
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 особи, які мають право 

провадити педагогічну діяльність на 

рівні загальної середньої освіти і 

залучені до освітнього процесу) 

Необхідна 

кількість, осіб 

Фактична 

кількість, осіб 

Відсоток 

потреби 

Педагогічні працівники, усього 11 11  

у тому числі ті, що:    

мають відповідну освіту та/або 

кваліфікацію 
11 11  

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 

Найменування 

навчального 

предмета 

(інтегрованого 

курсу) 

Прізвище, 

ім’я та по 

батькові 

вчителя 

Найменування 

посади (для 

осіб, які 

працюють за 

сумісництвом, - 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Найменування 

закладу освіти, 

який закінчив 

вчитель (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно 

з документом про 

освіту) 

Найменування 

закладу вищої 

освіти, 

післядипломної 

освіти або 

кваліфікаційного 

центру, ким 

присвоєно 

кваліфікацію 

педагогічного 

працівника, якщо на 

посаду прийнято не 

за педагогічною 

освітою 

Кваліфікаційна 

категорія, 

педагогічне звання 

(рік встановлення, 

підтвердження) 

Педагогічний 

стаж (повних 

років) 

Підвищення 

кваліфікації за фахом 

(найменування 

закладу освіти або 

іншого суб’єкта 

освітньої діяльності, 

що має право на 

підвищення 

кваліфікації, номер, 

вид документа, дата 

видачі) 

Проходять 

педагогічну 

інтернатуру 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Фізичне 

виховання 

Богаєвський 

Віталій          

Євгенович 

Викладач 

фізичного 

виховання 

Харківський 

державний 

педагогічний 

інститут  ім Г.С. 

Сковороди,1986,  

Фізичне виховання,  

вчитель фізичної 

культури 

 Вища категорія, 

викладач-методист 

підтвердження 

2017 рік 

40 років Інститут підвищення 

кваліфікації пед. 

працівників  

Харківський 

національний 

педагогічний 

університет ім 

Г.С.Сковороди      

Фізична культура і 

спорт         Свідоцтво 

ПК 02125585 № 

002075-20  від 

17.04.2020 

 

Математика Гуденко            

Людмила 

Федорівна 

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

Викладач 

математики 

Харківський 

державний 

педагогічний 

інститут ім Г.С. 

Сковороди,1974,  

Математика,  

вчитель математики 

 Вища категорія, 

викладач-методист 

підтвердження 

2021 рік 

45 років КВНЗ « Харківська 

академія неперервної 

освіти» Математика  

Свідоцтво 

ПК31584378/144/06 від 

15.10.2020 

 

Фізика і 

астрономія 

 

Іванющенко 

Вікторія         

Віталіївна 

 

Викладач  

фізики 

Харківський 

національний 

університет ім. 

В.Н.Каразіна, 2020 

Магістр 

«Прикладна 

фізика» 

 

 спеціаліст 1 рік   

Інформатика Зінченко         

Світлана         

Петрівна 

Викладач 

інформатики 

Харківський 

інститут 

радіоелектроніки, 

1986, 

Конструювання 

ЕВМ  інженер 

 Спеціаліст 1 

категорії 

підтвердження 

2018 рік 

26 років КВНЗ « Харківська 

академія неперервної 

освіти»  Інформатика 

Свідоцтво             

ПК31584378 /5/07 від 

25.01.2018 

 

Географія Зінченко         

Світлана         

Петрівна 

Викладач 

інформатики 

Харківський 

інститут 

радіоелектроніки, 

1986, 

Конструювання 

ЕВМ  інженер 

 Спеціаліст 1 

категорії 

підтвердження 

2018 рік 

26 років Інститут підвищення 

кваліфікацції 

педпрацівників  

Харківський 

національний 

педагогічний 

університет ім 

Г.С.Сковороди     

  

 



Мистецтво Коваль           

Олег               

Володимиров

ич 

Викладач 

історії 

мистецтв 

Харківський 

державний 

університет , 1995 

Російська  мова та 

література.        

Філолог, викладач 

російської мови та 

літератури 

 

 Вища категорія, 

викладач-методист 

підтвердження 

2019 рік 

 

18 років Харківська державна 

академія дизайну і 

мистецтв Теорія і 

історія мистецтв                

довідка про стажування             

№ 025/16   від 

26.12.2016 

 

 

Всесвітня 

історія 

Крючков    

Дмитро    

Іванович 

Викладач             

історії 

 

Національний 

університет 

внутрішніх справ 

Правознавство   

юрист 

 Спеціаліст 1 

категорії     

підтвердження 

  2018 рік 

 

15 років КВНЗ « Харківська 

академія неперервної 

освіти»  Правознавство 

Свідоцтво 

ПК31584378/22/12 від 

25.01.2021 

 

Українська 

мова  

Осипова           

Лідія             

Іванівна 

Викладач 

української 

мови та 

літератури 

Харківський 

державний 

університет ім. 

