
ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої  

діяльності на певному рівні повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання вимог державного  

стандарту відповідного рівня повної загальної середньої освіти (у разі розширення провадження  

освітньої діяльності) 

1. Загальна інформація про кадрове забезпечення (кількісні показники)  

Педагогічні працівники (у тому числі фізичні осо-

би, які мають право провадити педагогічну діяль-

ність на рівні загальної середньої освіти і залучені 

до освітнього процесу) 

Необхідна кількість, 

осіб 

Фактична кількість, 

осіб 
Відсоток потреби 

Педагогічні працівники, усього 

у тому числі ті, що: 

19 19 0 

мають відповідну освіту та/або кваліфікацію  19 19 0 

працюють у закладі освіти за сумісництвом  - - - 

залучені на інших договірних умовах                    -                                                  - - 

 

  



2. Інформація про відповідність освіти та/або кваліфікації педагогічних працівників, інших фізичних осіб, які мають 

право провадити педагогічну діяльність на рівні загальної середньої освіти і залучені до освітнього процесу, 

обов’язковим до вивчення навчальним  предметам, які вони викладають  

№ з/п 

Найменування 

навчального 

предмета (ін-

тегрованого 

курсу) 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

вчителя 

Найменування 

посади (для 

осіб, які пра-

цюють за сумі-

сництвом, — 

місце основної 

роботи, на-

йменування 

посади) 

Найменування закла-

ду освіти, який закін-

чив вчитель (рік за-

кінчення, спеціаль-

ність, кваліфікація 

згідно з документом 

про освіту) 

Найменування закла-

ду вищої освіти, піс-

лядипломної освіти 

або кваліфікаційного 

центру, ким присвоє-

но кваліфікацію педа-

гогічного працівника, 

якщо на посаду при-

йнято не за педагогіч-

ною освітою 

Кваліфіка-

ційна кате-

горія, педа-

гогічне 

звання (рік 

встанов-

лення, під-

тверджен-

ня) 

Педаго-

гіч-ний 

стаж 

(повних 

років) 

Підвищення кваліфікації 

за фахом (найменування 

закладу освіти або іншо-

го суб’єкта освітньої дія-

льності, що має право на 

підвищення кваліфікації, 

номер, вид документа, 

дата видачі) 

Прохо-

дять 

педаго-

гічну  

інтер-

натуру 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

1 

Українська 

мова 

Терновська Те-

тяна       Іванів-

на 

Викладач 

української 

мови 

Харківський держав-

ний університет, 

1996р., викладач 

української мови та 

літератури. 

 

Спеціаліст 

першої ка-

тегорії 

26 років 

КВНЗ « Харківська ака-

демія неперервної осві-

ти» ПК № 

31584378/95/34 свідоцтво 

про підвищення кваліфі-

кації від 13.05.2020 р. « 

українська мова та літе-

ратура» 

 

2 

Українська 

мова 

Ошурко    Надія      

Олександрівна 

Викладач 

української 

мови 

Харківський держав-

ний педагогічний уні-

верситет, 2000р., вчи-

тель початкових кла-

сів 

Інститут післядипло-

мної освіти Харківсь-

кого державного пе-

дагогічного універси-

тету за спеціальністю 

українська мова та 

література 

Спеціаліст 

першої ка-

тегорії 

21 рік 

КВНЗ « Харківська ака-

демія неперервної осві-

ти» ПК № 

31584378/60/17 свідоцтво 

про підвищення кваліфі-

кації від 07.04.2017 р. « 

українська мова та літе-

ратура» 

 

3 

Українська  

література 

Ошурко    Надія       

Олександрівна 

Викладач 

української 

мови 

Харківський держав-

ний педагогічний уні-

верситет, 2000р., вчи-

тель початкових кла-

Інститут післядипло-

мної освіти Харківсь-

кого державного пе-

дагогічного універси-

Спеціаліст 

першої ка-

тегорії 

21 рік 

КВНЗ « Харківська ака-

демія неперервної осві-

ти» ПК № 

31584378/60/17 свідоцтво 

 



сів тету за спеціальністю 

українська мова та 

література 

про підвищення кваліфі-

кації від 07.04.2017 р. « 

українська мова та літе-

ратура» 

4 

Українська  

література 

Терновська Те-

тяна      Іванівна 

Викладач 

української 

літератури 

Харківський держав-

ний університет, 

1996р., викладач 

української мови та 

літератури. 

