
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 проводити педагогічну 

діяльність 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: 

12 12 0 

мають відповідну освіту та/або кваліфікацію  12 12 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 проводити 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 

Фізика і 

астрономія 

Бріткін 

Владислав 

Миколайович 

Викладач Одеський 

державний 

педагогічний 

інститут ім. 

К.Д.Ушинського 

1969 р. 

Спеціальність: 

фізика. 

Кваліфікація за 

дипломом: 

вчитель фізики 

 Викладач вищої 

категорії, 

2016р. 

42 роки УІПА. 

Випускна робота 

на тему: 

"Розробка 

дидактичного 

проєкту: 

Використання 

інтерактивних 

методів навчання 

на заняттях 

фізики". 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації № ПК 

02071228/005698-

20.                                                       

Реєстраційний 

номер 3333, 

2020р.   

 



Біологія і 

екологія 

Горовенко 

Олена 

Леонідівна 

Викладач Харківський 

державний 

педагогічний 

інститут ім. 

Г.С.Сковороди, 

1991р. 

Спеціальність: 

біологія та хімія. 

Кваліфікація за 

дипломом: 

вчитель біології 

та хімії. 

  Викладач вищої 

категорії, 

викладач-

методист, 

2019р. 

31 рік КВНЗ "Харківська 

академія 

неперервної 

освіти", напрям: 

"Біологія. 

Екологія", 

свідоцтво, 

реєстраційний № 

41/08-ін., 2019 р. 

  

Зарубіжна 

література 

Мистецтво                  

Жирова 

Світлана 

Станіславівна 

Викладач Харківський 

державний 

університет ім. 

О.М.Горького, 

1981р.  

Спеціальність: 

російська мова 

та література 

Кваліфікація за 

дипломом: 

філолог.  

Викладач 

російської мови 

та літератури. 

 Викладач вищої 

категорії, 

викладач-

методист, 

2019р. 

37 років КВНЗ "Харківська 

академія 

неперервної 

освіти", напрям: 

"Зарубіжна 

література, 

російська мова", 

свідоцтво, 

реєстраційний    

№ 25/09, 2019,                                                                   

КВНЗ "Харківська 

академія 

неперервної 

освіти", 

додатковий 

короткотривалий 

курс за темою: 

"Мистецтво",                                                                                                 

свідоцтво, 

реєстраційний № 

105/16, 2020 р. 

  



Захист 

України 

Лотник  

Микола 

Карпович 

Викладач Васильківське 

військове 

авіаційне 

технічне 

училище, 1966 р. 

Спеціальність: 

експлуатація 

літаків і 

авіадвигунів. 

Кваліфікація за 

дипломом:  

технік-механік. 

Чернівецький 

ордена 

Трудового 

Червоного 

Прапора 

державний 

університет, 

1980. 

Спеціальність: 

історія. 

Кваліфікація за 

дипломом: 

історик, 

викладач історії 

та 

суспільствознавс

тва 

  Викладач вищої 

категорії, 

2018р. 

52 роки КВНЗ "Харківська 

академія 

неперервної 

освіти", 

додатковий 

короткотривалий 

курс за темою: 

"Захист України 

та фізична 

культура",                                                              

сертифікат, 

реєстраційний № 

85/25, 2021 р. 

  

Українська 

мова              

Іноземна 

мова 

Міхнова  

Алла  

Петрівна 

Викладач Харківський 

державний 

педагогічний 

університет ім. 

Г.С.Сковороди, 

1995 р. 

Спеціальність: 

українська мова 

  Викладач вищої 

категорії, 

2019р. 

26 років  КВНЗ 

"Харківська 

академія 

неперервної 

освіти", напрям 

іноземна мова : 

"Іноземна мова 

(англійська)"; 

  



та література. 

Кваліфікація за 

дипломом: 

вчитель 

української мови 

та літератури. 

Харківський 

державний 

педагогічний 

університет ім. 

Г.С.Сковороди, 

1997 р. 

Спеціальність: 

англійська мова. 

Кваліфікація за 

дипломом: 

вчитель 

англійської 

мови. 

спецкурс: 

"Використання 

ІКТ учителем 

філологічних 

дисциплін у 

професійній 

діяльності 

учителів"                                                              

ПК 31584378/2/20, 

2018 р.,                                                                                                     

КВНЗ "Харківська 

академія 

неперервної 

освіти",                                        

напрям: 

"Українська мова 

та література",                                  

свідоцтво, 

реєстраційний № 

29/26, 2019 р. 

Хімія                                             

Географія 

Мозгова 

Марина 

Миколаївна 

Викладач Харківський 

державний 

педагогічний 

інститут ім. 

Г.С. Сковороди, 

1990 р. 

Спеціальність: 

біологія і хімія.  

Кваліфікація за 

дипломом: 

учитель біології 

і хімії. 

 Викладач вищої 

категорії, 

викладач-

методист, 

2021р. 

31 рік КВНЗ "Харківська 

академія 

неперервної 

освіти",                                                

напрям: "Хімія",                                                                                     

свідоцтво, 

реєстраційний № 

151/17, 2018 р.                                                          

КВНЗ "Харківська 

академія 

неперервної 

освіти", спецкурс: 

"Географія",                                                                                

свідоцтво, 

реєстраційний № 

94/14, 2021 р. 

