
Додаток 23 

до Ліцензійних умов 

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 Дружбівського НВК 

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

Педагогічні працівники Необхідна кількість, 

осіб 

Фактична кількість, осіб Відсоток потреби 

Педагогічні працівники, усього 20 20 0% 

у тому числі ті, що:    

мають відповідну освіту 20 20 0% 

працюють у закладі освіти за сумісництвом 0 0 0 

2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

викладача 

Повне 

найменування 

посади 

Повне найменування 

закладу, який закінчив 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 
освіту) 

Кваліфікаційна 

категорія,  

педагогічне звання 

(рік встановлення, 

підтвердження) 

Педаго-

гічний  

стаж 

 (повних 

років) 

Підвищення кваліфікації за фахом 

(найменування закладу або іншої 

юридичної особи, що має право на 

підвищення кваліфікації, номер, вид 
документа, дата видачі) 

Примітки 

 Хімія  

біологія 

 

Содель В.Л. Директор НВК, 

вчитель біології, 

хімії 

Житомирський 

державний педаг. 

університет 

Вища категорія, 

2018 р. встановлено 

24 

 

Директорів 01.12.2017р. №1689-17;   

вчит. біології, хімії 22.04.2016 р. 

 №1620803, 

 



 ім.І.Я.Франка, 2002,  

вчитель біології, 

валеології, осн.екології 

Директорів ЗЗСО з1102 по 14.02.2020 р.  

(30 год) №02139713/1887-20 

Фізика, 

математика 

 

Вербельчук Г.Я. Заступник 

директора з н/в 

роботи, 

вчитель фізики, 

математика 

 

Житомирський 

державний педаг. 

інститут ім.І.Я.Франка, 

1994, вчитель фізики, 

математики 

Вища категорія, 

 «Старший вчитель» 

2019 р. підтверджено 

25 Заст .ВР 16.12.2016р. №1624431 

Математика і фізика 

24.11.2017р. №1361-17 

Фізика і астрономія 14.03.2014р .№335 

 

 

 

 

Англ.мова Дехтяренко Е.М. вчитель 

англ. мови 

Житомирський 

державний університет 

ім.І.Я.Франка, 2004 

вчитель укр.мови і літ., 

англ.мови і   

заруб.літератури 

Вища категорія 

2018 р. встановлено 

22  англ.мова 10.06.2016 

№1622683 

 

 

Початкові класи 

  

Волкова  В.О. Вчитель 

початкових 

класів 

  

Житомирський 

державний пед. інститут 

ім.І.Я.Франка, 1987, 

вчитель початкових 

класів 

Вища категорія, 

«Старший вчитель» 

2020 р. підтверджено 

32 Початкові класи 

24.11.2017р.  

№1249-17 

 

англ. мова 

укр.мова і 

література 

Бардак С.А. Вчитель 

англ. мови, 

укр.мови та 

літератури 

Житомирський 

державний університет 

ім.І.Я.Франка, 2007 

вчитель української мови 

і літ., англ.мови і заруб. 

літератури 

Вища категорія 

2020 р. підтверджено 

20 Укр.мова і літ. 04.02 по 07.02.2020 р. 

№ 02139713/1408-20 

Англ.мова 09.09 по 06.12.2019 р.  

№02139713/2458-19  

. 

 

 історія 

правознавство 

громадянська 

освіта 

Бабич Л.Г. Вчитель  

історії та 

правознавства 

Житомирський 

державний університет 

ім. І.Я. Франка, 2007, 

вчитель історії та 

правознавства 

І категорія 

2016 р. 

 встановлено 

12 Історії, правознавства 

15.04.2016 р. 

№1611467 

 

початкові 

класи  

Макаруха Т.П. Вчитель 

початкових 

класів 

Коростишівське 

педагогічне училище ім. 

І.Я.Франка, 1987 , 

вчитель початкових 

класів 

Спеціаліст, 

«Старший вчитель» 

2020 р. підтверджено 

36 Вчителів початкових класів 

09.09 по 06.12.2019 р. №02139713/2577-

19 

Сертифікат №02139713/985 

2 години 02.03.2020 року 

 



математика   

фізкультура 

фізика 

астрономія 

Мидловець І.А. Вчитель 

математики,   

фізкультури, 

фізики, 

астрономії 

Житомирський 

державний університет  

ім. ІЯ.Франка, 2007, 

вчитель  математики 

І категорія 

2019 р. встановлено 

17 Вчителів математиків 

24.02.2017 р. 

№ 1710681 

 

біологія  

природознавство 

хімія 

Мельник Н.І. 