О.М.Горького, 1969 

Українська мова та 

література.        

Філолог, викладач 

української мови та 

літератури 

 Спеціаліст 1 

категорії         

підтвердження 

2017 рік 

 

53 років КВНЗ « Харківська 

академія неперервної 

освіти»  Українська 

мова   Сертифікат             

№ 86/104 від 17.06.2020 

 

Українська 

література 

Осипова           

Лідія             

Іванівна 

Викладач 

української 

мови та 

літератури 

Харківський 

державний 

університет ім. 

О.М.Горького, 1969 

Українська мова та 

література.        

Філолог, викладач 

української мови та 

літератури 

 Спеціаліст 1 

категорії           

підтвердження 

2017 рік 

 

53 років Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Київського 

університету ім..    Б. 

Гринченка   Українська 

література  Сертифікат              

від 07.07.2020 

 

Зарубіжна 

література 

Осипова           

Лідія             

Іванівна 

Викладач 

української 

мови та 

літератури 

Харківський 

державний 

університет ім. 

О.М.Горького, 1969 

Українська мова та 

література.        

Філолог, викладач 

української мови та 

літератури 

 Спеціаліст 1 

категорії     

підтвердження 

2017 рік 

 

53 років Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Київського 

університету              

ім.. Гринченка   

Література  Сертифікат              

від 07.07.2020 

 

Захист 

Вітчизни 

Пєшков        

Сергій 

Георгійович 

Викладач 

фізичного 

виховання 

Харківський 

державний 

педагогічний 

інститут  ім Г.С. 

Сковороди,1986,  

Фізичне виховання,  

вчитель фізичного 

виховання 

 Вища категорія, 

викладач-методист 

підтвердження  

2017 рік 

37 років КВНЗ « Харківська 

академія неперервної 

освіти» Захист вітчизни 

Свідоцтво     №30/24-ф   

від 16.12.2016 

 

Біологія  і 

екологія 

Потоцька  

Наталія 

Віталіївна 

Викладач  

біології 

Харківський 

національний 

університет ім. 

В.Н.Каразіна, 2020 

Біологія             

магістр  біології, 

викладач 

 Спеціаліст 1 

категорії 

встановлена 

2021 рік 

 

8 років КВНЗ « Харківська 

академія неперервної 

освіти»  Біологія  Хімія 

Свідоцтво 

ПК31584378/71/26 від 

26.04.2019 

 

Хімія Потоцька  

Наталія 

Віталіївна 

Викладач хімії 

та біології 

Харківський 

національний 

університет ім. 

В.Н.Каразіна, 2020 

Біологія             

магістр  біології, 

викладач 

 Спеціаліст 1 

категорії     

встановлена 

2021 рік 

 

8 років КВНЗ « Харківська 

академія неперервної 

освіти»  Біологія .Хімія 

Свідоцтво 

ПК31584378/71/26 від 

26.04.2019 

 



Історія України Русін   

Михайло  

Йосипович 

Зав. 

відділенням 

Викладач 

історії 

 

 

 

Харківський 

державний 

університет , 1992 

Історія           

викладач історії та 

суспільно-

політичних 

дисциплін 

 Вища категорія,  

підтвердження  

2021 рік 

32 років Інститут підвищення 

кваліфікації пед. 

працівників  

Харківський 

національний 

педагогічний 

університет ім 

Г.С.Сковороди      

Історія        Свідоцтво 

ПК 02125585 № 

002226-20  від 

29.06.2020 

 

Громадянська 

освіта 

Русін   

Михайло  

Йосипович 

Зав. 

відділенням   

Викладач  

громадянської 

освіти 

 

 

Харківський 

державний 

університет , 1992 

Історія           

викладач історії та 

суспільно-

політичних 

дисциплін 

 

 Вища категорія,  

підтвердження 

2021 рік 

32 років Інститут підвищення 

кваліфікації пед. 

працівників  

Харківський 

національний 

педагогічний 

університет ім 

Г.С.Сковороди      

Громадянська  освіта        

Свідоцтво ПК 02125585          

№ 002230-20  від 

29.06.2020 

 

Іноземна мова 

Англійська 

Стотченко 

Наталія  

Сергіївна 

Викладач 

англійської 

мови 

Харківський 

державний 

педагогічний 

інститут  ім Г.С. 

Сковороди,2001,  

Українська мова  і 

література та 

англійська мова,  

вчитель української 

мови і літератури, 

та англійської мови 

 Спеціаліст 1 

категорії 

2021 рік 

Підтверджена 

21 років Інститут підвищення 

кваліфікації пед. 

працівників  

Харківський 

національний 

педагогічний 

університет ім 

Г.С.Сковороди      

Англійська мова     

Свідоцтво                   

ПК 02125585№ 002759-

20  від 28.10.2020 

 

Особи, які працюють за сумісництвом 

        
  


