
ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти, 
необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти  

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

Педагогічні працівники Необхідна кількість, осіб Фактична кількість, 
осіб Відсоток потреби 

Педагогічні працівники, усього 25 25 - 

у тому числі ті, що:    

мають відповідну освіту 25 25 - 

працюють у закладі освіти за сумісництвом 3 3 - 
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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 навчальних предметів, 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 

Українська мова Цюрко Тетяна 
Григорівна 

Вчитель 
української мови 
і літератури 
Наукового ліцею 
Державного 
університету 
«Житомирська 
політехніка»   

ЖДПІ ім. Івана 
Франка, 1996 р., 
спеціальність 

«Українська мова і 
література», 
кваліфікація 

«Вчитель 
української мови і 

літератури  
середньої 

загальноосвітньої 
школи І-ІІІ 
ступенів» 

- Спеціаліст вищої 
категорії, учитель-
методист, 2021 

24  КЗ «ЖОІППО» ЖОР 
№02139713/1560, 
21.08.2020 
ЖДУ ім.Івана Франка 
№02125208/0002596-
21, 22.01.2021 

- 

Українська мова Литвинчук Доцент кафедри 
ЖДУ ім. Івана 
Франка, 2003 р., - 

Кандидат 
філософських наук, 16 

Стажування за 
програмою ERASMUS+ - 



Оксана 
Валеріївна 

гуманітарних і 
соціальних наук 
Державного 
університету 
«Житомирська 
політехніка» 

спеціальність: 
«Педагогіка і 
методика середньої 
освіти. Українська 
мова і література. 
Соціальна 
педагогіка»,  
кваліфікація  
«Вчитель 
української мови і 
літератури, 
зарубіжної 
літератури, 
соціальний педагог 
для середніх 
освітніх закладів» 

спеціальність  
033 «Філософія» 
(09.00.03  – Соціальна 
філософія та 
філософія історії),  
доцент кафедри 
гуманітарних і 
соціальних наук 

в Stowarzyszenie 
Pracownia Etnograficzna 
im. Witolda 
Dynowskiego 
(Товариство Майстерня 
Етнографічна ім. 
Вітольда Диновскєго) в 
рамках проекту 
innowacje w edukacji o 
dziedzictwie 
kulturowym. Seminarium 
szkoleniowo – 
inspiracyjne / Local 
history, memory and 
cultural heritage in youth 
education 06.06.2018 р. 
(Варшава, Польща). 
Житомирський 
державний університет 
імені Івана Франка 
(Житомир). 
Шестимісячне 
стажування з 
української мови на 
кафедрі української 
мови Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка 
Сертифікат ВО № 0056, 
28.02.2019 

Українська 
література 

Цюрко Тетяна 
Григорівна 

Вчитель 
української мови 
і літератури 
Наукового ліцею 
Державного 
університету 
«Житомирська 
політехніка»  

ЖДПІ ім. Івана 
Франка, 1996 р., 
спеціальність 
«Українська мова і 
література», 
кваліфікація 
«Вчитель 
української мови і 

- Спеціаліст вищої 
категорії, учитель-
методист, 2021 

24  
КЗ «ЖОІППО» ЖОР 
№02139713/1560, 
21.08.2020 
ЖДУ ім.Івана Франка 
№02125208/0002596-21, 
22.01.2021 

- 



літератури  
середньої 
загальноосвітньої 
школи І-ІІІ 
ступенів» 

Зарубіжна 
література 

Цюрко Тетяна 
Григорівна 

Вчитель 
української мови 
і літератури 
Наукового ліцею 
Державного 
університету 
«Житомирська 
політехніка»  

ЖДПІ ім. Івана 
Франка, 1996 р., 
спеціальність 
«Українська мова і 
література», 
кваліфікація 
«Вчитель 
української мови і 
літератури  
середньої 
загальноосвітньої 
школи І-ІІІ 
ступенів» 

- Спеціаліст вищої 
категорії, учитель-
методист, 2021 

24  
ТОВ «На урок» №В523-
105299 03.08.2021  

Англійська мова Забелло 
Лариса 

Олександрівна 

Вчитель 
англійської мови 
Наукового ліцею 
Державного 
університету 
«Житомирська 
політехніка» 

