
Додаток 44 

до Ліцензійних умов 

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 -20  20  

у тому числі ті, що:    

мають відповідну освіту та/або кваліфікацію                        

працюють у закладі освіти за сумісництвом  4  

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 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Найменуванн

я 

навчального 

предмета 

(інтегрованог

о курсу) 

Прізвище, 

ім’я та по 

батькові 

вчителя 

Найменува

ння посади 

(для осіб, 

які 

працюють 

за 

сумісництв

ом, - місце 

основної 

роботи, 

найменуван

ня посади) 

Найменування 

закладу освіти, який 

закінчив вчитель 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про 

освіту) 

Найменуван

ня закладу 

вищої 

освіти, 

післядипло

мної освіти 

або 

кваліфікаці

йного 

центру, ким 

присвоєно 

кваліфікаці

ю 

педагогічно

го 

працівника, 

якщо на 

посаду 

прийнято 

не за 

педагогічн

ою освітою 

Кваліфікаційна категорія, 

педагогічне звання (рік 

встановлення, 

підтвердження) 

Педаг

огічни

й стаж 

(повни

х 

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) 

Прохо

дять 

педаго

гічну 

інтерн

атуру 

Українська 

мова та 

література 

Подрєзова 

Ірина 

Федорвна 

Директор, 

учитель 

Херсонський 

педінститут ТВ 

30.06.1989 

Рос мова, 

література 

 

 Вища  ( встановлено2007  

підтверджено 2017) 

учитель – методист ( 

встановлено 2012 

підтверджено 2017) 

 

32 КВНЗ "Херсонська 

академія неперервної 

освіти" Херсонської 

обласної ради 

Свідоцтво  ХА № 

02139794/016270-21 

від 19.02.2021 р 

 

Німецька 

мова, 

англійська 

мова 

Гопенюк 

Наталія 

Олександрів

на 

Заступник 

директора 

з НВР, 

учитель 

Мелітопольський 

державний 

педагогічний 

інститут, 1992 р, 

географія та 

німецька мова 

 І категорія ( встановлено 

2008  

підтверджено 2018) 

старший учитель ( 

встановлено 2018, 

підтверджено2018) 

29 КВНЗ "Херсонська 

академія неперервної 

освіти" Херсонської 

обласної ради 

Свідоцтво  ХА № 

02139794/006708-18 

 



 від 16.02.2018 р 

Хімія, 

біологія 

Меркуш 

Наталія 

Анатоліївна 

Заступник 

директора 

з ВР, 

учитель 

Мелітопольський 

педінститут       

МВ-І №005435    

30.06 .90, хімія, 

біологія 

 І категорія ( встановлено 

2012  

підтверджено 2071) 

 

31 КВНЗ "Херсонська 

академія неперервної 

освіти" Херсонської 

обласної ради 

Свідоцтво  ХА 

№02139794/005335-

17 від 06.10.2017р. 

 

Географія  Мозгова 

Ксенія 

Георгіївна 

Педагог-

організато

р, учитель 

 

Мелітопольський   

педуніверситет      

С15№080663    

30.06.15 

географія, 

біологія 

 ІІ категорія (встановлено 

2020) 

6   

Зарубіжна 

література, 

українська 

мова 

Буравіхіна 

Л.О. 

Учитель 

зарубіжно

ї 

літератури 

Херсонський 

педінститут 

Ю №029983         

13.07.76, 

російська мова і 

література 

 ІІ категорія (встановлено 

2020) 

52 КВНЗ "Херсонська 

академія неперервної 

освіти" Херсонської 

обласної ради 

Свідоцтво  ХА 

№02139794/007564-

18 від 20.04.2018 

 

Історія, 

правознавст

во 

Бугонько 

Д.О. 

Учитель 

історії 

 

 

Мелітопольський 

педуніверситет 

М18№121232, 

2018р., історія 

  4,9   

Трудове 

навчання, 

технології, 

фізична 

культура 

Пономаренк

о Ю.О 

учитель 

трудового 

навчання і 

технологі

й 

Запорізьке 

педучилище, 

праці і креслення 

ДТ №508819, 

1981р. 

  27 КВНЗ "Херсонська 

академія неперервної 

освіти" Херсонської 

обласної ради 

Свідоцтво  ХА 

№02139794/007067-

18 від 07.03.2018 

 



Інформатик

а, фізична 

культура 

Сидорчук 

О.Ю. 

Учитель 

фізичної 

культури, 

інформати

ки 

 

 

Мелітопольський 

педуніверситет  

АР №46501944   

30.06.14, 

географія, фізична 

культура. 

