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
1.
Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності за певним освітнім рівнем повної
загальної середньої освіти (профільної середньої освіти)
Педагогічні працівники

Необхідна кількість, осіб Фактична кількість, осіб Відсоток потреби

Педагогічні працівники, усього
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у тому числі ті, що:
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у

закладі

освіти

сумісництвом

за

залучені на інших договірних умовах

2.

Інформація про якісний склад педагогічних працівників

Найменування закладу,
який закінчив (рік
Найменування Прізвище, ім’я
Найменуванн закінчення, спеціальність,
навчального та по батькові
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кваліфікація згідно з
предмета
викладача
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освіту)
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Підвищення
закладу вищої
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огічни кваліфікації за фахом
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післядипломної
звання (рік
(повн закладу або іншої
освіти або
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кваліфікаційног підтвердження) років)
має право на
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Українська
мова

Бережна
Людмила
Миколаївна

Заступник
директора з
навчальновиховної
роботи

Довгопол
Тетяна
Григорівна

Викладач
української
мови і
літератури

Українська
література

Українська
мова
Українська
література
Захист
України

о центру, ким
підвищення
інте
присвоєно
кваліфікації, номер, рнат
кваліфікацію
вид документа, дата уру
педагогічного
видачі)
працівника,
якщо на посаду
прийнято не за
педагогічною
освітою
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Особи, які працюють за основним місцем роботи
Харківський державний
2019 рік,
10 Комунальний вищий
педагогічний університет
присвоєно
років навчальний заклад
імені Г.С. Сковороди, 2001,
кваліфікаційну
"Харківська академія
Педагогіка і методика
категорію
неперервної освіти"
середньої освіти.
«спеціаліст ІІ
20.11.2020Українська мова і
категорії»
01.12.2020, курс
література, вчитель
«Українська мова і
української мови і
література»,
літератури
ПК31584378/168/01
Харківський державний Харківський
2021 рік,
39 Комунальний вищий
університет імені
державний
Відповідність років навчальний заклад
О.М.Горького, 1981,
університет
раніше
"Харківська академія
філолог. Викладач
імені
присвоєній
неперервної освіти"
української мови та
О.М.Горького, кваліфікаційній
21.12.2018,
літератури;
1980, медична
категорії
«Українська мова і
сестра ГО
«спеціаліст
література»,
першої категорії»
ПК 31584378/195/10,
08.02.2019, «Захист
Вітчизни»,
ПК31584378/8/15

1
Українська
мова

3
4
Викладач
Харківський державний
української педагогічний університет
мови і
імені Г.С. Сковороди, 2000,
Українська
літератури
Педагогіка і методіка
література
середньої освіти.
Українська мова та
література, вчитель
української мови та
літератури
Зарубіжна Зоріцький Юрій Викладач Харківський національний
література Станіславович
педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, 2006,
Іноземна мова
педагогіка і методика
середньої освіти, мова та
література (англійська),
вчитель англійської мови

Географія
Історія
України
Всесвітня
історія

2
Ворончихіна
Ксенія
Сергіївна

Саварінський
Костянтин
Юрійович

Викладач
історії

Харківський державний
університет імені
О.М.Горького, 1980,
історія. Історик. Викладач
історії та
суспільствознавства

5

6
7
2021 рік,
31 рік
Відповідність
раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст
першої категорії»

8
Комунальний вищий
навчальний заклад
"Харківська академія
неперервної освіти"
курс «Українська
мова і література»,
ПК31584378/155/05

2017 рік,
27 Комунальний вищий
Відповідність років навчальний заклад
раніше
"Харківська академія
присвоєній
неперервної освіти",
кваліфікаційній
22.09.2020,
категорії
Додатковий
«спеціаліст вищої
короткотривалий курс
категорії»
«Зарубіжна
література», 110/21,
02.04.2020, «Іноземна
мова (англійська)»,
ПК 31584378/58/11
2020 рік,
41 рік Комунальний вищий
Відповідність
навчальний заклад
раніше
"Харківська академія
присвоєному
неперервної освіти",
педагогічному
13.03.2020,
званню «старший
Додатковий
викладач»;
короткотривалий курс
2018 рік,
«Вчителі географії»,
Відповідність
40/28
раніше
10.11.2017, «Історія»,
присвоєній
ПК31584378/176/18
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Математика Озірна Аксинія Заступник
Харківський державний
Володимирівна директора з педагогічний університет
навчальної імені Г.С. Сковороди, 2000,
роботи
математика. Магістр
математики