ЖДПІ ім. Івана 
Франка, 1990 р., 
спеціальність 
«Англійська і 
німецька мова», 
кваліфікація 
«Вчитель 
англійської і 
німецької мов 
середньої школи» 

- Спеціаліст вищої 
категорії, учитель-
методист, 2018 

26 
Educational Institution  
№19С-236 29.05.2019 
Британська рада в 
Україні 22.02.2020; 
ЖДУ ім.Івана Франка 
03.07.2019; 
Британська рада в 
Україні №057 
30.10.2020; 
КЗ «ЖОІППО» ЖОР 
№02139713/8705-21, 
29.10.2021 

- 

Англійська мова Гончарук 
Наталія 

Олександрівна 

Вчитель 
англійської мови 
Наукового ліцею 
Державного 
університету 
«Житомирська 
політехніка» 

Київський 
державний 
лінгвістичний 
університет, 1996 
р., спеціальність 
«Мова і література 
(іноземна мова)», 
кваліфікація 
«Вчитель 

- Спеціаліст вищої 
категорії, учитель-
методист, 2018 

27 
ЖДУ ім.Івана Франка, 
№АА02125208/000521-
20 08.02.2020 
ЖДУ ім.Івана Франка, 
02125208/0001957-21 
15.01.2021 

- 



англійської мови» 

Англійська мова Кузнецова 
Ганна 

Валеріївна 

Доцент кафедри 
іноземних мов 
Державного 
університету 
«Житомирська 
політехніка» 

ЖДПІ ім. Івана 
Франка, 1998 р., 
спеціальність – 
«Англійська і 
німецька мова та 
література, 
переклад», 
кваліфікація 
«Вчитель 
англійської і 
німецької мов та 
зарубіжної 
літератури, 
перекладач». 

-  Кандидат 
філологічних наук, 
10.02.04 – германські 
мови, доцент кафедри 
іноземних мов 

20 
Міжнародна науково-
практична конференція 
«Лінгвокогнітивні та 
соціокультурні аспекти 
комунікації», 
26.11.2020 

 

Англійська мова Парнус 
Катерина 
Ігорівна 

Викладач 
кафедри 
іноземних мов 
Державного 
університету 
«Житомирська 
політехніка» 

ЖДУ імені 
Франка, 2016 р., 
спеціальність 
«Філологія», 
кваліфікація 
«Вчитель 
англійської мови 
та зарубіжної 
літератури» 
2018 р., 
спеціальність 
«Філологія» 
(германські мови 
та література 
(переклад 
включно))», 
кваліфікація 
«Магістр філології, 
філолог германіст, 
фахівець з 
англійської та 
німецької мов і 
літератури, 
перекладач» 

- Спеціаліст другої 
категорії, 2022 

3 
КЗ «ЖОІППО» ЖОР 
№87 24.06.2019, 
Dinternal Education 
№DE-40-
03032021161784, 
03.03.2021 
 
Житомирський 
державний університет 
імені Івана Франка ННІ 
іноземної філології 
Сертифікат ВО 0183, 
11.09.2021 
 

- 



Математика  Іванюк Тетяна 
Сергіївна 

Вчитель 
математики 
Наукового ліцею 
Державного 
університету 
«Житомирська 
політехніка»  

ЖДУ імені Івана 
Франка, 2011 р., 
спеціальність 
«Педагогіка і 
методика середньої 
освіти. Фізика і 
математика», 
кваліфікація 
«Вчитель фізики, 
математики, 
астрономії та 
безпеки 
життєдіяльності» 

- Спеціаліст другої 
категорії, 2022  

7 
Житомирський 
державний університет 
ім. І.Франка, 
№АА02125208/00004/2-
19, 29.04.2019; 
№АА02125208/000123-
19, 06.12.2019; 
ГО «Учительська 
платформа» №20017, 
14.03.2020; 
Державний університет 
«Житомирська 
політехніка» ПК 
05407870/67-22, 
23.01.22 

- 

Історія України Геча Олена 
Анатоліївна 

Вчитель історії 
Наукового ліцею 
Державного 
університету 
«Житомирська 
політехніка» 

