
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 15 15 15 0 

у тому числі ті, що:    

мають відповідну освіту та/або кваліфікацію 15 15 15 0 

працюють у закладі освіти за сумісництвом 1    

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 

Найменування 
навчального 

предмета 

(інтегрованого 

курсу) 

Прізвище, ім’я 
та по батькові 

вчителя 

Найменування 
посади (для 

осіб, які 

працюють за 

сумісництвом, 

- місце 

основної 

Найменування 
закладу освіти, 

який закінчив 

вчитель (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

Найменування 
закладу вищої 

освіти, 

післядипломної 

освіти або 

кваліфікаційного 

центру, ким 

Кваліфікаційна 
категорія, 

педагогічне 

звання (рік 

встановлення, 

підтвердження) 

Педагогічний 
стаж (повних 

років) 

Підвищення 
кваліфікації за 

фахом 

(найменування 

закладу освіти 

або іншого 

суб’єкта 

Проходять 
педагогічну 

інтернатуру 



роботи, 

найменування 

посади) 

згідно з 

документом 

про освіту) 

присвоєно 

кваліфікацію 

педагогічного 

працівника, 

якщо на посаду 

прийнято не за 

педагогічною 

освітою 

освітньої 

діяльності, що 

має право на 

підвищення 

кваліфікації, 

номер, вид 

документа, дата 

видачі) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Українська мова 

та література 

Глушан 

Людмила 

Василівна 

Вчитель 

української 

мови 

РДГУ 

05.06.2011 

Вчитель 

початкових 

класів 

Педагогіка і 

методика 

середньої 

освіти. Укр. 

мова та літ. 

Вчитель укр. 
мови та літ. І 

іноземної мови 

(англійська) та 

зарубіжної літ. 

РДГУ 

05.06.2011 

Вчитель 

початкових 

класів 

Педагогіка і 

методика 

середньої освіти. 

Укр. мова та літ. 

Вчитель укр. 
мови та літ. І 

іноземної мови 

(англійська) та 

зарубіжної літ. 

Вища 

кваліфікаційна 

категорія 

2021 

15 РОІППО 

Свідоцтво 

СПК№ 

02139765403821 

Від 04.03.21 

 

Онищук 

Тетяна 

Іванівна 

Вчитель 

української 

мови 

Рівненський 

педінститут 

27.06.1996. 

Укр. мова та 

літ, 

Рівненський 

педінститут 

27.06.1996. 

Укр. мова та літ, 

Перша 

кваліфікаційна 

категорія 

2020 

30 РОІППО 

Свідоцтво 

СПК№ 

02139765313721  

 



вчитель укр. 

мови та літ. 

 

вчитель укр. 

мови та літ. 

 

від 25.02.21 

Англійська мова Адамчук 

Любов 

Миронівна 

Вчитель 

англійської 

мови 

Рівненський 

педінститут 

27.06.1996. 

Англійська 

мова, укр. мова 

та літ.; 

Вчитель 

англійської 

мови, укр. мови 

та літ. 

 

Рівненський 

педінститут 

27.06.1996. 

Англійська мова, 

укр. мова та літ.; 

Вчитель 

англійської 

мови, укр. мови 

та літ. 

 

Вища 

кваліфікаційна 

категорія 

2020 

30 РОІППО 

Свідоцтво 

СПК№ 

02139765256521 

Від 18.02.21 

 

 

Російська мова 

Зарубіжна 

література 

Палій Світлана 

Володимирівна 

Заступник 

директора з 

ОП 

Рівненський 

педінститут 

08.07.1983 

Російська мова 

та література, 

вчитель 
російської мови 

та літератури 

Рівненський 

педінститут 

08.07.1983 

Російська мова 

та література, 

вчитель 
російської мови 

та літератури 

Вища 

кваліфікаційна 

категорія,  

пед.звання 

«старший 

вчитель» 

44 РОІППО 

Свідоцтво 

СПК№ 

02139765771921 

Від 15.04.21 

 

 

Історія України, Ковальчук 

Юлія 

Василівна  

Педагог-

організатор, 

практичний 

психолог 

РДГУ 

27.06.2006 

Педагогіка та 

методика 

середньої 

освіти, Історія, 

РДГУ 

27.06.2006 

Педагогіка та 

методика 

середньої освіти, 

Історія, 

Вища 

кваліфікаційна 

категорія 

2021 

16 РОІППО 

Свідоцтво 

СПК№ 

02139765078721 

Від 28.01.21 

 

Всесвітня історія 

Основи 

правознавство  



Вчитель історії, 

практичний 
психолог в 

закладах освіти 

Вчитель історії, 

практичний 
психолог в 

закладах освіти 

 

 

Музичне 

мистецтво 

 

 

Образотворче 

мистецтво 

 

Мистецтво  

Шевчук 
Мар’яна 

Миколаївна 

Вчитель 
музичного 

мистецтва 

Кременецький 

обласний 

гуманітарно-

педагогічний 

інститут ім. 

Т.Шевченка 

30.06.2014 

Музичне 

мистецтво, 

Вчитель 
музичного 

мистецтва, 

етики та 

естетики 

Кременецький 

обласний 

гуманітарно-

педагогічний 

інститут ім. 

