

історії 

І категорія, 2019 рік 

встановлення 
6,7 -  

- 
Бабин Владислава 

Валеріївна 
Педагог-організатор 

Кам’янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка, 2017 р., 

Спеціальність: «Соціальна 

педагогіка» 

Кваліфікація: соціальний 

педагог 

Спеціаліст, 2017 рік 

встановлення 
2 - 

 

Зарубіжна 

література, 

мистецтво, етика, 

українознавство 

Гульпе Раїса 

Олексіївна 

Вчитель зарубіжної 

літератури, 

мистецтва, етики, 

українознавства, 

практичний 

психолог 

Чернівецький державний 

університет, 1971 р., 

Спеціальність: «Російська 

мова і література», 

Кваліфікація: філолог, 

викладач російської мови і 

літератури 

Спеціаліст вищої 

категорії, учитель-

методист, 2017 рік 

підтвердження 

46 

ЧОІППО 

зарубіжна 

література , 

художня культура, 

етика 

№ 2244 

від 23.10.15 

 

- Булига Аліна Павлівна 

Практичний 

психолог, 

соціальний педагог 

Чернівецький національний 

університет імені Юрія 

Федьковича, 2009 р., 

Спеціальність: «Біологія», 

Кваліфікація: біологія 

ІІ категорія, 2016 

рік встановлення 
11 

ЧОІППО 

практичний 

психолог 

№350 

від 19.02.2016, 

соціальний педагог 

 № 2951 

від 18.12.2015 
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Початкові класи 
Банар Майя 

Євдокимівна 

Вчитель початкових 

класів 

Чернівецький національний 

університет імені Юрія 

Федьковича, 2009 р., 

Спеціальність: «Початкове 

навчання», 

Кваліфікація: організатор 

початкової освіти, вчитель 

початкової школи, вчитель 

українознавства в початковій 

школі 

Спеціаліст вищої 

категорії, старший 

учитель, 2017 рік 

встановлення 

29 

ЧОІППО 

початкові класи 

№ 219 

від 31.01.2014 

 

Фізична культура 
Боднарчук Олександр 

Володимирович 

Вчитель фізичної 

культури 

Чернівецький національний 

університет імені Юрія 

Федьковича, 2008 р., 

Спеціальність: «Педагогіка і 

методика середньої освіти. 

Фізична культура», 

Кваліфікація: вчитель 

фізичної культури та 

валеології, організатор 

туристичної роботи 

І категорія, 2018 рік 

встановлення 
12 

ЧОІППО 

фізична культура 

№ 2174 

від 29.09.2017 

 

Початкові класи Бодян Соріна Анжівна 
Вчитель початкових 

класів 

Педагогічний коледж 

Чернівецького національного 

університету імені Юрія 

Федьковича, 2019 р., 

Спеціальність: «Початкова 

освітаа», 

Кваліфікація: Вчитель 

початкової школи 

Спеціаліст, 2019 рік 

встановлення 
- -  

Фізична культура Валаш Ян Георгійович 
Вчитель фізичної 

культури 

Чернівецький національний 

університет імені Юрія 

Федьковича, 2015 р., 

Спеціальність: «Фітнес та 

рекреація», 

Спеціаліст, 2015 рік 

встановлення 
4,7 - 

 



Кваліфікація: спеціаліст 

фітнесу та рекреація 

Математика 
Вебер Наталія 

Іванівна 
Вчитель математики 

Чернівецький державний 

університет, 1988 р., 

Спеціальність: 

«Математика», 

Кваліфікація: математик, 

викладач 

Спеціаліст вищої 

категорії, старший 

учитель 2018 рік 

підтвердження 

31 

ЧОІППО 

математика 

№ 2340 

від 13.10.2017 

 

Початкові класи Галак Алла Георгіївна 
Вчитель початкових 

класів 

Кам’янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка, 2010 р., 

Спеціальність: «Початкове 

навчання» 

