
ВІДОМОСТІ 

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення 

 освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої 

 освіти, необхідного для виконання вимог державного стандарту 

повної загальної середньої освіти відповідного рівня   

 

 

1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності за певним освітнім рівнем повної загальної середньої освіти 

  

№  

пп 
Педагогічні працівники Необхідна кількість, осіб Фактична кількість, осіб Відсоток потреби 

1 

Педагогічні працівники, усього 

у тому числі ті, що: 

мають відповідну освіту 

13 13  

2 
Працюють у закладі освіти за 

сумісництвом 
1 1  

 

  



2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників 

 

№ 

з/п 

Найменува

ння 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, 

ім’я та по 

батькові 

викладача 

Повне 

наймену-вання 

посади  

Повне найменування 

закладу, який закінчив 

викладач (рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація, згідно з 

документом про вищу 

освіту) 

Кваліфікацій

на категорія, 

педагогічне 

звання (рік 

встановленн

я, 

підтверджен

ня) 

Педагогі-

чний стаж 

викладача 

(повних 

років) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації, 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

Примітки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

1 

Хімія; 

Екологія; 

Біологія і 

екологія; 

Біологія 

Шуміло Тамара 

Григорівна 
викладач 

хімії, біології 

Київський державний 

педагогічний інститут ім. 

О.М. Горького; диплом РВ 

№776885; 28.06.1988 р.; 

спеціальність: біологія-хімія; 

кваліфікація і звання: 

вчитель біології та хімії 

середньої школи. 

спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

 

31 р. 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка, 

Інститут після 

дипломної 

педагогічної освіти, 

свідоцтво від 

24.03.2017 р., № ПК 

02165454/001842-17 

 

2 
Українська 

література 

Стеценко 

Оксана 

Григорівна 

 

 

 

викладач  

української  

мови та 

літератури 

Український державний 

педагогічний університет ім. 

М.П.Драгоманова; диплом 

ЛР ВЕ №000486; 20.06.1996 

р.; спеціальність: українська 

мова і література та іноземна 

мова; кваліфікація: вчитель 

української мови і 

літератури та французької 

мови. 

спеціаліст 

вищої 

категорії,  

старший 

викладач 

22 р. 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка. 

Інститут після 

дипломної педаго-

гічної освіти, 

свідоцтво від  

23.03.2018 р., № ПК 

02136554/11615-18 

 

3 

Українська 

мова; 

Зарубіжна 

 література; 

Художня 

культура 

Черниш 

Наталія 

Миколаївна 

викладач 

зарубіжної 

літератури 

Київський міжрегіональний 

інститут удосконалення 

вчителів ім. Б.Грінченка; 

диплом ДСК №016641; 

13.06.1997 р.; спеціальність: 

зарубіжна література; 

кваліфікація: вчитель 

зарубіжної літератури. 

Київський державний 

педагогічний інститутім. 

О.М. Горького;  

спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

31 р. 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка, 

Інститут після 

дипломної 

педагогічної освіти 

свідоцтво від  

23.03.2018 р., № ПК 

02136554/7915-18 

 



диплом РВ №776226; 

28.06.1988 р.; спеціальність: 

російська мова і література; 

кваліфікація і звання: 

вчитель російської мови і 

літератури. 

4 

Історія 

України, 

Всесвітня 

історія; 

Географія 

Стогній Оксана 

Вячеславівна 

викладач 

 історії 

Національний педагогічний 

університет ім. 

М.П.Драгоманова; диплом 

КВ №10567375; 24.06.1998 

р. спеціальність: всесвітня 

історія; кваліфікація: 

учитель історії і 

народознавства. 

спеціаліст 

першої 

категорії 
18 р. 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка, 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

свідоцтво від  

17.04.2020р. № ПК 

02136554/5430-20, 

Довідка вид 

17.04.2020 №СГ 01-

03/5430 (географія) 

 

5 

Історія 

України; 

Громадянсь

ка освіта; 

Географія; 

Людина і 

світ 

Гурін  

Тетяна 

Володимирі-

вна 

викладач 

Ніжинський державний 

університет ім. М.Гоголя; 

диплом ЕН №35067710; 

27.06.2008 р.; спеціальність: 

педагогіка і методика 

середньої освіти. Історія; 

кваліфікація: вчитель історії 

і правознавства. 

спеціаліст 

першої 

категорії 
9 р. 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка, 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

свідоцтво від 

29.03.2019р., ПК 

02136554/1809-19 

 

6 
Англійська 

 мова 

Благодарна 

Тетяна 

Іллівна 

викладач 

англійської 

мови 

Львівський національний 

університет ім. І.Франка; 

 диплом ДСК №119856; 

10.02.2006р.;  

факультет: гуманітарно-

природничий; кваліфікація: 

філолог. Викладач 

англійської мови та 

літератури. 

спеціаліст 

першої 

категорії 

12 р. 

