
 

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 51 51 0 

у тому числі ті, що:    

мають відповідну освіту  51  

працюють у закладі освіти за сумісництвом  2  

 

 



 

 

2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників 
 

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) 

Педагогічний 

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 

Українська 

мова та 

література 

Амаркулес 

Марія 

Богданівна 

вчитель 

української 

мови та 

літератури 

ЧНУ  

ім.Ю.Федьковича, 

30.06.2002 

«Українська мова та 

література», 

філолога, викладача 

української мови і 

літератури 

спеціаліст вищої 

категорії 

( наказ відділу освіти     

№ 83  від  05.04.2012) 

старший вчитель 

( наказ відділу освіти, 

молоді та спорту   

№ 78  від  03.04.2015)  

27 

 Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької 

області,   

№ 1505 

30.04.2015 

 

Музичне 

мистецтво 

Амаркулес 

Наталія 

Іванівна 

вчитель 

музичного 

мистецтва 

Коломийське 

педучилище, 

24.06.1992 

«Музичне виховання», 

вчителя музики і співів, 

музичного вихователя 

спеціаліст, 

старший вчитель 

( наказ відділу освіти, 

молоді та спорту   

№ 60  від  07.04.2017) 

25 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької 

області,   

№ 3318 

13.12.2013 

 

Педагог-

організатор 

Багуляк Тетяна 

Василівна 

педагог-

організатор 

Педагогічний коледж 

ЧНУ ім. Ю.Федьковича 

30.06.2014 

«Початкова освіта», 

вчителя початкової 

школи 

спеціаліст 

(наказ по школі  

№ 157 від 01.09.2014) 

 

3 - 

 



Вчитель 

початкових 

класів 

(індивідуальна 

форма 

навчаня) 

Бечко Світлана 

Федорівна 

вчитель 

індивідуальної 

форми 

навчання 

Чернівецьке 

педучилище, 

26.06.1977 

«Викладання в 

початкових класах», 

вчителя початкових 

класів, старшого 

піонерського вожатого 

спеціаліст 

( наказ по школі     

№ 386  від  19.04.1991)   

старший вчитель 

( наказ №   від ) 

40 

 Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької 

області, 

№ 2070 

21.06.2013 

 

Вихователь 

групи 

продовженого 

дня 

Бідоча Марія 

Григорівна 

вихователь 

групи 

продовженого 

дня 

Кам’янець-Подільський 

педінститут, 

28.06.1989 

«Педагогіка і методика 

початкового навчання», 

вчителя початкових 

класів 

спеціаліст  

вищої категорії 

( наказ відділу освіти     

№ 82  від  16.04.1993)   

старший вчитель 

( наказ відділу освіти     

№ 64  від  28.03.2008)   

43 

 Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької 

області, 

№ 1830 

26.05.2017 

 

Українська 

мова та 

література 

Бубряк 

Людмила 

Дмитрівна 

вчитель 

української 

мови та 

літератури 

ЧДУ  

ім. Ю.Федьковича, 

23.06.2000, 

«Українська мова і 

література», 

філолога, викладача 

української мови і 

летератури 

спеціаліст  

вищої категорії 

( наказ відділу освіти     

№ 64  від  28.03.2008)   

старший вчитель 

( наказ відділу освіти     

№ 65  від  05.04.2013)   

21 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької 

області,   

№ 1687 

28.04.2017 

 

Фізична 

культура 

Гаврилащук 

Дмитро 

Васильович 

вчитель 

фізичного 

виховання 

Кам’янець-Подільський 

педінститут, 

20.06.1987 

«Фізичне виховання», 

вчителя фізичного 

виховання та звання 

вчителя середньої 

школи 

спеціаліст вищої 

категорії 

( наказ по школі     

№ 91  від  26.03.2004)   

36 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької 

області,   

№ 1449 

14.04.2017 

 

