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28 лютого 2018 рік № 19
ВІДОМОСТІ 

про кількісні 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 50 50 -
У тому числі ті, що: 
мають відповідну освіту 50 50
працюють у закладі освіти за сумісництвом 4 4 -

2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників

найменуванн 
я 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)

педагогі
чний
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

географія Мартинюк Світлана 
Василівна

директор 
вчитель географії

ЧДУ, 1982 р., 
географ. викладач

вища категорія 
« учитель- 
методист», 2014 р.

41 ІППОЧО,
№ 424, виданий 04.03.2016



фізика Ілюк Катерина 
Валентинівна

заступник директора 
з НВР, вчитель 
фізики

Тернопільський ДПІ 
1988 р., математика, 
фізика

вища категорія 
«старший учитель», 
2015 р.

29 ІППОЧО, № 630 
виданий 28.02.2014 р.

історія Ганич Дмитро 
Васильович

заступник директора 
з НВР, вчитель 
історії

ЧДУ, 1980 р.
історія. Викладач історії та 
суспільствознавства

вища, «старший 
учитель», 2013 р.

28 ІППОЧО, № 865 
виданий 03.03.2017р.

українська 
мова та 
література

Зубик Ніна Миколаївна заступник директора 
з виховної роботи, 
вчитель української 
мови та літератури

ЧДУ, 1980 р.
філолог. Українська мова 
та література

вища,
«старший учитель», 

2015 р.

36 ІППОЧО, № 2976 
виданий 18.12.2015 р.

практичний
психолог

Гнідан Марія Василівна практичний
психолог
етика і психологія

ЧДУ, 2000 р. 
дошкільне виховання. 
вихователь дітей дош.віку, 
практичний психолог у 
закладах освіти

вища, 2014 р. 20 ІППОЧО, № 2248 
виданий 04.10.2013 р.

українознавс
тво

Василевич Галина 
Миколаївна

педагог-організатор
вчитель
українознавства

ЧНУ, 2005 р. 
початкові навчання, 
учитель початкових класів 
та українознавства

І категорія 
2014 р.

25 ІППОЧО, № 597 
виданий 20.02.2015 р.

бібліотекар Бойчук Марія 
Михайлівна

бібліотекар Чернівецьке культурно- 
освітнє училище 1989 р. 
бібліотечна справа

І категорія
2016 р.

28 ІППОЧО, № 1180 
виданий 27.03.2015 р.

українська 
мова та 
література

Чередюк Тамара 
Василівна

вчитель української 
мови та літератури

ЧДУ, 1973 р.
філолог. Українська мова 
та література

вища, «учитель -  
методист» 2013 р.

53 ІППОЧО, № 1128 
виданий 15.03.2013 р.

українська 
мова та 
література

Процюк Петро 
Михайлович

вчитель української 
мови та літератури

ЧДУ, 1976 р.
філолог. Українська мова 
та література

вища, «учитель -  
методист» 2013 р.

41 ІППОЧО, № 423 
виданий 04.03.2016 р.

українська 
мова та 
література

Загарія Раїса Петрівна вчитель української 
мови та літератури

ЧДУ, 1961 р.
філолог. Українська мова 
та література

вища, «учитель -  
методист» 2015 р.

57 ІППОЧО, № 2950 
виданий 17.12.2010 р.

українська 
мова та 
література

Онуфраш Ольга 
Володимирівна

вчитель української 
мови та літератури

ЧДУ, 1978 р.
філолог. Українська мова 
та література

вища, «старший 
вчитель» 2015 р.

48 ІППОЧО, № 915 
виданий 10.03.2017 р.

українська 
мова та 
література

Стрельнікова Марина 
Маноліївна

вчитель української 
мови та літератури

ЧНУ, 2010 р.
філолог. Українська мова 
та література

ІІ категорія, 2014 р. 6

українська 
мова та 
література

Дарвай Марія Іванівна вчитель української 
мови та літератури

ЧНУ, 2010 р.
філолог. Українська мова 
та література

ІІ категорія, 2017 р. 3 ІППОЧО, № 596 
виданий 04.03.2016 р.

українська 
мова та 
література

Паньків Оксана 
Василівна

вчитель української 
мови та літератури

ЧНУ, 2003 р.
філолог. Українська мова 
та література
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Зарубіжна Масло Тетяна Олексіївна вчитель зарубіжної Ворошиловградський ПІ вища категорія, 40 ІППОЧО, № 2301



література літератури 1976 р.
філолог. Українська мова 
та література

«старший вчитель»
2016 р.

виданий 27.09.2017 р.

Зарубіжна
література

Літовська Тетяна 
Олексіївна

вчитель зарубіжної 
літератури

Вінницький Д ПІ 
1991 р.
філолог. Російська мова і 
література

вища категорія, 
2014 р.

26 ІППОЧО, № 914 
виданий 14.03.2014 р.