 

Вчитель  

біології,  

природознавства 

хімії 

Ніжинський педагогічний 

інститут 

ім. М. Гоголя, 1978 

вчитель біології   

І категорія 

2017 р. 

підтверджено 

 45                   Вчителів   

 біології   

09.06.2012р. 

  

 

початкові класи Крекотень Р.О.  Вчитель   

початкових 

класів 

Житомирський пед. 

інститут ім.І.Я.Франка, 

1986, вчитель початкових 

класів 

Вища, «Старший 

вчитель»  

2019 р.  

підтверджено 

39 

 

Вчителів початкових класів 

08.12.2017 р. 

№1793-17 

 

початкові класи Охремчук Н.М.  Вчитель  

початкових 

класів 

Житомирський держав 

унів.ім.І.Франка ,2007 

вчитель початкових 

класів 

І категорія  

підтверджено 

21 Вчителів початкових класів 

07.12.2018р 

№2237-18 

 

зар. література 

укр.мова та 

укр.література 

Курило А.А.  Вчитель заруб. 

літератури 

укр.мови та 

укр.літератури 

Житомирський 

педагогічний інститут, 

1989, вчитель рос.мови 

і літератури 

Вища, «Старший 

вчитель»  

2018 р.  

підтверджено 

33 Вчителів рос.м, укр.м. і літ. та 

св.літ.07.04.2017 р. 

 № 0213973/278-17 

 

 

математика 

образ. мист. 

мистецтво 

креслення 

Левковець Д.Г.  Вчитель 

математики 

образ. мист., 

мистецтва 

креслення 

Житомирський 

педагогічний інститут 

1969 вчитель математики 

 

Вища  

«Вчитель-методист» 

2019 р. 

підтверджено 

  

50 Вчителів математ. 

09.11.2018 р. №2031-18 

вчителів обр.мист. 

13.06.2014 р. №1141 

 

труд.навчання 

географія  

осн. здоров’я 

Лагода О.Г.  Вчитель 

труд.навчання 

географії  

осн. здоров’я 

Коростишівське пед. 

училище ім.І.Франка 

1992, вчитель трудового 

навчання, креслення 

Спеціаліст  

«Старший вчитель» 

2019 р. підтверджено 

24 Вч. труд.навч., кресл.21.04.2017 р. 

№ 0213973/791-17, вчителів географ. 

18.05.2018р №02139713/892-18 

 

 

 

 

фізична культура 

 

Існюк К.П.  Вчитель фізичної  

культури 

 

 

 

 

Житомирський 

державний університет, 

2018 (навч. заочно  

V курс ),  вчитель 

фізичної культури 

бакалавр 0 -  



інформатика, 

зах. Вітчизни 

 

Номерчук  О.І.  Вчитель 

інформатики, 

зах. Вітчизни 

 Житомирський держав 

унів.ім.І.Франка ,2016  

вчитель інформатики 

магістр 3 - . 

педагог-орг. 

рос.мова 

музика 

 

Липська Н.В.  педагог-орг. 

вчитель 

рос.мови, 

музики 

  

 

Житомирський 

державний університет 

ім.І.Франка ,2009 вчитель 

української мови і 

літерат., заруб. 

літератури 

І категорія 

2016 р. 

встановлено  

13 Педаг.-орг.15.04.2016  

№1611585 

Вчит. рос.м. та зар.л. 

08.07.2016 №1612854 

Вчит худ.літ.23.09.2016 

№163225 

 

укр.мова,  

укр.література 

Горгота Н.І.  Вчитель 

укр.мови,  

укр.літератури 

Житомирський  

державний університет 

ім.І.Франка,2005 вчитель 

укр.мови і літератури, 

заруб.літератури 

І категорія 

2019 р. 

підтверджено  

15 Вчителів укр.мови і літератури 

07.12.2018р. 

№ 2237-18 

 

вихователь гпд, 

вих.дошк.підр. 

 

Бугера А.М.  

 

вихователь гпд, 

вих.дошк.підр. 

 

 

Житомирський  

державний університет 

ім.І.Франка,2006 вчитель 

початкових класів, 

вчитель образотворчого 

мистецтва 

ІІ категорія 

2013 р. 

встановлено 

17 Вихователі шкіл інтернатів та ГПД 

16.11.2012р.№2200 

 

керівник гуртка, 

бібліотекар 

Лозян Н.П.  бібліотекар  

0,5 ст.  

 

 

Житомирський 

агротехнічний коледж, 

1996 експлуатація систем 

водопост. та водовідвед 

бібліотекар  13 Бібліотекарів 

28.10. 2016 р. 

№ 1613766 

. 

Особи, які працюють за основним місцем роботи - 20 

Особи, які працюють за сумісництвом - 0 

 