Географія 

Гавриленко 

Людмила 

Анатоліївна 

вчитель 

географії 

ЧДУ 

23.06.1984 

«Географія», 

географа, викладача 

спеціаліст вищої 

категорії, 

 вчитель-методист 

 ( наказ по школі     

№ 27  від  12.04.1997)   

41 

 Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької 

області, 

№ 195 

31.01.2014 

 



Вихователь 

групи 

продовженого 

дня 

Грималюк 

Марія Юріївна 

вихователь 

групи 

продовженого 

дня 

Івано-Франківський 

педінститут, 

02.07.1990, 

«Педагогіка і методика 

початкового навчання», 

вчителя початкових 

класів 

спеціаліст вищої 

категорії, 

старший вчитель 

( наказ відділу освіти     

№ 64  від  28.03.2008)    

43 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької 

області,   

№ 2886 

24.11.2017 

 

Інформатика 

Грицюк 

Михайло 

Григорович 

вчитель 

інформатики 

Кам’янець-Подільський 

педінститут, 

25.06.1978 

«Математика», 

вчителя математики та 

звання вчителя 

середньої школи 

спеціаліст  

вищої категорії 

( наказ по школі     

№ 23  від  25.03.1996)    

старший вчитель 

( наказ відділу освіти     

№ 72  від  03.04.2006)  

39 

 Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької 

області, 

№ 1929 

22.05.2012 

 

Математика 
Грицюк Надія 

Павлівна 

заступник 

директора, 

вчитель 

математики 

Кам’янець-Подільський 

педінститут, 

26.06.1980 

«Математика і фізика», 

вчителя математики і 

фізики та звання 

вчителя  

спеціаліст вищої 

категорії, 

 вчитель-методист 

( наказ по школі     

№ 23  від  25.03.1996)    

37 

 Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької 

області, 

№ 2447 

26.11.2010 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької 

області,  

№ 1056 

20.03.2015 

 

Вчитель 

початкових 

класів 

Довбуш Тетяна 

Михайлівна 

вчитель 

початкових 

класів 

ЧНУ  

ім.Ю.Федьковича, 

30.06.2003, 

«Початкове навчання», 

вчителя початкових 

класів та 

українознавства 

спеціаліст вищої 

категорії 

( наказ відділу освіти, 

молоді та спорту   

№ 77  від  06.04.2016) 

18 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької 

області,  

№ 1445 

30.04.2015 

 

Німецька мова 

Євенчук 

Параска 

Дмитрівна 

вчитель 

німецької 

мови 

ЧНУ  

ім.Ю.Федьковича, 

20.06.2006, 

спеціаліст  

І категорії 

( наказ відділу освіти     

17 

 Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

 



«Мова та література 

(німецька)», 

філолога, викладача 

німецької мови та 

літератури 

№ 65  від  05.04.2013)    Чернівецької 

області,  

№ 1942 

21.10.2011 

Бібліотекар 

Євенчук 

Оксана 

Іванівна 

бібліотекар 

Чернівецьке 

педучилище, 

27.06.1998, 

«Дошкільне 

виховання», 

вихователя в 

дошкільних закладах 

спеціаліст, 

біблітекар ІІ категорії 

( наказ відділу освіти 

 № 64   від 30.03.2009 ) 

22 

 Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької 

області,  

№ 3235 

06.12.2013 

 

Вчитель 

початкових 

класів 

Казмірук 

Світлана 

Сергіївна 

вчитель 

початкових 

класів 

ЧНУ  

ім.Ю.Федьковича, 

30.06.2007, 

«Початкове навчання», 

вчителя початкових 

класів та 

образотворчого 

мистецтва 

спеціаліст  

ІІ категорії 

( наказ відділу освіти, 

молоді та спорту   

№ 70  від  11.04.2014) 

  

11 

 Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької 

області,  

№ 1382 

18.04.2014 

 

