
2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників 

 Найменуванн

я навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

викладача 

Повне 

найменува

ння 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 

(повни

х 

років) 

Підвищення 

кваліфікації за фахом 

(найменування 

закладу або іншої 

юридичної особи, що 

має право на 

підвищення 

кваліфікації, номер, 

вид документа, дата 

видачі) 

П

р

и

м 

І 

т

к

и 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

1.    

 

Калинюк 

Михайло 

Васильович 

 

Директор 

ліцею 

Львівський державний 

університет 

ім..І.Франка, 1984, 

інженер-оптик-

дослідник, оптичні і 

оптико-електронні 

системи 

Відповідає займаній посаді, 2016 

рік  

 

 

35 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК02136376131116 від 

16.02.2016 

 

Фізика Вчитель 

фізики 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «учитель-

методист», 2017 рік 

 

2.    

 

 

Бігус 

Олександра 

Богданівна 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи 

Івано-Франківський 

педінститут, 1984, 

«Англійська і 

німецька мови», 

вчитель англійської і 

німецької мови 

Відповідає займаній посаді, 2016 

рік 

35 

ІФОІППО, свідоцтво № 

591 від 13.02.2015 

 

Англійська 

мова 

Вчитель 

англійської 

мови 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «старший 

учитель», 2016 рік 

ІФОІППО, свідоцтво № 

877 від 13.02.2015 

ІФОІППО, сертифікат 

НШ 

№02136376/000295-18 

від 22.10.2018 

3.    

 

 

Грицко 

Людмила 

Юріївна 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи 

Івано-Франківський 

педінститут, 1975, 

«Історія і педагогіка», 

вчитель історії 

Відповідає займаній посаді,  

2016 рік  44 

ІФОІППО, свідоцтво № 

488 від 10.02.2012 

 

Історія Вчитель Відповідає раніше присвоєній ІФОІППО,  



історії кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «старший 

учитель», 2018 рік 

сертифікат №   

ПК02136376/УІС/01/00

2197/19 від 17.09.2019 

4.    

 

Поляцко 

Анжеліка 

Олександрівна 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи 

Івано-Франківський 

педінститут, 1992, 

«Математика і 

фізика», вчитель 

математики і фізики 

Відповідає займаній посаді, 

 2016 р. 

 

 

 

 

27 

ІФОІППО, сертифікат 

№ 

ПК02136376/КЗЗСО1/0

2/002317/20 від 

06.02.2020 

 

Математика Вчитель 

математики 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «старший 

учитель», 2020 рік 

ІФОІППО, сертифікат 

№ 

ПК02136376/УМ2/02/00

2937/20  від 14.02.2020 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК 02136376520116 від 

18.11.2016 

ІФОІППО, сертифікат 

НШ №02136376/002 

440-18 від 26.10.2018 

5.   

Василюк Оксана 

Григорівна 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи 

Прикарпатський 

університет, 1998 р., 

«Математика», 

математик, викладач 

Новопризначені  

 

 

 

 

 

21 

ІФОІППО, сертифікат 

№ 

ПК02136376/КЗ1С1Г2/

0/001322/20 від 

24.01.2020 

ІФОІППО, сертифікат 

№ 

ПК02136376/КЗ1С2Г1/

01/003310/2 від 

14.02.2020 

 

Математика Вчитель 

математики 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії», 

2016 рік 

 

6.   

Бура  

Марія  

Андріївна 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи 

Прикарпатський 

державний 

університет, 2011 р., 

«Географія, біологія 

та основи економіки», 

Новопризначені  

 

 

8 

ІФОІППО, сертифікат 

№ 

ПК02136376/КЗ1С1Г2/

0/001321/20 від 

24.01.2020 

 



вчитель географії, 

біології, основ 

економіки, 

організатор турисько-

краєзнавчої роботи 

ІФОІППО, сертифікат 

№ 

ПК02136376/КЗ1С2Г1/

01/003309/2 від 

14.02.2020 

Біологія Вчитель 

біології та 

географії 

Присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст першої 

категорії», 2019 рік 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК02136376448518 від 

05.10.2018 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК0213637639619 від 

01.02.2019 

 

7.  Українська 

мова та 

література 
Король 

 Анна  

Василівна 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

Івано-Франківський 

педінститут, 1988 р., 

«Українська мова та 

література», учитель 

української мови 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «старший 

учитель», 2016 рік 

32 

ІФОІППО, свідоцтво 

№2178 від 27.03.2015 

 