 

Спеціаліст 

першої ка-

тегорії 

26 років 

КВНЗ « Харківська ака-

демія неперервної осві-

ти» ПК № 

31584378/95/34 свідоцтво 

про підвищення кваліфі-

кації від 13.05.2020 р. « 

українська мова та літе-

ратура» 

 

5 

Зарубіжна 

література 

Лазаревич Сві-

тлана  Петрівна 

Викладач за-

рубіжної літе-

ратури 

Полтавський держав-

ний педагогічний ін-

ститут , 1985 

р.,спеціальність ро-

сійська мова та літе-

ратура 

Атестаційна комісія 

ІІІ рівня при Депар-

таменті науки і освіти 

Харківської обласної 

державної адмініст-

рації 

Спеціаліст 

вищої кате-

горії 

36 років 

КВНЗ « Харківська ака-

демія неперервної осві-

ти» ПК № 

31584378/96/12 свідоцтво 

про підвищення кваліфі-

кації від 13.05.2020 р.« 

зарубіжна література, 

російська мова» 

 

6 

Іноземна Мо-

ва 

Стовпак   Люд-

мила Іванівна 

Викладач іно-

земної мови 

Харківський держав-

ний університет ім. 

Горького 1984 р. ви-

кладач політичної 

економії 

Курси підвищення 

кваліфікації педагогі-

чних працівників за 

напрямом: іноземна 

мова (англійська) при 

ХОНМІБО посвід-

чення № 2/24 від 

02.02.2007 р. 

Спеціаліст 

першої ка-

тегорії 

26 років 

КВНЗ « Харківська ака-

демія неперервної осві-

ти» ПК № 

31584378/209/20 свідоцт-

во про підвищення ква-

ліфікації від 22.12.2017 р. 

« іноземна мова (англій-

ська)» 

 

7 

Історія Украї-

ни 

Владикіна Оле-

ксандра Валері-

ївна 

Викладач істо-

рії 

 

Харківський націона-

льний педагогічний 

університет ім.. 

Г.С.Сковороди, 2011 

р., вчитель історії та 

правознавства. 

 

Спеціаліст 

першої ка-

тегорії 

10 р. 

Міністерство освіти і 

науки України, Українсь-

ка інженерно-педагогічна 

академія, свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

№ ПК 02071228/003087-

70 від 17.03.2020, історія 

 

8 Всесвітня іс- Носачов    Віта- Викладач істо- Хаврківський держа-  Спеціаліст 21 рік КВНЗ « Харківська ака-  



торія лій     Геннаді-

йович 

рії вний педагогічний 

університет 

ім..Сковороди, 2002 

р.,вчитель історії 

першої ка-

тегорії 

демія неперервної осві-

ти» ПК № 

31584378/68/21 свідоцтво 

про підвищення кваліфі-

кації від 28.04.2017 р. « 

історія та правознавство» 

9 

Громадянська 

освіта 

Носачов    Віта-

лій     Геннаді-

йович 

Викладач істо-

рії 

Хаврківський держа-

вний педагогічний 

університет 

ім..Сковороди, 2002 

р.,вчитель історії 

 

Спеціаліст 

першої ка-

тегорії 

21 рік 

КВНЗ « Харківська ака-

демія неперервної осві-

ти» ПК № 

31584378/68/21 свідоцтво 

про підвищення кваліфі-

кації від 28.04.2017 р. « 

історія та правознавство» 

 

10 

Математика 

(алгебра і по-

чатки аналізу 

та геометрія) 

Лисенко   Вік-

торія    Іванівна 

Викладач ма-

тематики 

Слов’янський держа-

вний педагогічний 

інститут, 1997рік, 

спеціальність матема-

тика та фізика, вчи-

тель математики та 

фізики 

Атестаційна комісія 

ІІІ рівня при Депар-

таменті науки і освіти 

Харківської обласної 

державної адмініст-

рації 

Спеціаліст 

вищої кате-

горії, 

12.04.2018 

24 роки 

Міністерство освіти і 

науки України, Українсь-

ка інженерно-педагогічна 

академія, свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

№ ПК 02071228/005732-

20 від 21.12.2021, мате-

матика 

 

11 

Біологія і еко-

логія 

Черкашина На-

талія    Володи-

мирівна 

Викладач 

біології 

Курський державний 

педагогічний інсти-

тут,1990 рік,вчитель 

біології та хімії 

Атестаційна комісія 

ІІІ рівня при Депар-

таменті науки і освіти 

Харківської обласної 

державної адмініст-

рації 

Спеціаліст 

вищої кате-

горії 

25 років 

Міністерство освіти і 

науки України, Українсь-

ка інженерно-педагогічна 

академія, свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

№ ПК 02071228/006345-

21 від 26.06.2021 біологія 

 