Хімія 
Карапка Олена 

Миколаївна 
вчитель хімії 

ЧДУ 

ім. Ю.Федьковича, 

20.06.1992, 

«Біологія», 

біолог, викладач 

біології і хімії 

спеціаліст  

вищої категорії 

( наказ по школі     

№ 45  від  18.04.2001) 

старший вчитель 

 ( наказ відділу освіти     

№ 72  від  03.04.2006) 

25 

 Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької 

області,  

№  632 

27.02.2015 

 

Історія 

Клепацька 

Галина 

Миколаївна 

вчитель історії 

ЧНУ  

ім.Ю.Федьковича, 

30.06.2008, 

«Історія», 

історика, викладача 

спеціаліст  

І категорії 

( наказ відділу освіти, 

молоді та спорту   

№ 78  від  03.04.2015) 

8 

 Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької 

області,  

№  1838 

30.05.2014 

 

Вчитель 

початкових 

класів 

Косован Алла 

Володимирівна 

вчитель 

початкових 

класів 

(індивідуальна 

ЧНУ  

ім.Ю.Федьковича, 

30.06.2008, 

«Початкове навчання», 

спеціаліст 

( наказ по школі  

№ 07  від 15.01.2018) 

10  

 



форма 

навчання) 

вчителя початкових 

класів та 

образотворчого 

мистецтва 

Трудове 

навчання, 

інфориатика 

Кречун Микола 

Терентійович 

вчитель 

трудового 

навчання 

ЧНУ  

ім.Ю.Федьковича, 

05.06.2012, 

«Технологічна освіта», 

учителя технологій, 

креслення та 

початкового 

профільного навчання 

за профілем «Технічне 

конструювання і 

моделювання» 

спеціаліст вищої 

категорії  

( наказ відділу освіти     

№ 65  від  05.04.2013)   

старший учитель 

( наказ відділу освіти, 

молоді та спорту   

№ 77  від  06.04.2016) 

  

23 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької 

області,   

№  373 

10.02.2017 

 

Німецька мова 

Кричун 

Людмила 

Василівна 

вчитель 

німецької 

мови 

 ЧНУ  

ім.Ю.Федьковича, 

20.06.2006, 

«Мова та література 

(німецька)», 

філолога, викладача 

німецької мови  

спеціаліст  

І категорії 

( наказ відділу освіти, 

молоді та спорту   

№ 78  від  03.04.2015) 

11 - 

 

Зарубіжна 

література 

Куриш Марина 

Сергіївна 

вчитель 

зарубіжної 

літератури 

ЧНУ  

ім.Ю.Федьковича, 

30.06.2013, 

«Філологія», 

філолога, викладача 

зарубіжної літератури 

спеціаліст 

(наказ по школі  

№ 175 від 02.09.2013) 

 

4 - 

 

Вчитель 

початкових 

класів 

Литовченко 

Оксана 

Іванівна 

вчитель 

початкових 

класів 

Прикарпатський 

університет  

ім. Василя Стефаника, 

10.07.2003, 

«Початкове навчання», 

вчителя початкових 

класів 

спеціаліст  

вищої категорії 

( наказ відділу освіти    

№ 71  від  02.04.2007) 

 вчитель-методист 

( наказ відділу освіти, 

молоді та спорту   

№ 60  від  07.04.2017)  

29 

 Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької 

області,  

№  178 

01.02.2013 

 

Зарубіжна 

література 

Лікар Мар’яна 

Сергіївна 

вчитель 

зарубіжної 

ЧНУ  

ім.Ю.Федьковича, 

спеціаліст 

(наказ по школі  
3 - 

 



літератури 30.06.2013, 

«Переклад (російсько-

український)», 

спеціаліста філології 

(російсько-український 

переклад). 