Кваліфікація: педагогічна 

освіта, викладач педагогіки і 

методики початкової освіти 

І категорія, 2018 рік 

встановлення 
14 

ЧОІППО 

початкові класи, 

інформатика 

№ 2002 

від 28.10.2016 

 

Українська мова і 

література 

Гладка Тетяна 

Юріївна 

Вчитель української 

мови і літератури 

Чернівецький національний 

університет імені Юрія 

Федьковича, 2004 р., 

Спеціальність: «Українська 

мова та література», 

Кваліфікація: філолог, 

викладач української мови і 

літератури 

Спеціаліст вищої 

категорії, старший 

учитель 2017 рік 

встановлення 

18 

ЧОІППО 

українська мова і 

література, 

українознавство 

№ 2457 

від 18.11.16 

 

Початкові класи 
Гульпа Михайло 

Дмитрович 

Вчитель початкових 

класів 

Кам’янець-Подільський 

національний університет 

імені В. П. Затонського, 1992 

р., 

Спеціальність: «Педагогіка і 

методика початкового 

навчання» 

Кваліфікація: вчитель 

Спеціаліст вищої 

категорії, старший 

учитель, 2018 рік 

підтвердження 

33 

ЧОІППО 

початкові класи 

№ 1975 

від 16.06.2017 

 



початковий класів 

Музичне 

мистецтво 
Григор Ігор Романович 

Вчитель музичного 

мистецтва 

Чернівецький національний 

університет імені Юрія 

Федьковича, 2012 р., 

Спеціальність: «Музичне 

мистецтво», 

Кваліфікація: вчитель 

музичного мистецтва 

ІІ категорія, 2018 

рік встановлення 
7 

ЧОІППО 

музичне мистецтво, 

мистецтво, 

керівник гуртка 

№ 2529 

від 27.10.2017 

 

Біологія, екологія, 

основи здоров’я 

Дишкант Анжела 

Дмитрівна 

Вчитель біології, 

екології, основи 

здоров’я 

Чернівецький державний 

університет імені Юрія 

Федьковича, 1992 р., 

Спеціальність: «Біологія», 

Кваліфікація: біолог, 

викладач біології і хімії 

Спеціаліст вищої 

категорії, старший 

учитель, 2017 рік 

підтвердження 

33 

ЧОІППО 

біологія, основи 

здоров’я 

№ 1299 

від 10.04.2015 

 

Вч. історії 
Дроздовська Світлана 

Альбертівна 

Вчитель, соціальний 

педагог 
ЧДУ (1990 р.), вч. історії 

Вища, учитель-

методист 

Встановлення - 

Підтвердження - 

2019 

29 

Історія, 

правознавство, 

громадянська 

освіта, керівник 

гуртка 

№1407 від 

20.04.2018 

 

Математика, 

фізика 

Житарюк Діана 

Михайлівна 

Вчитель 

математики, фізики 

Чернівецький національний 

університет імені Юрія 

Федьковича, 2002 р., 

Спеціальність: 

«Математика», 

Кваліфікація: математик 

І категорія, 2016 рік 

встановлення 
18 

ЧОІППО 

математика, фізика, 

інформатика 

№ 327 

від 13.02.2015 

 

Українознавство 
Житарюк Лариса 

Володимирівна 

Вихователь ГПД, 

вчитель 

українознавстваства, 

0,5 ст. асисистента 

вчителя в 

Чернівецький державний 

університет, 1986 р., 

Спеціальність: «Українська 

мова і література», 

Кваліфікація: філолог, 

Спеціаліст вищої 

категорії, старший 

учитель, 2019 рік 

підтвердження 

31 

ЧОІППО 

вихователь ГПД, 

україознавствоство  

№ 830 

від 07.03.2018 

 



інклюзивному класі викладач 

Англійська мова 
Козубовська Ганна 

Юріївна 

Вчитель англійської 

мови 

Чернівецький державний 

університет імені Юрія 

Федьковича, 1997 р., 

Спеціальність: «Романо-

германська філологія», 

Кваліфікація: філолог-

германіст, викладач 

англійської мови і літератури, 

вчитель німецької мови 

Спеціаліст вищої 

категорії, учитель-

методист, 2017 рік 

встановлення 

23 

ЧОІППО 

англійська мова 

№ 1385 

від 29.04.16 

 