12 

Хімія 

Балугян    Тетя-

на      Валеріїв-

на 

Викладач хімії  

Атестаційна комісія 

ІІІ рівня при Депар-

таменті науки і освіти 

Харківської обласної 

державної адмініст-

рації 

Спеціаліст 

вищої кате-

горії 

21 рік 

Міністерство освіти і 

науки України, Українсь-

ка інженерно-педагогічна 

академія, свідоцтво про 

підвищення  кваліфікації 

№ ПК 02071228/006026-

21 від 24.03.2021хімія 

 

13 Географія Короткий Сер- Викладач гео- Українська інженер- Атестаційна комісія Спеціаліст 15 років Міністерство освіти і  



гій      Павлович графії но-педагогічна акаде-

мія, 2013 р,керівник 

підприємст-

ва,установи та органі-

зації( у сфері освіти 

та виробничого на-

вчання) 

ІІІ рівня при Депар-

таменті науки і освіти 

Харківської обласної 

державної адмініст-

рації 

 

вищої кате-

горії 

науки України, Українсь-

ка інженерно-педагогічна 

академія, свідоцтво про 

підвищення  кваліфікації 

№ ПК 02071228/001843-

18 від 07.11.2018 геогра-

фія, економіка 

14 

Фізика і аст-

рономія 

Антонова Ірина        

Борисівна 

Викладач фі-

зики 

Харківський держав-

ний університет, 1994 

р.,викладач фізики 

 

Спеціаліст 

першої ка-

тегорії 

20 років 

КВНЗ « Харківська ака-

демія неперервної осві-

ти» ПК № 

31584378/66/01 свідоцтво 

про підвищення кваліфі-

кації від 28.04.2017 р. « 

фізика, математика» 

 

15 

Фізична   ку-

льтура 

Сергеєва Вікто-

рія Леонідівна 

Викладач 

фізичної куль-

тури 

 

Харківський держав-

ний інститут фізичної 

культури,1998 р. 

 

Спеціаліст 

першої ка-

тегорії 

22 роки 

КВНЗ « Харківська ака-

демія неперервної осві-

ти» ПК № 

31584378/211/42 свідоцт-

во про підвищення ква-

ліфікації від 22.12.2017 р. 

« фізична культура» 

 

16 

Фізична   ку-

льтура 

Назаркін Юрій 

Валентинович 

Викладач 

фізичної куль-

тури 

Харківська державна 

академія , 2012, ви-

кладач фізичного ви-

ховання 

 Спеціаліст 12 років 

КВНЗ « Харківська ака-

демія неперервної осві-

ти» ПК № 

31584378/121/14 свідоцт-

во про підвищення ква-

ліфікації від 05.10.2018 р. 

« фізична культура» 

 

17 

Захист   Укра-

їни 

Черніков Ігор 

Вячеславович 

Викладач пре-

дмету «Захист 

Вітчизни» 

Університет внутріш-

ніх справ, 1999 р., 

юрист 

 спеціаліст 3 роки 

Міністерство освіти і 

науки України, Українсь-

ка інженерно-педагогічна 

академія, свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

№ ПК 02071228/006735-

21 від 29.11.2021 Захист 

Вітчизни 

 



18 

Інформатика 

Гудков    Бог-

дан      Володи-

мирович 

Викладач ін-

форматики 

Харківський держав-

ний університет, 1998 

р, радіофізик 

 

Спеціаліст 

першої ка-

тегорії 

22 роки 

КВНЗ « Харківська ака-

демія неперервної осві-

ти» ПК № 

31584378/77/02 свідоцтво 

про підвищення кваліфі-

кації від 13.05.2017 р. « 

інформатика» 

 

19 

Технології 

Ковалевська 

Олена Леоніді-

вна 

Викладач тех-

нологій 

Донецький держав-

ний університет, 2000 

р, спеціаліст з еконо-

міки. 

 

Спеціаліст 

першої ка-

тегорії 

18 років 

Міністерство освіти і 

науки України, Українсь-

ка інженерно-педагогічна 

академія, свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

№ ПК 02071228/005399-

21 від 12.11.2020 еконо-

міка 

 

 Особи, які працюють за сумісництвом 

 - - - - - - - - - 

 Особи, залучені до освітнього процесу на інших договірних умовах 

 - - - - - - - - - 

 

  Директор  

ДНЗ «Ізюмський РЦПО Любов КОЛЕСНИК 

 