№ 157 від 01.09.2014) 

 

Вихователь 

пришкільного 

інтернату 

Малиш Іванна 

Іванівна 

вихователь 

пришкільного 

інтернату 

ЧНУ  

ім.Ю.Федьковича, 

30.06.2014, 

«Біологія», 

біолога, викладача 

біології 

спеціаліст 6 - 

 

Українська 

мова і 

література 

Матіос Наталія 

Олексіївна 

вчитель 

української 

мови та 

літератури 

ЧДУ  

ім.Ю.Федьковича, 

23.06.2000, 

«Українська мова і 

література», 

філолога, викладача 

української мови і 

літератури 

спеціаліст  

вищої категорії 

( наказ відділу освіти     

№ 83  від  05.04.2012) 

старший вчитель 

( наказ відділу освіти, 

молоді та спорту   

№ 78  від  03.04.2015)  

13 

 Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької 

області,  

№  882 

18.03.2016 

 

Вчитель 

початкових 

класів 

Мельничук 

Світлана 

Дмитрівна 

вчитель 

початкових 

класів 

ЧНУ  

ім.Ю.Федьковича, 

30.06.2007, 

«Початкове навчання», 

вчителя початкових 

класів та 

українознавства 

спеціаліст  

вищої категорії 

( наказ відділу освіти     

№ 83  від  05.04.2012) 

старший вчитель 

( наказ відділу освіти, 

молоді та спорту   

№ 60  від  07.04.2017)  

21 

 Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької 

області,  

№  3006 

29.11.2013 

  

Англійська 

мова 

Митрофан 

Дмитро 

Володимирович 

вчитель 

англійської 

мови 

ЧНУ  

ім.Ю.Федьковича, 

30.06.2010, 

«Країнознавство», 

магістра міжнародних 

відносин, перекладача 

  

спеціаліст 

(наказ по школі  

№ 160 від 01.09.2017) 

 

- - 

 

Трудове 

навчання 

Михайлюк 

Наталія 

Василівна 

вчитель 

трудового 

навчання 

ЧНУ  

ім.Ю.Федьковича, 

30.06.2011, 

«Педагогіка і методика 

спеціаліст  

І категорії  

 ( наказ відділу освіти, 

молоді та спорту   

11 

 Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької 

  



середньої освіти. 

Трудове навчання та 

основи інформатики», 

спеціаліста педагогіки 

№ 70  від  11.04.2014) області,  

№  1154 

24.03.2017 

Вчитель 

початкових 

класів 

Повшин Любов 

Павлівна 

вчитель 

початкових 

класів 

ЧНУ  

ім.Ю.Федьковича, 

30.06.2007, 

«Початкове навчання», 

вчителя початкових 

класів та 

українознавства 

спеціаліст  

І категорії  

 ( наказ відділу освіти, 

молоді та спорту   

№ 70  від  11.04.2014) 

 

14 

 Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької 

області,  

№  3001 

14.11.2014 

  

Українська 

мова і 

література 

Поленчук  Інна 

Дмитрівна 

вчитель 

української 

мови та 

літератури 

ЧНУ  

ім.Ю.Федьковича, 

30.06.2013, 

«Українська мова і 

література», 

магістра, викладача 

української мови і 

літератури 

спеціаліст  5 

 Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької 

області,  

№  2062 

22.08.2014 

(вчитель 

християнської 

етики) 

- 

Українська 

мова і 

література, 

ОХЕ 

Полудніцина 

Оксана 

Василівна 

вчитель 

української 

мови та 

літератури 

ЧНУ  

ім.Ю.Федьковича, 

30.06.2001, 

«Українська мова і 

література», 

філолога, викладача 

української мови і 

літератури 

спеціаліст вищої 

категорії 

( наказ відділу освіти, 

молоді та спорту   

№ 60  від  07.04.2017) 

23 

 Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької 

області,  

№  919 

10.03.2017 

  

Фізична 

культура 

Різак Василь 

Іванович 

вчитель 

фізичного 

виховання 

Тернопільський 

педуніверситет, 

17.06.1998, 

«Фізичне виховання», 

учитель фізичної 

культури 

спеціаліст вищої 

категорії 

( наказ відділу освіти     

№ 83  від  07.04.2010) 