8.  Українська 

мова та 

література 
Бабій  

Ярослава 

Святославівна 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

Івано-Франківський 

педінститут, 1986 р., 

«Українська мова та 

література», учитель 

української мови та 

літератури 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «старший 

учитель», 2016 рік 

33 

ІФОІППО, свідоцтво № 

5581 від 04.12.2015 

 

9.  Українська 

мова та 

література 
Безкровна 

Галина 

Василівна 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

Івано-Франківський 

педінститут, 1992 р., 

«Українська мова та 

література», учитель 

української мови та 

літератури 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії», 

2019 рік 
28 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК02136376442417 від 

06.10.2017 

 

10.  Українська 

мова та 

література 
Максимчук 

Оксана 

Йосипівна 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

Прикарпатський 

університет 

ім.В.Стефаника,  1998 

р., «Українська мова 

та література», 

філолог викладач 

української мови та 

літератури 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «старший 

учитель», 2020 рік 

26 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК02136376366919 від 

21.06.2019 

 

11.  Українська Максимчук Вчитель Чернівецький Відповідає раніше присвоєній 21 ІФОІППО, свідоцтво   



мова та 

література 

Ольга  

Іванівна 

української 

мови та 

літератури 

університет, 1998 р., 

«Українська мова та 

література», філолог, 

викладач 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії», 

2019 рік 

№ПК021363376479418 

12.  Українська 

мова та 

література 

Фалат  

Оксана 

Василівна 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

Прикарпатський 

національний 

університет, 1998 р., 

«Польська мова і 

література», викладач 

польської мови і 

літератури, 

української мови і 

літератури 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії», 

2018 рік 

22 

ІФОІППО, свідоцтво  

№ ПК02136376341917 

від 16.06.2017 

ІФОІППО, сертифікат 

№   

ПК02136376/УУМ/01/0

02261/19 від 14.09.2019 

 

13.  Українська 

мова та 

література 
Тимків  

Наталія 

Петрівна 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

Прикарпатський 

університет,  1997 р., 

«Українська мова і 

література», філолог, 

викладач української 

мови та літератури 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії», 

2018 рік 
25 

ІФОІППО, свідоцтво  

№ 4008 від 25.09.2015 

ІФОІППО, сертифікат 

№   

ПК02136376/УУМ/01/0

00827/19 від 16.05.2019 

 

14.  Українська 

мова і 

література 
Остринська 

Надія  

Василівна 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

Прикарпатський 

університет, 2004р., 

«Українська мова і 

література», викладач 

української мови та 

літератури 

Присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст другої 

категорії», 2020 рік 

4 

ІФОІППО, сертифікат 

№ 

ПК02136376/УУМ5/03/

004746/20 від 

28.02.2020 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК02136376208019 від 

22.03.2019 

 

15.  Українська 

мова та 

література 
Чмелик  

Оксана 

Володимирівна 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

Прикарпатський 

університет, 2015 р., 

«Українська 

філологія», філолог, 

викладач української 

мови та літератури 

Присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст другої 

категорії», 2020 рік 
4 

ІФОІППО, сертифікат 

№ 

ПК02136376/УУМ5/02/

002199/20 від 

06.02.2020 

 

16.  Українська 

мова та 

література 

Гресько   

Аліна  

Олегівна 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури, 

польської 

мови, 

Прикарпатський 

національний 

університет 

ім.В.Стефаника,  2018 

р., «Слов’янські мова 

та література», 

Спеціаліст, не атестована 

2 

Не проходила  

Музичне 

мистецтво 



музичного 

мистецтва 

філолог, викладач 

польської мови та 

літератури, 

української мови та 

літератури. 

Прикарпатський 

національний 

університет 

ім.В.Стефаника,  2019 

р., «Музичне 

мистецтво», артист-

вокаліст, викладач 

сольного співу 

17.  Українська 

мова та 

література 

Мішук  

Оксана 

Василівнак 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

Прикарпатський 

національний 

університет 

ім.В.Стефаника,  2013 

р., «Українська мова 

та література», 

викладач української 

мови та літератури, 

філолог 

Спеціаліст, не атестувалась 

6 

Не проходила  

18.  Українська 

мова та 

література 

Фрейнак 

 Віра 

 Іванівна 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

Івано-Франківський 

педінститут, 1995 р., 

«Українська мова та 

література», вчитель 

української мови та 

літератури 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «старший 

учитель», 2016 рік 

43 

ІФОІППО, свідоцтво 

№2323 від 18.04.2014 

 

19.  Українська 

мова та 

література 
Покотило  

Анна 

 Богданівна 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

Івано-Франківський 

педінститут, 1985 р., 

«Українська мова та 

література», вчитель 

української мови та 

літератури 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «старший 

учитель», 2016 рік 

34 

ІФОІППО, свідоцтво 

№1480 від 06.03.2015 

 

20.  Українська 

мова та 

література 

Фучик   

Надія 

Ярославівна 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

Прикарпатський 

національний 

університет 

ім.В.Стефаника,  2009 

р., «Українська мова 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст першої категорії»,  10 

  



та література», 

вчитель української 

мови та літератури 

21.   