Англійська мова 
Кодряну Наталія 

Олексіївна 

Вчитель англійської 

мови 

Молдовський державний 

університет (USM), 2002 р.,  

Спеціальність: «Англійська 

мова і літератури», 

Кваліфікація: філолог 

І категорія, 2015 рік 

встановлення 
16 

ЧОІППО 

англійська мова 

№ 549 

від 21.02.2014 

 

Фізична культура 
Крупа Олег 

Володимирович 

Вчитель фізичної 

культури 

Чернівецький національний 

університет імені Юрія 

Федьковича, ____ р., 

Спеціальність: «Фізичне 

виховання», 

Кваліфікація: вчитель 

фізичного виховання 

Спеціаліст, ____ рік 

встановлення 
3 - 

 

Початкові класи 
Курнишева Еліна 

Михайлівна 

Вчитель початкових 

класів 

Чернівецький національний 

університет імені Юрія 

Федьковича, 2002 р., 

Спеціальність: «Біологія», 

Кваліфікація: біолог, 

викладач біології та хімії 

Спеціаліст вищої 

категорії, 2019 рік 

встановлення 

13,7 

ЧОІППО 

вихователь ГПД, 

початкові класи 

№ 1466 

від 19.04.2019 

 

Історія, 

правознавство 

Кучерява Світлана 

Іванівна 

Вчитель історії, 

правознавства, 0,5 

ст. асисистента 

вчителя в 

Чернівецький державний 

університет, 1984 р., 

Спеціальність: «Історія», 

Кваліфікація: історик, 

Спеціаліст вищої 

категорії, учитель-

методист, 2015 рік 

встановлення 

29 

ЧОІППО 

історія, 

громадянська 

освіта, вчитель 

 



інклюзивному класі викладач історії та 

суспільствознавства 

Чернівецький державний 

університет імені Юрія 

Федьковича, 1998 р., 

Спеціальність: 

«Правознавство», 

Кваліфікація: юрист 

інклюзивного 

навчання 

№ 1133 

29.03.2019 

Інформатика 
Лазар Віорел 

В’ячеславович 

Вчитель 

інформатики 

Чернівецький національний 

університет імені Юрія 

Федьковича, 2010 р., 

Спеціальність: «Прикладна 

фізика», 

Кваліфікація: інженер-фізик 

ІІ категорія, 2015 

рік встановлення 
10 

ЧОІППО 

інформатика 

№ 833 

від 14.03.2014  

(вересень 2019) 

 

Географія, 

образотворче 

мистецтво 

Малиновська Світлана 

Григорівна 

Вчитель географії, 

образотворчого 

мистецтва 

Чернівецький національний 

університет імені Юрія 

Федьковича, 2004 р., 

Спеціальність: «Географія», 

Кваліфікація: географ, 

викладач географії 

Спеціаліст вищої 

категорії, учитель-

методист, 2019 рік 

встановлення 

19 

ЧОІППО 

географія, 

образотворче 

мистецтво, 

мистецтво 

№ 1748 

від 25.05.2018; 

вчитель 

інклюзивного та 

індивідуального 

навчання 

№ 2888 

від 23.11.2018 

 

Початкові класи 
Осецька Юля 

Володимирівна 

Вчитель початкових 

класів 

Бельцьський педінститут 

1980 р., 

Спеціальність: «Російська 

мова і література», 

Кваліфікація: вчитель 

російської мови і літератури 

Спеціаліст вищої 

категорії, старший 

учитель, 2013 рік 

встановлення 

34 

ЧОІППО 

початкові класи 

№ 175 

від 01.02.2013 

 