В21 №075609 

2021р., 

інформатика 

 ІІ категорія (встановлено 

2019) 

8 КВНЗ "Херсонська 

академія неперервної 

освіти" Херсонської 

обласної ради 

Свідоцтво  ХА 

№02139794/011840-

19 

 

Історія, 

англійська 

мова 

 

Соболь А.А. Учитель 

історії, 

англійсько

ї мови 

Мелітопольський 

педуніверситет 

М18 № 131595, 

історія, географія 

М20 №113796 

2020р., 

Англійська мова, 

світова література 

  3 «Всеосвіта»  

Початкові 

класи 

 

 

Сергєєва 

Н.І. 

 

Учитель 

початкови

х класів 

Бердянський 

педінститут 

АР №14463770   

30.06.01, Укр.. 

мова, літер., 

зар.літ, 

 І категорія (встановлено 

2012, підтверджено 

2017) 

24 КВНЗ "Херсонська 

академія неперервної 

освіти" Херсонської 

обласної ради 

Вчителів НУШ 

01.11.2019 №3107 

 

Початкові 

класи 

 

 

Чернишова 

І.О. 

 

Учитель 

початкови

х класів 

Мелітопольський 

педуніверситет  

АР 40120990, 

2011р., учитель 

початкових класів 

  1 КВНЗ "Херсонська 

академія неперервної 

освіти" Херсонської 

обласної ради 

23.09.2021 

 

Початкові 

класи 

 

 

Глибіна 

Л.П. 

Учитель 

початкови

х класів 

Бердянський держ 

педінститут 

1978р., 

Г-ІІ № 083022, 

учитель 

початкових класів 

 І категорія (встановлено 

2007, підтверджено 

2019) 

47 «Всеосвіта»  

Початкові 

класи 

 

Кагадй 

М.М. 

Учитель 

початкови

х класів 

Балтське 

педучилище 

ПТ № 782265     

 Спеціаліст 31 КВНЗ "Херсонська 

академія неперервної 

освіти" Херсонської 

 



29.06.91, учитель 

початкових класів 

обласної ради 

Вчителів НУШ 

01.11.2019 №3095 

Фізика, 

математика 

 

Таран В.В. Учитель 

фізики, 

Захиту 

України 

Мелітопольський  

педінст  

Г-ІІ № 196967       

25.06.88, Учитель 

хімії, біології 

 І категорія (встановлено 

1995, підтверджено 

2021) 

34 КВНЗ "Херсонська 

академія неперервної 

освіти" Херсонської 

обласної ради 

Свідоцтво  ХА 

№02139794/016441-

21 

 

Математика  Лазарева 

Г.А. 

Учитель 

математик

и 

 

 

 

Запорізький держ 
педінститут 

Ц № 940010  

21.06.1967, Учитель 

математики 

 І категорія (встановлено 

1995, підтверджено 

2021) 

53 КЗ "Запорізький 

обласний інститут 

післядипломної 

освіти" СПК 

№02136146/6619-20 

від 11.12.2020 р. 

 

Українська 

мова та 

література 

Бойко Т.Ю. Учитель 

українсько

ї мови  

 

Мелітопольський  

педуніверситет,  

3 курс 

   30 год. ХЕ 

02139794/005852-21 

 

Бібліотекар Шеремет І.І.  

бібліотека

р 

 

Мелітопольське 

культурно-освітнє 

училище , 1989 р 

  37   

Працюють за сумісництвом 

Математика  Федотова 

Л.І. 

 

 

учитель 

математик

и 

 

Бердянський 

державний 

педагогічний 

інститут 

РВ № 761817, 

1988р., учитель 

початкових класів 

 І категорія (встановлено 

2001, підтверджено 

2021) 

38 EdEra 16/08/2020 р  

Фізика, 

математика 

Устиченко 

Г.В. 

 

 

учитель 

фізик и та 

математик

Запорізький держ 

університет 

УВ № 868499  

30.06.1990, фізик, 

викладач 

 І категорія (встановлено 

2008, підтверджено 

2018) 

31 КЗ "Запорізький 

обласний інститут 

післядипломної 

освіти" СПК 

№02136146/4316-20 

 



и 

Музичне 

мистецтво. 

Основи 

здоров’я 

Іляшенко 

І.В. 

учитель 

музики, 

основ 

здоров’я 

Мелітопольський  

педінст ТВ 

№978366       

28.06.1993, 

учитель географії, 

німецької мови 

 І категорія (встановлено 

2006, підтверджено 

2017) 

27   

Практичний 

психолог 

Майорова 

Л.В. 

 

 

практични

й 

психолог 

 

Мелітопольський 

педуніверситет  

АР 38671779, 

2010р., 

практичний 

психолог 

 І категорія (встановлено 

2011, підтверджено 

2021) 

31   

 