Вовчук Ірина 

Богданівна 

Педагог-

організатор 

Прикарпатський 

університет, 2001 р., 

«Українська мова і 

література», філолог, 

викладач української 

мови і літератури 

 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії», 

2020 рік 16 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК02136376240219 від 

05.04.2016 

 

Українська 

мова і 

література 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

22.   

Корнутій Ірина 

Ярославівна 

Соціальний 

педагог 

Київський 

університет, ім. 

Драгоманова, 2004 р., 

«Українська мова і 

література», філолог, 

викладач української 

мови і літератури 

Присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст другої 

категорії», 2016 рік 

15 

ІФОІППО, свідоцтво № 

3638 від 23.10.2015 

ІФОІППО, сертифікат 

№   

ПК02136376/СП3/01/00

1180/20 

 

Українська 

мова і 

література 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

23.  Українська 

мова та 

література 
Демченко 

Олександра 

Сергіївна 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

 

Донецький 

національний 

університет,  2005 р., 

«Українська мова та 

література», учитель 

української мови і 

літератури 

Спеціаліст, не атестувалася 

9 

Не проходила  

Асистент 

вчителя 

24.  Українська 

мова та 

література 
Ткачук 

 Галина 

Михайлівна 

Вчитель 

української 

мови 

Прикарпатський 

університет, 2004 р., 

«Українська мова та 

література», учитель 

української мови і 

літератури 

Спеціаліст, не атестувалася 

11 

Не проходила  

25.  Англійська 

мова 
Мельничук 

Наталія  

Юріївна 

Вчитель 

англійської 

мови 

Івано-Франківський 

педінститут, 1978р., 

«Англійська і 

німецька мови», 

вчитель англійської і 

німецької мови 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «старший 

учитель», 2016 рік 

41 

ІФОІППО, свідоцтво № 

3548 від 20.11.2015 

 

26.  Англійська 

мова 

Казакова  

Олена 

Вчитель 

англійської 

Чернівецький 

університет, 1978 р., 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 
34 

ІФОІППО, свідоцтво 

№4741 від 30.10.2015 

 



Леонідівна мови «Романо-германські 

мови та література», 

філолог, викладач 

англійської мови 

«спеціаліст вищої категорії», 

2016 рік 

27.  Англійська 

мова 
Галько 

 Світлана 

Василівна 

Вчитель 

англійської 

мови 

Івано-Франківський 

педінститут, 1987р., 

«Англійська і 

німецька мови», 

вчитель англійської і 

німецької мови 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії», 

2019 рік 
32 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК02136376401418 від 

21.09.2018 

 

28.  Англійська 

мова 
Опар  

Марія 

 Василівна 

Вчитель 

англійської 

мови 

Івано-Франківський 

педінститут 1984р., 

«Англійська і 

німецька мови», 

вчитель англійської і 

німецької мови 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «старший 

учитель», 2018 рік 

36 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК02136376411317 від 

22.09.2017 

ІФОІППО,сертифікат№ 

ПК02136376/УАМ/01/0

02081/19 від 02.09.2019 

 

29.  Англійська 

мова 

Синьковська 

Регіна 

Миколаївна 

Вчитель 

англійської 

мови 

Прикарпатський 

університет, 1994 р., 

«Англійська і 

російська мови», 

вчитель російської 

мови і літератури та 

англійської мови 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» , 

присвоєно педагогічне звання 

«учитель-методист», 2020 рік 

25 

ІФОІППО,сертифікат№ 

ПК02136376/УАМ5/01/

003379/20 від 

24.02.2020 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК 02136376264619 від 

12.04.2019 

 

30.  Англійська 

мова 
Буртник  

Галина  

Іванівна 

Вчитель 

англійської 

мови 

Івано-Франківський 

педінститут, 1987р., 

«Англійська і 

німецька мови», 

вчитель англійської і 

німецької мови 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії», 

2017 рік 
32 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК02136376386116 від 

23.09.2016 

 