26 

 Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької 

області,  

№  116 

23.01.2015 

  

Біологія 
Савчук Марія 

Миколаївна 

заступник 

директора, 

ЧДУ  

ім.Ю.Федьковича, 

спеціаліст вищої 

категорії 
24 

Інститут 

післядипломної 

  
  



вчитель 

біології 

20.06.1992, 

«Біологія», 

біолог, викладач 

біології і хімії 

( наказ відділу освіти     

№ 62  від  25.03.2003)   

 вчитель-методист 

( наказ відділу освіти, 

молоді та спорту   

№ 70  від  11.04.2014)   

педагогічної освіти 

Чернівецької 

області,  

№  1625 

27.04.2012 

Психологія 
Савчук Тетяна 

Миколаївна 

практичний 

психолог 

ЧНУ  

ім.Ю.Федьковича, 

30.06.2005, 

«Психологія», 

психолога 

спеціаліст вищої 

категорії 

( наказ відділу освіти     

№ 65  від  05.04.2013)   

16 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької 

області,   

№  1333 

07.04.2017 

  

Зарубіжна 

література 

Синиця Анжела 

Володимирівна 

вчитель 

зарубіжної 

літератури 

ЧНУ  

ім.Ю.Федьковича, 

30.06.2013, 

«Філологія», 

філолога, викладача 

зарубіжної літератури 

спеціаліст  7 

 Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької 

області,  

№  1359 

18.04.2014 

  

Математика 
Скидан Орися 

Миколаївна 

вчитель 

математики 

ЧДУ, 

24.06.1988, 

«01.01.-математика», 

математик, викладач 

спеціаліст  

вищої категорії 

( наказ по школі     

№ 45  від  18.04.2001) 

старший вчитель 

( наказ відділу освіти     

№ 72  від  03.04.2006)  

29 

 Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької 

області,  

№  1581 

30.04.2015 

  

Вчитель 

початкових 

класів 

Скидан 

Ростислава 

Дмитрівна 

вчитель 

початкових 

класів 

ЧНУ  

ім.Ю.Федьковича, 

30.06.2011, 

«Початкове навчання», 

організатора 

початкової освіти, 

вчителя початкової 

школи, вчителя 

українознавства в 

початковій школі 

спеціаліст 

   
6 - 

  

Математика Терин Марія вчитель Тернопільський спеціаліст вищої 34  Інститут   



Михайлівна математики педінститут  

ім. Я.О.Галана, 

01.07.1983, 

«Математика і физика», 

учителя математики і 

фізики 

категорії, 

старший вчитель 

( наказ відділу освіти     

№ 72  від  03.04.2006)  

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької 

області,  

№  1582 

30.04.2015 

Вчитель 

освови 

здоров’я 

Тонієвич 

Тетяна 

Василівна 

вчитель 

освови 

здоров’я 

ЧНУ  

ім.Ю.Федьковича, 

05.06.2012, 

«Екологія та охорона 

навколишнього 

середовища», 

еколога 

спеціаліст 

(наказ по школі  

№ 157 від 01.09.2014) 

    

3 - 

 

Вчитель 

початкових 

класів 

Труфин 

Світлана 

Василівна 

вчитель 

початкових 

класів 

ЧНУ  

ім.Ю.Федьковича, 

30.06.2013, 

«Початкова освіта», 

організатора 

початкової освіти, 

вчителя початкової 

школи та 

образотворчего 

мистецтва 

спеціаліст 

(наказ по школі  

№ 175 від 02.09.2013) 

  

   

6 - 

 

Біологія 

Труфин 

Ярослава 

Василівна 

вчитель 

біології 

ЧНУ  

ім.Ю.Федьковича, 

05.06.2012, 

«Біологія», 

магістра біології, 

викладача 

спеціаліст  

ІІ категорії 

 ( наказ відділу освіти, 

молоді та спорту   

№ 77  від  06.04.2016) 

6  - 

  