Фізика і
астрономія

Коздоба Тетяна
Володимирівна

Викладач
фізики

Харківський державний
університет імені О.М.
Горького, 1982, фізика

5

6
7
8
9
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»
2020 рік,
26 Комунальний вищий
Присвоєно
років навчальний заклад
педагогічне
"Харківська академія
звання «старший
неперервної освіти",
викладач»;
12.04.2019,
Відповідність
«Математика», ПК
раніше
31584378/63/24
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»
2017 рік,
38 Інститут підвищення
Відповідність років
кваліфікації
раніше
педагогічних
присвоєному
працівників і
педагогічному
менеджменту освіти
званню
Харківського
«викладачнаціонального
методист»;
педагогічного
2017 рік,
університету імені
Відповідність
Г.С.Сковороди,
раніше
18.10.2021, «Середня
присвоєній
освіта (Фізика)», 5694
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»

1
Інформатика

2
Каплун
Анатолій
Федорович

3
Викладач

4
Харківський інститут
радіоелектроніки, 1975,
автоматизовані системи
керування, інженерелектрик

Технології

Бучко Ольга
Борисівна

Методист

Харківський державний
політехнічний університет,
1998, інформаційновимірювальна техніка,
інженер-електрик

Хімія

Єрмакова
Наталія
Володимирівна

Викладач

Харківський державний
педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, 2000,
біологія і хімія, вчитель
біології та хімії

Біологія і
екологія.
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2018 рік,
26 Комунальний вищий
Відповідність років навчальний заклад
раніше
"Харківська академія
присвоєному
неперервної освіти"
педагогічному
14.12.2017,
званню «старший
«Інформатика»
викладач»;
(короткотривалий
2019 рік,
курс), 218/11
Відповідність
раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»
2020 рік,
16 Комунальний вищий
присвоєно
років навчальний заклад
педагогічне
"Харківська академія
звання «старший
неперервної освіти"
викладач»;
31.05.2019,
відповідність
Додатковий
раніше
короткотривалий
присвоєній
курс: Трудове
кваліфікаційній
навчання. Технології,
категорії
141/06
«спеціаліст вищої
категорії»
2019 рік,
16 Комунальний вищий
присвоєно
років навчальний заклад
кваліфікаційну
"Харківська академія
категорію
неперервної освіти",
«спеціаліст вищої
05.10.2018, «Біологія,

1

2

3

4

Громадянська
освіта

Герман
Світлана
Іванівна

Викладач

Харківський інженерноекономічний інститут,
1985, економіка та
організація
машинобудівної
промисловості, інженерекономіст

Захист
України

Чубукін Юрій
Олексійович

Захист
України

Чайка Лілія
Анатоліївна

Викладач Харківський автомобільнодорожній інститут, 1974,
будівельні і дорожні
машини та устаткування,
інженер-механік;
Військова підготовка при
Харківському
автомобільно-дорожньому
інституті, 1974, лейтенант
Викладач
Українська інженернопедагогічна академія, 2011,
професійне навчання.
Технологія харчової
промисловості та
організація громадського
харчування. Інженертехнолог, викладач
дисциплін в галузі харчової

5

6
категорії»

7

8
9
Хімія», ПК
31584378/120/10
2017 рік,
24 Комунальний вищий
Відповідність років навчальний заклад
раніше
"Харківська академія
присвоєній
неперервної освіти"
кваліфікаційній
28.09.2018,
категорії
додатковий
«спеціаліст вищої
короткотривалий курс
категорії»
«Громадянська
освіта», 55/08;
21.12.2018,
«Економіка»,
ПК31584378/191/02
2020 рік,
40 Комунальний вищий
Відповідність років навчальний заклад
раніше
"Харківська академія
присвоєній
неперервної освіти",
кваліфікаційній
08.02.2019, «Захист
категорії
Вітчизни», ПК
«спеціаліст
31584378/8/37
першої категорії»

2018 рік,
2021 рік,
07
Харківський
присвоєно
років
національний кваліфікаційну
університет
категорію
імені
«спеціаліст другої
В.Н.Каразіна
категорії»
Навчальний
центр
естетичної

1

2

Фізична
культура

Чернов Юрій
Вікторович

-

-

-

-

3

4
промисловості

5
медицини,
медсестринство
(основи
медичних
справ)

6

7

8

Викладач
Харківський державний
фізичної
педагогічний інститут
культури імені Г.С. Сковороди, 1989,
Фізичне виховання,
кваліфікація вчителя
фізичної культури

Директор
Центру професійно-технічної
освіти № 1 м.Харкова

2020 рік,
38 Комунальний вищий
Відповідність років навчальний заклад
раніше
"Харківська академія
присвоєному
неперервної освіти",
педагогічному
19.10.2018, «Фізична
званню «старший
культура», ПК
викладач»;
31584378/134/34
Відповідність
раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»
Особи, які працюють за сумісництвом
Особи, залучені до освітнього процесу на інших договірних умовах
-
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Світлана ШЕПЕЛЕНКО

-