Ніжинський 
державний 
педагогічний 
університет імені 
Миколи Гоголя, 
1999 р., 
спеціальність 
«Педагогіка і 
методика середньої 
освіти. Історія та 
народознавство», 
кваліфікація 
«Вчитель історії та 
народознавства»  

- Спеціаліст вищої 
категорії, вчитель-
методист, 2022 

17 
КЗ «ЖОІППО» ЖОР 
№02139713/9364-20, 
02.10.2020; 
№0213971/342-20, 
03.07.2020; 
№02139713/1189-21, 
12.02.2021; навчання в 
аспірантурі 

- 

Історія України 

 

 

Кондратюк 
Юлія Сергіївна 

Доцент кафедри 
гуманітарних і 
соціальних  наук 
Державного 
університету 
«Житомирська 
політехніка» 

Житомирський 
державний 
педагогічний 
університет  
ім. І. Франка, 2005 
р., 
спеціальність 
«Педагогіка і 
методика середньої 
освіти. Історія та 
українська мова і 

- 
Кандидат історичних 
наук, спеціальність  
 031 «Релігієзнавство» 
(09.00.11 – 
Релігієзнавство) 

21 
Teaching the Holocaust 
in the 21st Century. - 
Вільнюс (Литва). 
Сертифікат, 07.10.2019; 
Teaching Jewish heritage 
in your class. Using 
Jewish cemeteries in 
education 
Сертифікат 0032021, 
25.11.2020 
International internship 

- 



література»,  
кваліфікація: 
«Вчитель історії та 
української мови і 
літератури» 

"Global challenges of 
modernity" (Estonia). 
Сертифікат № 
085.11/2021-PL,  
30.11.2021; 
Львівський 
національний 
університет імені Івана 
Франка 
Сертифікат В2-
2021103, 20.11.2021 

Всесвітня історія  Геча Олена 
Анатоліївна 

Вчитель історії 
Наукового ліцею 
Державного 
університету 
«Житомирська 
політехніка» 

Ніжинський 
державний 
педагогічний 
університет імені 
Миколи Гоголя, 
1999 р., 
спеціальність 
«Педагогіка і 
методика середньої 
освіти. Історія та 
народознавство», 
кваліфікація 
«Вчитель історії та 
народознавства»  

- Спеціаліст вищої 
категорії, вчитель-
методист, 2022 

17 
КЗ «ЖОІППО» ЖОР 
№02139713/9364-20, 
02.10.2020; 
№0213971/342-20, 
03.07.2020; 
№02139713/1189-21, 
12.02.2021; захист 
дисертації лютий 2022 
року 

- 

Громадянська 
освіта 

Геча Олена 
Анатоліївна 

Вчитель історії 
Наукового ліцею 
Державного 
університету 
«Житомирська 
політехніка» 

Ніжинський 
державний 
педагогічний 
університет імені 
Миколи Гоголя, 
1999 р., 
спеціальність 
«Педагогіка і 
методика середньої 
освіти. Історія та 
народознавство», 
кваліфікація 
«Вчитель історії та 
народознавства»  

- Спеціаліст вищої 
категорії, вчитель-
методист, 2022 

17 
КЗ «ЖОІППО» ЖОР 
№02139713/9364-20, 
02.10.2020; 
№0213971/342-20, 
03.07.2020; 
№02139713/1189-21, 
12.02.2021; захист 
дисертації лютий 2022 
року 

- 



Інформатика  Варганова Діна 
Олександрівна 

Викладач 
Державного 
університету 
«Житомирська 
політехніка»  

ЖДУ ім. Івана 
Франка, 2006 р., 
спеціальність: 
«Інформатика»,  
кваліфікація  
«Інформатик, 
викладач 
інформатики» 

- Спеціаліст першої 
категорії, 2018 

15  
ДУ «Житомирська 
політехніка», ПК 
№054087870/933-20, 
27.05.20, 
Навчально-науковий 
інститут інноваційних 
освітніх технологій 
Західноукраїнського 
національного 
університету, №445/21, 
12.02.21  

- 

Фізика і 
астрономія 

 
Кучер Наталія 
Вікторівна 

Вчитель фізики 
Наукового ліцею 
Державного 
університету 
«Житомирська 
політехніка» 

ЖДУ імені Івана 
Франка, 2011 р., 
спеціальність 
«Педагогіка і 
методика середньої 
освіти. Фізика і 
математика», 
кваліфікація 
«Вчитель фізики, 
математики, 
астрономії та 
безпеки 
життєдіяльності» 

- Спеціаліст вищої 
категорії, старший 
вчитель, 2022 

10 
КЗ «ЖОІППО», № 
02139713/6996-21 від 
10.09.2021 р.,  
Міжнародна конфе-
ренція «Modern science: 
innovations and 
prospects» у Стокголь-
мі, сертифікат учасника 
підвищення 
кваліфікації 24 години 
або 0,8 ECTS credits. 