англійська
мова

Король Галина 
Василівна

вчитель англійської 
мови

ЧДУ, 1989 р. романо- 
германські мови та 
література

вища категорія 
«старший вчитель» 
2013 р.

29 ІППОЧО, № 1853 
виданий 26.05.2017 р.

англійська
мова

Дарійчук Людмила 
Василівна

вчитель англійської 
мови

ЧНУ, 2001 р. 
філолог. англійська мова 
та література

вища категорія 
«старший вчитель» 
2013

18 ІППОЧО, № 670 
виданий 03.03.2017 р.

англійська
мова

Нестрян Оксана 
Миколаївна

вчитель англійської 
мови

ЧНУ, 2005 р. 
початкове навчання. 
Вчитель англійської мови 
в поч..кл.

вища категорія
2016 р.

17 ІППОЧО, № 1759 
виданий 12.06.2015 р.

математика Шевага Галина 
Михайлівна

вчитель математики Ужгородський ДУ 1982 р. 
математика.

вища категорія, 
«вчитель -  
методист» 2015 р.

36 ІППОЧО, № 1036 
виданий 21.03.2014 р.

математика Агатій Тамара 
Василівна

вчитель математики Ч ДУ 1974 р. 
вчитель математики

вища категорія, 
«вчитель -  
методист» 2015 р.

43 ІППОЧО, № 1394 
виданий 10.10.2014 р.

інформатика Баланецький Віктор 
Петрович

вчитель
інформатики

ЧДУ, 1995 р. 
фізика. Фізик викладач

вища категорія, 
«старший вчитель» 
2017 р.

20 ІППОЧО, № 222 
виданий 12.02.2016 р.

сум.

Інформатика Малинник Василь 
Васильович

вчитель
інформатики

ЧНУ, 2012 р.
Програмне забезпечення 

систем. Інженер- 
програміст, вчитель 
інформатики

ІІ категорія, 
2017 р.

5

біологія Галяра Юрій Дмитрович вчитель біології ЧНУ, 1999 р.
біологія, викладач біології
та хімії

вища категорія 
«Старший вчитель»
2016 р.

16 ІППОЧО, № 2354 
виданий 30.10.2015 р.

географія Савчук Василина 
Василівна

вчитель географії ЧДУ, 1980 р. 
викладач. Географ

вища категорія 
«Старший вчитель» 
2017 р.

46 ІППОЧО, № 1318 
виданий 10.04.2015 р.

географія Женихай Оксана 
Дмитрівна

вчитель географії ЧДУ, 1997 р. 
географія

вища категорія
2016 р.

18 ІППОЧО. №3477 
виданий 19.12.2014 р.

хімія Цуркан Галина Іванівна вчитель хімії та 
основ здоров’я

ЧДУ, 1987 р 
хімік, викладач

вища категорія 
«старший вчитель»
2016 р.

30 ІППОЧО, № 403 
виданий 04.03.2016 р.

хімія Пазюк Зоя Іванівна вчитель хімії 
та трудового

ЧДУ, 1989 р. 
хімік, викладач

вища категорія 
«старший вчитель»,

24 ІППОЧО, № 2142 
виданий 21.10.2016 р.



навчання 2016 р.
фізика Дідич Юлія Валеріївна вчитель фізики та 

математики
ЧДУ, 2000 р. 
фізика і математика 
викладач

вища категорія 
2014 р

19 ІППОЧО, № 1596 
виданий 28.04.2017 р.

історія Лахман Віра Василівна вчитель історії Дрогобицький ДПУ ім. 
І.Франка 2017 р. 
історія. Вчитель історії та 
правознавства

спеціаліст 3

художня
культура

Палагнюк Тетяна 
Іванівна

вчитель художньої 
культури

Прикарпатський 
університет 2004 р 
художник прикладного 
мистецтва, викладач

вища категорія 
«старший вчитель»
2016 р.

25 ІППОЧО, № 404 
виданий 04.04.2016 р.

трудове
навчання

Грицанюк Володимир 
Григорович

вчитель трудового 
навчання

Тернопільський ПІ 
1986 р.
вчитель загально 
технічних дисциплін та 
праці

вища категорія 
«старший вчитель» 
2015 р.

37 ІППОЧО, № 1005 
виданий 21.01.2014 р.

музичне
мистецтво

Агатій Володимир 
Володимирович

вчитель музичного 
мистецтва, ЗВ

Чернівецьке державне 
музичне училище 1986 р. 
викладач по класу баяна

спеціаліст 
2013 р.

27 ІППОЧО, № 2071 
виданий 13.10.2016р.

музичне
мистецтво

Миронів Галина Іванівна вчитель музичного 
мистецтва

ЧНУ, 2015 р. 
педагогіка і методика 
середньої освіти. 
Музичне виховання

ІІ категорія
2008 р.

14 ІППОЧО, № 2071 
виданий 16.12.2011 р.