Обслуговуюча 

праця, «Захист 

Вітчизни», 

українознавство 

Преутесей Алла 

Анатоліївна 

Вчитель 

обслуговуючої 

праці, «Захисту 

Вітчизни», 

українознавства 

Чернівецький державний 

університет, 1986 р., 

Спеціальність: «Французька 

мова», 

Кваліфікація: філолог, 

викладач 

 

Спеціаліст вищої 

категорії, учитель-

методист 2019 рік 

підтвердження 

36 

ЧОІППО 

трудове навчання, 

«Захист Вітчизни», 

керівник гуртка 

№ 2566 

від 27.10.2017 

 

Початкові класи 
Раца Алла 

Семенівна 

Вчитель початкових 

класів 

Кам’янець-Подільський 

національний університет 

імені В. П. Затонського, 1989 

р., 

Спеціальність: «Педагогіка і 

методика початкового 

навчання» 

Кваліфікація: вчитель 

початковий класів 

Спеціаліст вищої 

категорії, учитель-

методист 2016 рік 

підтвердження 

30 

ЧОІППО 

початкові класи 

№ 840 

від 06.03.15 

 

Біологія, 

природознавство, 

хімія 

Сакрієр Євгенія 

Олексіївна 

Вчитель біології, 

природознавства, 

хімії 

Чернівецький державний 

університет, 1975 р., 

Спеціальність: «Зоологія», 

Кваліфікація: біолог, 

викладач біології і хімії 

Спеціаліст вищої 

категорії, учитель-

методист 2017 рік 

підтвердження 

44 

ЧОІППО 

природознавство 

№ 3066 

від 15.11.13 

біологія, хімія 

жовтень 2016 

 

Початкові класи 
Слєпцова Юлія 

Анатоліївна 

Вчитель початкових 

класів 

Чернівецький національний 

університет імені Юрія 

Федьковича, 2011 р., 

Спеціальність: «Початкове 

навчання», 

Кваліфікація: організатор 

початкової освіти, вчитель 

початкової школи, 

практичний психолог 

Спеціаліст, 2011 рік 

встановлення 
6,4 

ЧОІППО 

вчитель 

початкових класів 

№ 1356 

від 05.04.2019 

 



Початкові класи 
Скицько Євдокія 

Григорівна 

Вчитель початкових 

класів 

Чернівецький державний 

університет, 1988 р., 

Спеціальність: «Російська 

мова і література», 

Кваліфікація: філолог, 

викладач 

Спеціаліст вищої 

категорії, старший 

учитель, 2018 рік 

підтвердження 

39 

ЧОІППО 

початкові класи, 

вихователь ГПД 

№ 1649 

від 28.04.2017 

 

- Скицько Яна Юріївна 
Вчитель початкових 

класів 

Педагогічний коледж 

Чернівецького національного 

університету імені Юрія 

Федьковича, 2014 р., 

Спеціальність: «Початкова 

освіта», 

Кваліфікація: Вчитель 

початкової школи 

ІІ категорія, 2019 

рік встановлення 
4,11 - 
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Початкові класи 
Слободян Алла 

Миколаївна 

Вчитель початкових 

класів 

Івано-Франківський 

державний педагогічний 

інститут імені В. Стефаника, 

1992 р., 

Спеціальність: «Педагогіка і 

методика початкового 

навчання» 

Кваліфікація: вчитель 

початковий класів 

Спеціаліст вищої 

категорії, старший 

учитель, 2019 рік 

підтвердження 

28 

ЧОІППО 

початкові класи 

№ 687 

від 23.02.2018 

 

- Тополюк Тетяна Іллівна 

Вихователь ГПД, 0,5 

ст. асисистента 

вчителя в 

інклюзивному класі 

Національний університет 

державної податкової служби 

України, 2012 р., 

Спеціальність: «Економіка 

підприємства» 

Кваліфікація: економіка 

підприємства; 

Кам’янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка, 2017 р., 

І категорія, 2019 рік 

встановлення 
8 

ЧОІППО 

вихователь ГПД 

№ 2882 

від 24.10.2017; 