- 

Фізика і 
астрономія 

Давидчук 
Сергій 

Петрович 
Старший 
викладач 
кафедри фізики 
та вищої 
математики 
Державного 
університету 
«Житомирська 
політехніка» 

Житомирський 
педагогічний 
інститут 
ім.І.Франка, 1996 
р.; 
Спеціальність 
«Математика та 
фізика»; 
кваліфікація 
«Вчитель 
математики та 
фізики» 

- Спеціаліст 24 
Житомирський 
державний університет 
ім. Івана Франка 
Довідка від 24.11.17 р. 
№1/779 (наказ №579-к 
від 25.10.2017 р.), 
24.11.2017 
 

- 

Біологія і екологія 
Курбет 
Тетяна 
Володимирівна 

Доцент 
кафедри 
екології 

Київський 
університет  ім. 
Т.Г. Шевченка, 

- Кандидат 
сільськогосподарських 
наук, спеціальність 

23 
Стажування в рамках 
реалізації програми 
Tempus project,  

 



Державного 
університету 
«Житомирська 
політехніка» 

1997р.,  
спеціальність 
«Біологія», 
кваліфікація 
«Біолог-ботанік. 
Викладач біології» 

101 «Екологія» 
(03.00.16 «Екологія»), 
доцент кафедри 
природничих наук 

Міжнародний 
державний екологічний 
інститут Білоруського 
державного 
університету імені А.Д. 
Сахарова (Мінськ, 
Білорусь), 15-
27.02.2021 р.,  
сертифікат про 
стажування №530644, 
тема: «Безпека людини 
(довкілля, якість 
продуктів харчування, 
здоров’я та 
суспільство) на 
територіях забруднених 
радіонуклідами», 27 
лютого 2021 р. 

Хімія Скиба Галина 
Віталіївна 

Доцент кафедри 
екології 
Державного 
університету 
«Житомирська 
політехніка» 

Дніпропетровський 
державний 
університет,  1984 
р., спеціальність 
«Хімія», 
кваліфікація 
«Хімік, викладач». 

- Кандидат технічних 
наук, спеціальність – 
184 «Гірництво» 
(05.15.11. «Фізичні 
процеси гірничого 
виробництва»), тема 
дисертації: 
«Обґрунтування 
параметрів 
ефективного 
ультразвукового 
руйнування граніту з 
використанням 
хімічно активних 
речовин», доцент 
кафедри природничих 
наук. 

26 
Національний 
технічний університет 
України «Київський 
політехнічний інститут 
імені Ігоря 
Сікорського», кафедра 
загальної хімії. Тема: 
"Удосконалення 
методики викладання 
нормативних дисциплін 
циклу професійної 
підготовки для 
здобувачів вищої 
освіти". 
Звіт про підвищення 
кваліфікації, 30.11.2016 
Використання в 
сучасній онлайн-освіті 
можливостей хмарних 
сервісів на прикладі 
Zoom платформ. 
Вебінар, Люблін, 

- 



Республіка Польща, 
Сертифікат № 
0493/2020, 17.08.2020 

Фізична культура Цуд Інна 
Володимирівна 

Старший 
викладач 
Державного 
університету 
«Житомирська 
політехніка»  

Київський 
державний 
інститут фізичної 
культури, 1992 р., 
спеціальність 
«Фізична культура 
і спорт», 
кваліфікація 
«Викладач-тренер 
по легкій атлетиці» 

- Спеціаліст вищої 
категорії, 2022 

32 
Житомирський 
військовий інститут 
імені С.П.Корольова 
ПК 08183359/222-22, 
01.02.2022 