Історія 
Фокшек Віталій 

Васильович 
вчитель історії 

ЧНУ  

ім.Ю.Федьковича, 

30.06.2013, 

«Історія», 

історика, викладача 

спеціаліст 

(наказ по школі  

№ 9-А від 12.01.2015) 

2 - 

 

Фізика 
Фрай Людмила 

Іванівна 
вчитель фізики 

ЧДУ  

ім.Ю.Федьковича, 

26.06.1996, 

«Фізика», 

спеціаліст  

вищої категорії 

( наказ відділу освіти    

№ 71  від  02.04.2007) 

21 

 Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької 

 



фізик-викладач старший вчитель 

( наказ відділу освіти     

№ 65  від  05.04.2013)    

області,  

№  1485 

20.05.2016 

Українська 

мова і 

література 

Фреюк Марія 

Василівна 

вчитель 

української 

мови та 

літератури 

ЧНУ  

ім.Ю.Федьковича, 

30.06.2007, 

«Українська мова і 

література», 

філолога, викладача 

української мови та 

літератури 

спеціаліст вищої 

категорії 

 ( наказ відділу освіти     

№ 64  від  30.03.2009)    

31 

 Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької 

області,  

№  2186 

27.09.2013 

 

Математика 
Черкач Петро 

Ілліч 

директор, 

вчитель 

математики 

ЧДУ  

19.06.1975, 

«Математика», 

математик, викладач 

спеціаліст вищої 

категорії, 

старший вчитель 

( наказ відділу освіти     

№ 57  від  22.03.2005)  

42 

 Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької 

області,  

№  2506 

17.10.2014 

 

Фізичне 

виховання 

Черленяк 

Людмила 

Миколаївна 

вчитель 

фізичної 

культури 

Педагогічний коледж 

ЧНУ ім.Ю.Федьковича, 

30.06.2015, 

«Фізичне виховання», 

вчителя фізичної 

культури 

спеціаліст 

(наказ по школі  

№ 157 від 01.09.2014) 

5 - 

 

Захист 

Вітчизни 

Чечул Петро 

Володимирович 

вчитель Захист 

Вітчизни 

Кам’янець-Подільський 

педінститут, 

24.06.1992, 

«Історія», 

вчителя історії і 

суспільствознавство 

спеціаліст вищої 

категорії 

 ( наказ відділу освіти     

№ 57  від  22.03.2005) 

35 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької 

області,   

№  3214 

28.11.2014 

 

Українська 

мова і 

література 

Чокина 

Марина 

Танасіївна 

вчитель 

української 

мови та 

літератури 

ЧНУ  

ім.Ю.Федьковича, 

05.06.2012, 

«Українська мова і 

література», 

філолога, викладача 

української мови і 

спеціаліст 

(наказ по школі  

№ 157 від 01.09.2014) 

 

3 - 

 



літератури 

Англійська 

мова 

Шишка Роман 

Дмитрович 

вчитель 

англійської 

мови 

ЧНУ  

ім.Ю.Федьковича, 

05.06.2012, 

«Мова і література 

(англійська)», 

філолога, викладача 

англійської та 

німецької мов 

спеціаліст 

 (наказ по школі  

№ 144 від 01.09.2015) 

 

5 - 

 

Історія 
Шміляк Алла 

Дмитрівна 
вчитель історії 

ЧНУ  

ім.Ю.Федьковича, 

30.06.2003, 

«Історія», 

історика, викладача 

спеціаліст вищої 

категорії 

( наказ відділу освіти, 

молоді та спорту   

№ 60  від  07.04.2017)   

15 

Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької 

області,   

№  1563 

27.05.2016 

 

Вихователь 

пришкільного 

інтернату 

Шпетко 

Павліна 

Танасіївна 

Вихователь 

пришкільного 

інтернату 

Садгірська середня 

школа-інтернат, 

27.06.1964, 

«Старших 

піонервожатих», 

старшої піонервожатої 

спеціаліст 

( наказ №   від) 
53 

 Інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької 

області,  

№  563 

26.02.2015 

 