Т.Шевченка 

30.06.2014 

Музичне 

мистецтво, 

Вчитель 
музичного 

мистецтва, етики 

та естетики 

Перша 
кваліфікаційна 

категорія 

2021 

11 РОІППО 

Свідоцтво 

СПК№ 

02139765567621 

Від 25.03.21 

 

 

Математика 

Інформатика 

Тимощук 
Василь 

Іванович 

Вчитель 
математики та 

інформатика 

РДГУ  

27.06.2014 

Спеціаліст  

вчитель 

математики та 

інформатики 

РДГУ  

27.06.2014 

Спеціаліст  

вчитель 

математики та 

інформатики 

Перша 
кваліфікаційна 

категорія  

2022 

7 РОІППО 

Свідоцтво 

СПК№ 

02139765115921 

Від 28.01.21 

 

 

Природознавство 

Географія 

Людвічук 
Тетяна 

Антонівна 

Вчитель 

географії 

Луцький 

педінститут 

26.06.1987 

Луцький 

педінститут 

26.06.1987 

Перша 
кваліфікаційна 

категорія  

34 РОІППО 

Свідоцтво 

СПК№ 

 



Географія і 

біологія, 

вчитель 

географії 

Географія і 

біологія, 

вчитель 

географії 

2021 02139765115921 

Від 28.01.21 

 

Біологія 

Хімія 

Панасюк 
Галина 

Дмитрівна 

Вчитель 

біології та 

хімії 

Тернопільський 

педінститут  

02.07.1985. 

Біологія, 

Вчитель 

біології 

Тернопільський 

педінститут  

02.07.1985. 

Біологія, 

вчитель біології 

Вища 
кваліфікаційна 

категорія 

2018 

 РОІППО 

Свідоцтво 

СПК№ 

02139765317321 

Від 25.02.21 

 

 

Трудове 

навчання 

 

Фізична 

культура 

Адамчук 
Валерій 

Євстафійович 

Вчитель 
трудового 

навчання 

Рівненський  

педінститут 

29.06.1992,  

МЕГУ ім. С. 

Дем’янчука  

30.05.2012 

ЗТД і труд. 

навч., викладач 

фізичного 

виховання, 

вчитель ЗТД і 

труд. навч., 

вчитель 

фізкультури 

Рівненський  

педінститут 

29.06.1992,  

МЕГУ ім. С. 

Дем’янчука  

30.05.2012 

ЗТД і труд. 

навч., викладач 

фізичного 

виховання, 

вчитель ЗТД і 

труд. навч., 

вчитель 

фізкультури 

Вища 
кваліфікаційна 

категорія 

Пед. звання 

«вчитель-

методист» 

2022 

 РОІППО 

Свідоцтво 

СПК№ 

02139765164721 

Від 11.02.21 

 

 

 

Інформатика Скрипниченко 
Наталія 

Ярославівна 

 

Директор 

РДГУ 

05.09.2008 

Початкове 

РДГУ 

05.09.2008 

Початкове 

Вища 
кваліфікаційна 

категорія 

20 РОІППО 

Свідоцтво 

СПК№ 

 



гімназії навчання, 

Вчитель 
початкових 

класів 

навчання, 

Вчитель 
початкових 

класів 

2021 02139765140421 

Від 11.02.21 

 

1 клас Мисюк Оксана 

Володимирівна 

 

Вчитель 1 

класу 

РДГУ 

27.06.2013. 

«Початкова 

освіта «, 

організатор 

початкової 

освіти, вчитель 

початкової 

школи 

РДГУ 

27.06.2013. 

«Початкова 

освіта «, 

організатор 

початкової 

освіти, вчитель 

початкової 

школи 

Перша 
кваліфікаційна 

категорія 

2021 

10 РОІППО 

Свідоцтво 

СПК№ 

02139765341221 

Від 04.03.21 

 

 

2клас Какай Марія 

Миколаївна 

Вчитель 2 

класу 

РДГУ 

27.06.2006 

Початкове 

навчання, 

вчитель 

початкових 

класів 

РДГУ 

27.06.2006 

Початкове 

навчання, 

вчитель 

початкових 

класів 

Вища 
кваліфікаційна 

категорія 

2018 

25 РОІППО 

Свідоцтво 

СПК№ 

02139765126521 

Від 11.02.21 

 

 

3 клас Прокопчук 
Наталія 

Михайлівна 

Вчитель 3 

класу 

РДГУ 

27.06.2006 

Початкове 

навчання, 

вчитель 

початкових 

класів 

РДГУ 

27.06.2006 

Початкове 

навчання, 

вчитель 

початкових 

класів 

Вища 
кваліфікаційна 

категорія 

2018 

23  

РОІППО 

Свідоцтво 

СПК№ 

02139765149521 

Від 11.02.21 

 

 



Особи, які працюють за сумісництвом 

Фізика Левчук Василь 

Леонтійович 

Вчитель 

фізики 

(Стовпецький 

ліцей 

Вербської 

сільської 

ради) 

Рівненський 
педагогічний 

інститут 

Математика, 

фізика 

Рівненський 
педагогічний 

інститут 

Математика, 

фізика 

Вища 
кваліфікаційна 

категорія 

2020 

22  РОІППО  

Особи, залучені до освітнього процесу на інших договірних умовах 

- - - - - - - - - 

 