- 

Мистецтвознавство Венцель 
Наталія 

Василівна 

Директор 
Наукового ліцею 

Тернопільська 
академія 
народного 
господарства, 1995 
р., спеціальність 
«Облік та аудит», 
кваліфікація 
«Економіст» 
Університет 
сучасних знань, 
2009 р., 
кваліфікація: 
«Магістр з 
правознавства», 
спеціальність 
«Юрист»;  
Аспірантура ЖДУ 
ім.Івана Франка, 
31.08.2021 р., 
спеціальінсть 033 
«Філософія» 

- 
Доктор філософії (ДР 
№003450), 01.02.2022 26 

Університет у 
Влоцлавеку (Республіка 
Польща), міжнародне 
науково-педагогічне 
стажування, тема 
«Освіта в галузі 
суспільних наук як 
складова частина 
системи освіти України 
та країн ЄС», 5 кредитів 
(180 год), сертифікат, 
05.04.2018; 
Державний  університет 
«Житомирська 
політехніка» Свідоцтво 
ПК 05407870/0062-21, 
12.02.2021 
 

 

Технології  Болотіна 
Вікторія 
Василівна 

Асистент 
кафедри 
комп’ютерної 
інженерії та 
кібербезпеки 

ЖДУ ім. Івана 
Франка, 
2018 р., 
спеціальність 
«Середня освіта», 

- 
Спеціаліст 

6 
Центр підготовки 
інструкторів Cisco 
(Computer Academy 
Step, Cisco Instructor 
Training Cente 

- 



Державного 
університету 
«Житомирська 
політехніка» 

кваліфікація 
«Магістр середньої 
освіти 
(інформатика), 
інформатик, 
викладач 
інформатики» 
 

Сертифікат інструктора 
Б/Н, 21.03.2018 
 

Особи, які працюють за сумісництвом 

Біологія та 
екологія  

Пазич Ірина 
Сергіївна 

Вчитель біології 
Житомирської 
ЗОШ №8 

ЖДУ ім. Івана 
Франка, 2010 р., 
спеціальність 
«Педагогіка і 
методика середньої 
освіти. Хімія і 
біологія»,  
кваліфікація 
«Вчитель хімії, 
біології, основ 
екології та безпеки 
життєдіяльності» 

- 
Спеціаліст першої 
категорії, 2018 12 

ЖДУ імені Івана 
Франка свідоцтво АА 
№ 02125208/403-2021, 
24.10.21. 
ЖДУ імені Івана 
Франка свідоцтво АА 
№ 02125208/974-2021, 
14.11.21 

- 

Математика  Чугунова 
Олена 

Василівна 

Вчитель 
математики КЗ 
«Житомирський 
обласний ліцей-
інтернат для 
обдарованих 
дітей» ЖОР 

ЖДУ ім. Івана 
Франка, 2006 р., 
спеціальність 
«Педагогіка і 
методика середньої 
освіти. Математика 
та основи 
інформатики»,  
кваліфікація  
«Вчитель 
математики та 
інформатики» 

- 
Спеціаліст вищої 
категорії, старший 
вчитель, 2022 

12 
ЖДУ імені Івана 
Франка, 
АА№02125208/000049-
19, 29.04.22. 
ДУ «Житомирська 
політехніка», 
ПК№05407870/1461-
20, 27.05.20 
ДУ «Житомирська 
політехніка», 
ПК№05407870/115-20, 
27.05.20, 
КЗ «ЖОІППО» ЖОР 
№02139713/6145-21, 
18.06.21 

 



Хімія  Ващук Олена 
Василівна 

Вчитель біології 
та хімії 
Житомирської 
ЗОШ №19 

Уманський 
державний 
педагогічний 
інститут 
ім.П.Г.Тичини, 
1997, спеціальність 
«Біологія і хімія», 
кваліфікація 
«Вчитель біології і 
хімії»; 
ЖДУ ім.Івана 
Франка, 2008, 
спеціальність 
«Педагогіка і 
методика середньої 
освіти. Хімія», 
кваліфікація 
«Магістр 
педагогічної 
освіти. Викладач 
хімії»  

- 
Кандидат 
педагогічних наук, 
спеціальність  
«Теорія і методика 
професійної освіти», 
Спеціаліст вищої 
категорії, учитель-
методист, 2021 