Німецька мова 
Якив'юк Алла 

Іванівна 

вчитель 

німецької 

мови 

ЧНУ  

ім.Ю.Федьковича, 

05.06.2012, 

«Філологія», 

бакалавра німецької 

філології 

спеціаліст  

ІІ категорії 

( наказ відділу освіти, 

молоді та спорту   

№ 77  від  06.04.2016) 

13 - 

 

 

 

 

 

 



ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної 

середньої освіти 

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчанні 

Адреса 

приміщення 

Найменування 

власника 

майна 

Площа 

(кв. 

метрів) 

Найменування та 

реквізити документа про 

право власності або 

користування 

Документ про право 

користування (договір оренди) 

Інформація про наявність документів про 

відповідність 

строк дії 

договору 

оренди 

(з _____ 

по ____) 

наявність 

державної 

реєстрації 

наявність 

нотаріаль

ного 

посвідчен

ня 

санітарним 

нормам 

вимогам 

правил 

пожежної 

безпеки 

нормам 

з 

охорони 

праці 

Дихтинецький 

заклад загальної 

середньої освіти 

Путильська 

районна рада 
27974 

Рішення 27 сесії  

7 скликання  від 

18.02.2010р.  № 9-27/10 

Про об’єкти  та майно 

спільної власності 

територіальних громад, 

сіл, селища району – 

комунальної власності 

районної ради 

- - - 

Акт прийому 

готовності 

Дихтинецької 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ 

ступенів  до 

2017/2018  

навчального року  

07.08.2017 №111 

  

 

2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками 

Найменування приміщень навчального призначення, інших 

приміщень, спортивних майданчиків (відповідно до 

нормативів матеріально-технічного забезпечення та 

санітарно-гігієнічних вимог) 

Кількість приміщень 

(одиниць) 

Площа з розрахунку на 

одного учня (кв. метрів) 

Власні, в оперативному 

управлінні, наймі/ оренді 

приміщення, майданчики 

необхідно фактично необхідно фактично 

        
 



 

3. Обладнання навчальних приміщень та майданчиків 

Найменування навчальних 

приміщень та майданчиків 

Найменування навчального обладнання Необхідно (одиниць) Фактично (одиниць) Відсоток 

потреби 

1-А 

Магнітна дошка – 1; стіл для вчителя – 1; 

стілець для вчителя – 1; стінка меблева-

комплект – 1; подвійні парти - 11 

   

1-Б 

Магнітна дошка – 1; стінка меблева-

комплект  – 1; стіл для вчителя – 1; 

стілець для вчителя – 1;   подвійні парти 

- 10 

   

2-А 

Магнітна дошка – 1; стіл для вчителя – 1; 

стілець для вчителя – 1; стінка меблева-

комплект  – 1; подвійні парти - 9 

   

2-Б 

Магнітна дошка – 1; стіл для вчителя – 1; 

стілець для вчителя – 1; стінка меблева-

комплект  – 1; одномісні  парти – 20; 

ноутбук – 1; плазмовий телевізор - 1 

   

3 

Магнітна дошка – 1; стіл для вчителя – 1; 

стілець для вчителя – 1; стінка меблева-

комплект  – 1; подвійні парти - 14 

   

4-А 

Магнітна дошка – 1; стіл для вчителя – 1; 

стілець для вчителя – 1; стінка меблева-

комплект  – 1; подвійні парти - 8 

   

4-Б 

Магнітна дошка – 1; стіл для вчителя – 1; 

стілець для вчителя – 1; стінка меблева-

комплект  – 1; подвійні парти – 9; 

ноутбук – 1; плазмовий телевізор - 1 

   



Географії 

Магнітна дошка – 1; стіл для вчителя – 1; 

стілець для вчителя – 1; стінка меблева-

комплект  – 1; подвійні парти – 14;   

плазмовий телевізор – 1. 