31.  Англійська 

мова 

Турчин  

Оксана 

 Іванівна 

Вчитель 

англійської 

та німецької 

мови 

Прикарпатcький 

національний 

університет 

ім.В.Стефаника, 2009 

р., «Мова та 

література 

(німецька)», філолог, 

викладач німецької, 

англійської мови та 

зарубіжної літератури 

Спеціаліст, не атестувалася 

3 

ІФОІППО, сертифікат 

НШ № 

02136376/004150-18 від 

10.12.2018 

 



32.  Англійська 

мова 

Люклян  

Наталія 

Василівна 

Вчитель 

англійської 

мови 

Прикарпатський 

університет, 2013 р., 

«Мова і література 

(англійська)», 

викладач англійської 

мови та зарубіжної 

літератури 

Спеціаліст, не атестувалася 

3 

ІФОІППО, сертифікат 

НШ № 

02136376/000296-18 від 

22.10.2018 

ІФОІППО, сертифікат 

№   

ПК02136376/УАМ/01/0

01753/19 від 21.06.2019 

 

33.  Англійська 

мова 

Фрик 

 Оксана 

Ярославівна 

Вчитель 

англійської 

мови 

Прикарпатський 

університет, 2011 р., 

«Англійська мова та 

зарубіжна 

література», викладач 

англійської мови та 

зарубіжної літератури 

Спеціаліст, не атестувалася 

9 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК02136376197616 від 

2.03.2016 

 

34.  Англійська 

мова 

Сичик  

Тетяна  

Петрівна 

Вчитель 

англійської 

мови 

Прикарпатський 

університет, 1993 р., 

«Іноземні мови», 

вчитель англійської і 

німецької мови 

Присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої 

категорії», 2016 рік 

26 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК02136376596918 від 

30.11.2018 

ІФОІППО, сертифікат 

НШ № 

02136376/004149-18 від 

10.12.2018 

 

35.  Англійська 

мова 

Міглачова 

 Дарія  

Юріївна 

Вчитель 

англійської 

мови та 

зарубіжної 

літератури 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет, 2015 р., 

«Англійська мова, 

зарубіжна 

література», вчитель 

англійської мови і 

світової літератури 

Спеціаліст, не атестувалася 

5 

ІФОІППО, сертифікат 

НШ №02136376/02474-

18 від 10.12.2018 

 

36.  Англійська 

мова 

Лучкович 

 Ірина 

Олександрівна 

Вчитель 

англійської 

мови 

Прикарпатський 

університет, 2014 р., 

«Англійська мова і 

зарубіжна 

література», вчитель 

англійської мови і 

зарубіжної літератури 

Присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст другої 

категорії», 2018 рік 

6 

Не проходила 

 

 

37.  Англійська Солтисік  Вчитель Прикарпатський Присвоєно кваліфікаційну 10 ІФОІППО, свідоцтво №  



мова Уляна  

Петрівна 

англійської 

мови 

університет, 2009 р., 

«Англійська мова і 

зарубіжна 

література», 

категорію «спеціаліст другої 

категорії», 2020 рік 

ПК 02136376410219 від 

04.10.2019 

ІФОІППО, сертифікат  

НШ № 

02136376/000297-18 від 

23.06.2018 

38.  Англійська 

мова 

Бойчук 

 Ірина 

Михайлівна 

Вчитель 

англійської 

мови 

Прикарпатський 

університет, 2009 р., 

«Англійська мова та 

зарубіжна 

література», викладач 

англійської мови та 

зарубіжної літератури 

Присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст другої 

категорії», 2016 рік 

10 

Не проходила  

39.  Німецька 

мова 

Ковальчук  

Леся 

Ярославівна 

Вчитель 

німецької 

мови 

Прикарпатський 

університет, 2013 р., 

«Англійська та 

німецька мови, 

зарубіжна 

література», філолог, 

викладач англійської 

та німецької мови і 

зарубіжної літератури 

Спеціаліст, не атестувалася 

6 

Не проходили  

40.  Історія 

Малахова Ірина 

Михайлівна 

Вчитель 

історії  

Івано-Франківський 

педінститут, 1987 р., 

«Історія і педагогіка», 

вчитель історії та 

суспільствознавчих 

дисциплін. Методист 

виховної роботи 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «учитель-

методист», 2020 рік 
28 

ІФОІППО,  свідоцтво 

№ ПК 02136376445519 

від 18.10.2019 

 

Правознавств

о 

Вчитель 

правознавст

ва 

41.  Історія Андрейко  

Ігор  

Іванович 

Вчитель 

історії 

Івано-Франківський 

педінститут, 1986, 

«Історія і педагогіка», 

вчитель історії 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «старший 

учитель», 2016 рік 

34 

ІФОІППО, свідоцтво 

№2099 від 10.04.2015 

 