  



Всесвітня 

історія 

Громадянськ

а освіта 

Поєдинцева 

Лариса 

Леонідівна 

Викладач Національний 

фармацевтичний 

університет, 

2010 р. 

Спеціальність: 

«Педагогіка 

вищої школи» 

Кваліфікація за 

дипломом: 

магістр 

педагогіки 

Інститут 

післядипломної 

освіти 

Харківського 

національного 

педагогічного 

університету ім.  

Г.С. Сковороди,  

2015р. 

Спеціальність: 

«Історія» 

Кваліфікація за 

дипломом: 

історик, вчитель 

історії 

  Кандидат 

педагогічних 

наук, викладач 

вищої категорії, 

2021р. 

23 роки  Харківський 

національний 

медичний 

університет, цикл: 

"Громадянська 

освіта", 

посвідчення № 

380/19, 2019 р.  

КВНЗ ХАНО, 

напрям «Історія», 

«Складові 

професійної 

компетентності 

викладачів 

предметів 

громадянської та 

історичної 

освітньої галузі у 

контексті 

професійного 

стандарту вчителя 

ЗЗСО» , свідоцтво 

про підвищення 

кваліфікації ПК 

31584378 /06/25, 

2022 р.                                                           

  

Математика                     

Фізика і 

астрономія 

Ратушна 

Світлана 

Вячеславівна 

Викладач Вища.  

Харківський 

державний 

педагогічний 

університет ім. 

Г.С.Сковороди, 

1994 р. 

Спеціальність: 

«Математика і 

фізика». 

  Викладач вищої 

категорії, 

викладач-

методист, 

2017р. 

27 років КВНЗ "Харківська 

академія 

неперервної 

освіти", свідоцтво 

про підвищення 

кваліфікації 

31584378/77/17, 

напрям: "Фізика. 

Астрономія", 

тематичний 

спецкурс: 

  



Кваліфікація за 

дипломом: 

учитель 

математики і 

фізики. 

 

"Організація 

навчання 

природничо-

математичних 

дисциплін 

засобами ІКТ", 

2019 р.                                                                                   

КВНЗ "Харківська 

академія 

неперервної 

освіти",                            

напрям: 

"Математика",                                                                                

свідоцтво  ПК 

31584378/144/27, 

2020 р..                                          

Українська 

мова 

Українська 

література 

Ситник 

Катерина 

Георгіївна 

Викладач Харківський 

національний 

педагогічний 

університет ім. 

Г.С. Сковороди, 

2015 р. 

Спеціальність: 

"Українська 

мова і 

летература".  

Кваліфікація за 

дипломом:  

філолог, вчитель 

української мови 

та літератури. 

  Викладач І 

категорії, 

2019р. 

18 років КВНЗ "Харківська 

академія 

неперервної 

освіти",                              

напрям: 

"Українська мова 

та література",                                                      

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації ПК 

31584378/83/32, 

2020 р. 

  



Фізична 

культура 

Снитка  

Віктор  

Іванович 

Викладач Харківський 

державний 

педагогічний  

інститут ім. 

Г.С.Сковороди, 

1985 р. 

Спеціальність: 

фізичне 

виховання. 

Кваліфікація за 

дипломом: 

учитель фізичної 

культури. 

  Викладач вищої 

категорії, 

2019р. 

25 років КВНЗ "Харківська 

академія 

неперервної 

освіти", свідоцтво 

про підвищення 

кваліфікації ПК 

31584378/71/36, 

напрям: "Фізична 

культура", 2018 р. 

  

Історія 

України 

Шаповал 

Маргарита 

Миколаївна 

Викладач Харківський 

державний 

університет ім. 

О.М.Горького, 

1986 р. 

Спеціальність: 

історія. 

Кваліфікація за 

дипломом: 

історик. 

Викладач історії 

та 

суспільствознавс

тва. 

  Викладач вищої 

категорії, 

викладач-

методист, 

2019р. 

34 роки КВНЗ «Харківська 

академія 

неперервної 

освіти», напрям: 

«Історія. 

Правознавство», 

свідоцтво, 

реєстраційний  № 

13/53, 2018 р.                       

  



Інформатика                             

Фізика і 

астрономія 

Яксманецька 

Ріта 

Валентинівна 

Викладач Харківський 

державний 

педагогічний 

інститут ім. 

Г.С.Сковороди, 

1991р.  

Спеціальність: 

математика та 

фізика. 

Кваліфікація за 

дипломом: 

вчитель 

математики та 

фізики. 

  Викладач вищої 

категорії, 

викладач-

методист, 

2019р. 

29 років КВНЗ "Харківська 

академія 

неперервної 

освіти", 

додатковий 

короткотривалий 

курс за темою: 

"Астрономія", 

сертифікат,                                      

реєстраційний    

№ 158/33, 2018 р.                                                                                   

КВНЗ "Харківська 

академія 

неперервної 

освіти", 

додатковий 

короткотривалий 

курс за темою: 

"Інформатика", 

сертифікат,                               

реєстраційний    

№ 03/26, 2019 р. 

  

Особи, які працюють за сумісництвом 

- - - - - - - - - 

Особи, залучені до освітнього процесу на інших договірних умовах 

- - - - - - - - - 

 

 

Директор   

Комунального закладу охорони здоров’я 

«Куп’янський медичний фаховий  

коледж ім.Марії Шкарлетової»  

Харківської обласної ради      Олена КОВАЛЕНКО  

                                     М.П. 