   

Зарубіжної літератури 

Магнітна дошка – 1; стіл для вчителя – 1; 

стілець для вчителя – 1; стінка меблева-

комплект  – 1; подвійні парти – 10   

   

Української мови і 

літератури 

Магнітна дошка – 1; стіл для вчителя – 1; 

стілець для вчителя – 1; стінка меблева-

комплект  – 1; подвійні парти – 15;  

плазмовий телевізор - 1 

   

Трудового навчання 

Магнітна дошка – 1; стіл для вчителя – 1; 

стілець для вчителя – 1;  верстати: 

токарні по дереву – 3; сверловий – 1; 

токарні по металу – 2; фрезерний – 1; 

комбінований  -1; елетроточильні – 2; 

верстаки: слюсарні – 7; столярних – 7.   

   

Історії 

Магнітна дошка – 1; стіл для вчителя – 1; 

стілець для вчителя – 1; стінка меблева-

комплект  – 1; подвійні парти – 15;   

плазмовий телевізор - 1 

   

Інформакики –  

трудового навчання 

Магнітна дошка – 1; стіл для вчителя – 1; 

стілець для вчителя – 1; стінка меблева-

комплект  – 1; подвійні парти –6; 

одинарних – 7; плазмовий телевізор – 1; 

комп’ютерів - 8 

   

Математики 

Магнітна дошка – 5; стіл для вчителя – 1; 

стілець для вчителя – 1;  одинарні парти 

– 25;   плазмовий телевізор - 1 

   

Інформакики Магнітна дошка – 1; стіл для вчителя – 1;    



стілець для вчителя – 1;  подвійні парти – 

11; ноутбук – 1; плазмовий телевізор - 1; 

Мультимедійний проектор – 2. 

Фізики 

 Дошка – 1; стіл для вчителя – 1; стілець 

для вчителя – 1; демонстраційний стіл – 

1; стінка меблева-комплект  – 1; подвійні 

парти – 15;   плазмовий телевізор - 1 

   

Хімії 

Магнітна дошка – 5; стіл для вчителя – 1; 

демонстраційний стіл – 1; витяжна шафа 

– 1; стілець для вчителя – 1;  подвійні 

парти – 17;   плазмовий телевізор - 1 

   

Біології 

Дошка – 1; стіл для вчителя – 1; стілець 

для вчителя – 1;  подвійні парти – 14;   

плазмовий телевізор – 1; 

демонстраційний стіл – 1; 

   

Німецької мови 

Магнітна дошка – 1; стіл для вчителя – 1; 

стілець для вчителя – 1; стінка меблева-

комплект  – 1; подвійні парти – 14     

   

Музичного мистецтва 

Магнітна дошка – 1; стіл для вчителя – 1; 

стілець для вчителя – 1; стінка меблева-

комплект  – 1; подвійні парти – 15; 

ноутбук – 1;  баян -1; магнітофон – 1; 

ДVД - 1 

   

Військовий  

Магнітна дошка – 3; дошка – 1;  стіл для 

вчителя – 1; стілець для вчителя – 1; 

стінка меблева-комплект  – 1; подвійні 

парти – 14; ноутбук – 1; плазмовий 

телевізор -1 

   

Спортивна зала 
 Стіл для вчителя – 2; стілець для 

вчителя –2;  гімнастичний козел – 1; 

   



гімнастичний кінь – 1; тенісний стіл -2; 

футбольні м’ячі - 4;  волейбольні м’ячі - 

2;  баскетбольні  м’ячі - 6;  лижі - 10; 

обручі - 10; шашки - 6; скакалки - 15;  

сітка волейбольна – 1; канати – 2; 

швецька стінка – 6: щити баскетбольні – 

4; шахмати  - 2;  стенди з навчальними 

нормативами – 8; спортивний майданчик 

– 1; гімнастичний майданчик - 1    

 

 

 

 

 

 

 

 