вчитель економіки 

та курсу 

«Фінансова 

грамотність» № 

1508  

 



Спеціальність: «Географія» 

Кваліфікація: географ, 

вчитель географії 

Українська мова і 

література 

Твердохліб Роксолана 

Петрівна 

Вчитель української 

мови і літератури 

Чернівецький національний 

університет імені Юрія 

Федьковича, 2006 р., 

Спеціальність: «Українська 

мова та література», 

Кваліфікація: філолог, 

викладач української мови і 

літератури 

Спеціаліст вищої 

категорії, старший 

учитель, 2018 рік 

встановлення 

14 

ЧОІППО 

українська мова і 

література 

№ 2793 

від 17.11.2017; 

українознавство 

№ 1222 

від 03.04.15  

 

Фізична культура 
Унгуряну Дмитро 

Анатолійович 

Вчитель фізичної 

культури 

Чернівецький національний 

університет імені Юрія 

Федьковича, 2012 р., 

Спеціальність: «Фізичне 

виховання», 

Кваліфікація: вчитель 

фізичної культури та 

валеології, організатор 

спортивно-масової та 

туристичної роботи 

Спеціаліст, 2012 рік 

встановлення 
7 - 

 

Українська мова і 

література 

Фріц Аліна 

Георгіївна 

Вчитель української 

мови і літератури 

Чернівецький національний 

університет імені Юрія 

Федьковича, 2002 р., 

Спеціальність: «Філологія», 

Кваліфікація: українська 

філологія 

Спеціаліст вищої 

категорії, старший 

вчитель, 2016 рік 

встановлення 

17 

ЧОІППО 

українська мова і 

література 

№ 1122 

від 14.03.2014 

 

Початкові класи 
Фуштей Світлана 

Валентинівна 

Вчитель початкових 

класів 

Кам’янець-Подільський 

національний університет 

імені В. П. Затонського, 1992 

р., 

Спеціальність: «Педагогіка і 

методика початкового 

Спеціаліст вищої 

категорії, учитель-

методист, 2019 рік 

підтвердження 

24 

ЧОІППО 

початкові класи 

№ 1719 

від 18.05.2018 

 



навчання та образотворче 

мистецтво» 

Кваліфікація: вчитель 

початковий класів і 

образотворчого мистецтва 

Інформатика, 

трудове навчання 
Чиботар Олег Васильович 

Вчитель 

інформатики, 

трудового навчання 

Молдовський державний 

університет (USM), 2005 р.,  

Спеціальність: 

«Інформатика», 

Кваліфікація: інформатик 

ІІ категорія, 2015 

рік встановлення 
10 

ЧОІППО 

інформатика, 

трудове навчання 

№ 782 

від 07.03.2019 

 

Зарубіжна 

література 

Шлапакова Ірина 

Олександрівна 

Вчитель зарубіжної 

літератури, 0,5 ст. 

асисистента вчителя 

в інклюзивному 

класі 

Чернівецький державний 

університет, 1982 р., 

Спеціальність: «Російська 

мова і література», 

Кваліфікація: філолог, 

викладач 

Спеціаліст вищої 

категорії, вчитель 

методист, 2016 рік 

підтвердження 

41 

ЧОІППО 

зарубіжна 

література, 

російська мова, 

художня культура 

№ 1280 

від 10.04.2015 

(вересень 2019) 

 

Особи, які працюють за сумісництвом 

Фізика 
Бідюк Валентина 

Григорівна 
Вчитель фізики ЧДУ (), вч. математики 

Спеціаліст вищої 

категорії, вчитель 

методист 

56 

ЧОІППО 

вчитель 

математики, ізики 

№ 91 

від 23.01.2015 

 

Англійська мова 

Агратіна Христина Юріївна 
Вчитель 

англійської мови 

ЧНУ (), вч. філолог, 

міжнародна еономіка 
Спеціаліст 8 

ЧОІППО 

англійська мова 

№ 1508 

від 19.04.2019 

 

  

Директор школи             С.А.Кока 