20 
КЗ «ЖОІППО» ЖОР, 
№02139713/1998, 
19.10.2020; 
КЗ «ЖОІППО» ЖОР, 
№ТК 02139713/3-21, 
25.02.2021, 
ЖДУ імені Івана 
Франка, 
№АА02125208/1890-
2021, 07.11.21; 
Національний еколого-
натуралістичний центр 
учнівської молоді, 
№10тх, 20.01.22  

 

Особи, залучені до освітнього процесу на інших договірних умовах 

Інформатика  Шатківський 
Віталій 

Миколайович 

Вчитель 
інформатики 
Житомирської 
ЗОШ №30 

ЖДУ імені 
Франка, 2004 р., 
спеціальність 
«Педагогіка і 
методика середньої 
освіти. Фізика»», 
кваліфікація 
«Магістр 
педагогічної 
освіти, викладач 
фізики» 

- 
Спеціаліст вищої 
категорії, учитель-
методист, 2022 

Заслужений вчитель 
України, 2017  

19 
КЗ «ЖОІППО» ЖОР 
№02139713/801-18, 
20.04.2018 
КЗ «ЖОІППО» ЖОР 
№02139713/10292-20, 
23.10.2020, 
КЗ «ЖОІППО» ЖОР 
№02139713/4885-21, 
14.05.2021; 
 
 

- 

Інформатика  Тарасюк 
Микола 

Дмитрович 

Вчитель 
інформатики 
Житомирської 
ЗОШ № 17 

ЖДУ імені 
Франка, 2005 р., 
спеціальність 
«Педагогіка і 
методика середньої 

- 
Спеціаліст вищої 
категорії, учитель-
методист, 2018 

17 
КЗ «ЖОІППО» ЖОР 
№02139713/349-18, 
16.02.2022 

- 



освіти. Математика 
та інформатика», 
кваліфікація 
«Вчитель 
математики та 
основ 
інформатики» 

Українська 
література 

Парокінна 
Олена 

Антонівна 

Вчитель 
української мови 
і літератури, 
Житомирський 
екологічний 
ліцей №24 

ЖДУ імені 
Франка, 1994 
спеціальність 
«Українська мова і 
література», 
кваліфікація 
«Вчитель 
української мови і 
літератури  
середньої 
загальноосвітньої 
школи І-ІІІ 
ступенів» 

- 
Спеціаліст вищої 
категорії, учитель-
методист, 2019 

28 
ЖДУ імені Івана 
Франка №АА 
02125208/00268-20, 
08.02.2020, EDERA 
24.01.2021, ЖДУ імені 
Івана Франка №АА 
02125208/247-2021, 
24.10.2021,  
ЖДУ імені Івана 
Франка №АА 
02125208/2119-2021, 
21.11.2021 
 

- 

Фізична культура  Борисюк 
Олена 

Миколаївна 

Вчитель 
географії, 
фізкультури 
ЗОШ №32 
м.Житомир 

ЖДУ імені 
Франка, 2010 
спеціальність 
«Педагогіка і 
методика середньої 
освіти. Фізична 
культура», 
кваліфікація 
«Вчитель фізичної 
культури, географії 
і валеології. 
Організатор 
краєзнавчо-
туристичної 
роботи» 

- 
Спеціаліст другої 
категорії, 2018 11  

КЗ «ЖОІППО» ЖОР 
№02139713/1908-18, 
30.01.2022 
 

- 

Захист України Севрук Іван 
Григорович 

Вчитель 
предмету 
«Захист 
України» ЗОШ І-

Київський 
військовий 
гуманітарний 
інститут, 1998 р., 

- 
Спеціаліст вищої 
категорії, 2021 34 

Інститут соціально-
емоційної освіти, 
№6931, 29.02.2020,  
Інститут соціально-

- 



ІІІ ступенів №36 
ім. 
Я.Домбровського 
м.Житомир 

спеціальність 
«Практична 
психологія», 
кваліфікація 
«Практичний 
психолог, офіцер 
військового 
управління 
оперативно-
тактичного рівня»  

емоційної освіти, №7, 
02.03.2020, КЗ 
«ЖОІППО» ЖОР  ЗСО 
№02139713/1291-21, 
12.02.21 

 