фізична
культура

Ткач Уляна Василівна вчитель фізичної 
культури

ІФПІ 1987 р. 2000 р. 
викладач фізичного 
виховання

вища категорія 
«старший вчитель»
2016 р.

30 ІППОЧО, № 1513 
виданий 20.05.2016 р.

фізична
культура

Ткач Василь 
Васильович

вчитель фізичної 
культури

ЧНУ, 2010 р. 
педагогіка і методика 

середньої освіти, фізична 
культура

ІІ категорія 
2013 р.

9 ІППОЧО, № 2783 
виданий 04.12.2015 р.

фізична
культура

Любий Олександр 
Олександрович

вчитель фізичної
культури,
математики

Луганський НПУ, 2005 р. 
викладач економіко- 
математичних дисциплін, 
інструктор-методист 
фізичного виховання.

І категорія
2016 р.

12 ІППОЧО, № 538 
виданий 20.02.2015 р.

соціальний
педагог

Буганик Юлія 
Миколаївна

соціальний педагог ЧНУ 2008 р. 
хрис.навч. педагогічна 
освіта, вчитель хрис.етики

ІІ категорія
2011 р.

12 ІППОЧО, № 3110 
виданий 15.12.2017 р. 
10.03.2017 № 941

логопед Чернецька Людмила 
Іванівна

логопед КПНУ, 2010 р. 
директологія, логопед, 
практичний психолог

ІІ категорія 
2017 р.

12 ІППОЧО, № 414 
виданий 17.02.2017 р.

медична
сестра

Харюк Світлана 
Ярославівна

медична сестра БДМУ, 2010 р. 
сестринська справа,



медична сестра
християнська
етика

Котляр Світлана 
Михайлівна

вчитель
християнської етики

ЧДУ 1994 р. 
рос. мова та л-ра

II категорія
2016 р.

24 ІППОЧО,
виданий 28.02.2015 р.

сум.

українська 
мова та 
література

Кульбабська Олена 
Валентинівна

викладач
української мови та 
літератури

ЧДУ 1992 р.
філолог. Українська мова 
та література

доцент 20 сум.

інформатика Сопронюк Євген 
Федорович

викладач
інформатики

ЧДУ 2003 р. 
викладач інформатики

доцент 14 сум.

початкові
класи

Пістрюга Ольга 
Василівна

вчитель початкових 
класів

КОДІ, 1996 р. 
педагогіка і методика 
початкового навчання

вища категорія 
«старший вчитель»
2016 р.

29 ІППОЧО, №2698 
виданий 11.12.2015 р.

початкові
класи

Стасюк Г анна 
Богданівна

вчитель початкових 
класів

ІФДПІ, 1998 р. 
педагогіка і методика 
початкового навчання

вища категорія 
«старший вчитель» 
2014 р.

33 ІППОЧО, №1386 
виданий 05.04.2013 р.

початкові
класи

Турецька Ірина 
Маноліївна

вчитель початкових 
класів

ЧДУ, 1994 р.
вч. поч.кл., географ

вища категорія 
«старший вчитель»
2016 р.

зо ІППОЧО, №833 
виданий 06,03.2015 р.

початкові
класи

Г ромко Олена 
Анатоліївна

вчитель початкових 
класів

КПДІ, 1995 р. 
педагогіка і методика 
початкового навчання

вища категорія 
«старший вчитель»
2016 р.

27 ІППОЧО, №2997 
виданий 11.12.2015 р.

початкові
класи

Маркевич Надія 
Іванівна

вчитель початкових 
класів,українознавст 
во

ЧНУ, 2003 р. 
початкового навчання 

українознавство

вища категорія 
«старший вчитель» 
2015 р.

27 ІППОЧО, №1531 
виданий 25.04.2014 р.

початкові
класи

Савко Марія Юріївна вчитель початкових 
класів

ЧДУ, 1987 р. 
викладач поч. кл., 

математика

вища категорія 
«старший вчитель»
2016 р.

37 ІППОЧО, №1049 
виданий 18.12.2015 р.

початкові
класи

Микитей Галина 
Іванівна

вчитель початкових 
класів

КПДІ, 1985 р. 
педагогіка і методика 
початкового навчання

вища категорія 
«старший вчитель» 
2015 р.

38 ІППОЧО, №1924 
виданий 06.06.2014 р.

початкові
класи

Барабаш Валентина 
Іванівна

вчитель початкових 
класів

ЧПУ, 1979 р. 
викладання в початкових 

класах

спеціаліст 
«старший вчитель» 
2014 р.

37 ІППОЧО, №2056 
виданий 21.06.2013 р.

початкові
класи

Мандзюк Г анна 
Василівна

вчитель початкових 
класів

ЧНУ, 2013 р.
початкова освіти, вчитель 

іноземної мови

спеціаліст 4
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Директор гімназії
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Мартинюк С.В.