Київський 

університет імені 

Бориса 

Грінченка,Інститут 

після-дипломної 

педагогічної освіти, 

свідоцтво 

від 24.03.2017 р., № 

ПК 02136554/3494-

17 

 

7 
Фізична 

культура 

Пазюра Алла 

Василівна 

викладач 

фізкультури 

Київський державний 

інститут фізичної культури; 

диплом Э №069475; 

30.06.1971 р.; спеціальність: 

фізична культура і спорт; 

спеціаліст 

вищої 

категорії, 

Заслужений 

тренер 

52 р. 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка. 

Інститут 

післядиплом-ної 

 



кваліфікація: викладач-

тренер. 
України педаго-гічної 

освіти,  

свідоцтво від 

29.03.2019 р., ПК 

02136554/3548-19 

8 
Фізична 

культура 

Алексеєва 

Оксана 

Михайлівна 

викладач 

фізичної 

культури 

керівник 

фізвиховання 

Національний університет 

фізичного виховання і 

спорту України (НУФВСУ); 

диплом КВ №28459115; 

20.04.2006 р.; спеціальність: 

олімпійський та 

професійний спорт; 

кваліфікація: тренер з 

гандболу, викладач 

фізичного виховання. 

спеціаліст  

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

18 р. 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка, 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

свідоцтво від 

29.03.2019р, 

ПК02136554/5769-

19 

 

9 Математика 

Гончаренко 

Алла  

Іванівна 

викладач 

математики 

Свердловський  ордена «Знак 

Пошани» педагогічний 

інститут, математика, диплом 

УВ  №300891, 29.06.1990 р. 

кваліфікація: вчитель 

математики, інформатики та 

обчислювальної техніки 

спеціаліст 

вищої 

категорії, 

старший 

викладач 

30 р. 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка, 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

свідоцтво від 

19.02.2016 р, 

15КУБГ105214 

№3938 

 

10 Математика 

Дяченко 

Людмила 

Василівна 

викладач 

математики 

Кіровоградський державний 

педагогічний інститут імені 

О.С.Пушкіна; 

диплом Ю № 076134; 

26.06.1975 р.; спеціальність: 

математика; кваліфікація: 

вчитель математики СШ 

спеціаліст 

вищої 

категорії, 

старший 

викладач 

42 р. 

Інститут лідерства 

та соціальних наук 

Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка, 

свідоцтво від 

09.08.2011 р.,  

12СПК №778218 

 

11 

Фізика і 

астрономія; 

Фізика; 

Астрономія 

Рябоконь 

Світлана 

Василівна 

викладач 

фізики 

Житомирський державний 

педагогічний інститутім. 

І.Франка; диплом ТМ 

№43569500, 31.05.2012р. 

спеціальність: математика; 

кваліфікація: вчитель 

математики, фізики та 

астрономії 

 8 р. 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка. 

Інститут після-

дипломної 

педагогічної освіти. 

ПК 

02136554/12568-19 

29.03.2019 р. 

 



12 Інформатика 

Зуб  

Тетяна 

Анатоліївна 

викладач 

інформатики 
Заступник з 

НР 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування 

України; спеціальність 

«Управління навчальним 

закладом»;  

кваліфікація: керівник 

підприємства, установи та 

організації ( у сфері освіти та 

виробничого навчання); 

диплом М17 №058966, 

23.06.2017р. 

 Київський професійно-

педагогічний коледж ім. 

А.Макаренка; диплом В15 

№006087; 30.06.2015 р.; 

спеціальність: професійна 

освіта. Комп’ютерні 

технології; кваліфікація: 

педагог професійного 

навчання; 

ПТУ №6 м. Києва; диплом 

КВ №14150308; 30.06.2000 

р.; кваліфікація: 

брошурувальник, 

палітурник. 

спеціаліст 

другої 

категорії 

15 р.   

13 Технологія 

Никифоренко 

Наталія 

Сергіївна 

Викладач 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

Національний педагогічний 
університет ім. 

М.П.Драгоманова; диплом КВ 
№17492348; 28.03.2002р.; 

Спеціальність: 
педагогіка і методика 
середньої освіти. Трудове 

навчання. Технології. 
Креслення. Безпека 
життєдіяльності. 

Кваліфікація: вчитель 
трудового навчання, 

технологій, креслення і 
безпеки життєдіяльності. 
Кваліфікований робітник 

ПТУ №33 м.Києва, диплом 
ГА 900232, 02.07.1993р.,   

спеціаліст 

другої 

категорії 
23 р. 

Київський 
університет імені 
Бориса Грінченка. 
Інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти. 
19.02.2016р. 
15КУБГ 105093 

 



професія: оператор 

електронних обчислювальних 
машин; кваліфікація: оператор 
електронних обчислювальних 

машин. 

Особи, які працюють за сумісництвом 

14 
Захист 

Вітчизни 
Чалиш Олег 

Георгійович 
викладач 

«Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини 

«Україна»  диплом КВ  
№ 30486966 від 07.07.2006 
Спеціальність автомобілі та 

автомобільне господарство,  
кваліфікація:інженер з 
транспорту. Військовий. 

спеціаліст 

першої 

категорії 
20 р. 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка. 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти. 

01.06.2016р. 

15КУБГ 108020 

 

 

 

 