42.  Історія Липовецька 

Тетяна 

Вчитель 

історії 

Прикарпатський 

університет, 2000 р., 

Присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої 
19 

ІФОІППО, свідоцтво 

№3690 від 27.11.2015 

 



Василівна «Історія і педагогіка», 

учитель історії 

категорії», 2016 рік 

43.  Історія 

Турчин  

Зеновій 

Прокопович 

Вчитель 

історії 

Івано-Франківський 

педінститут, 1992 р., 

«Історія і педагогіка», 

учитель історії 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії», 

2020 рік 
27 

ІФОІППО, сертифікат 

№ 

ПК02136376/УТНТТ1/0

1/004185/20 від 

25.02.2020 

 

Трудове 

навчання 

Вчитель 

трудового 

навчання 

44.  Історія 

Пастернак 

Віктор 

 Ігорович 

Вчитель 

історії 

Чернівецький 

національний 

університет імені 

Юрія Федьковича 

2018р., «Історія та 

археологія», учитель 

історії 

Спеціаліст, не атестувався 

2 

Не проходив  

Трудове 

навчання 

Вчитель 

трудового 

навчання 

45.  Трудове 

навчання 
Пужак  

Марта 

Йосипівна 

Вчитель 

обслуговую

чої праці 

Івано-Франківський 

педінститут, 1987 р., 

«Російська мова і 

література», учитель 

російської мови і 

літератури 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «старший 

учитель», 2019 рік 

33 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК02136376592618 від 

30.11.2018 

 

46.  Трудове 

навчання 

Кіндрачук 

Любов 

Миколаївна 

Вчитель 

обслуговую

чої праці 

Тернопільський 

державний 

педагогічний інститут 

ім.Я.Галана, 1984 р., 

«Загальнотехнічні 

дисципліни і праця», 

учитель 

загальнотехнічних 

дисциплін 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «старший 

учитель», 2016 рік 

35 

ІФОІППО, свідоцтво  

№3557 від 11.09.2015 

 

47.  Зарубіжна 

література 

Савко  

Наталія 

Анатоліївна 

Вчитель 

зарубіжної 

літератури 

Івано-Франківський 

педінститут, 1972, 

«Російська мова і 

література у середній 

школі», вчитель 

російської мови і 

літератури у середній 

школі 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «старший 

учитель», 2018 рік 

48 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК02136376271818 від 

27.04.2018 

 

48.  Зарубіжна 

література 

Мадрига  

Тетяна 

Вчитель 

зарубіжної 

Івано-Франківський 

педінститут, 1984 р., 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 
36 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК02136376318818 від 

 



Дмитрівна літератури вчитель російської 

мови і літератури в 

національній школі 

«спеціаліст вищої категорії» та 

відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «старший 

учитель», 2018 рік 

25.05.2018 

49.  Зарубіжна 

література 

Макар  

Світлана 

Василівна 

Вчитель 

зарубіжної 

літератури 

Івано-Франківський 

педінститут, 1989 р., 

вчитель російської 

мови і літератури в 

національній школі 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «старший 

учитель», 2019 рік 

30 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ІФОІППО, сертифікат 

№   

ПК02136376/УЗЛ/01/00

4733/19 від 21.11.2019 

 

50.  Математика 

Кочєткова 

 Ніна 

Миколаївна 

Вчитель 

математики 

Прикарпатський 

університет 

ім.В.Стефаника, 1993 

р., «Математика та 

інформатики», 

вчитель математики 

та інформатики 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «старший 

учитель», 2020 рік 

27 

ІФОІППО, свідоцтво  

№ ПК 02136376534119 

від 29.11.2019 

ІФОІППО, сертифікат 

№ 

ПК02136376/УМ3/02/00

4573/20 

від 28.02.2020                                         

 

51.  Математика 

Бенза 

 Оксана  

Іванівна 

Вчитель 

математики  

Київський 

педінститут, 1996 р., 

«Математика», 

учитель математики і 

фізики 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «старший 

учитель», 2016 рік 

30 

ІФОІППО, свідоцтво  

№ 3514 від 27.11.2015 

ІФОІППО, сертифікат 

№ 

ПК02136376/УМ4/03/00

6451/20 від 12.03.2020 

 

52.  Математика 

Шкромида 

Ганна 

Пилипівна 

Вчитель 

математики  

Чернівецький 

університет, 1987 р.,  

«Математика», 

математик, викладач 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії», 

2018 рік 
23 

ІФОІППО, сертифікат 

№ 

ПК02136376/УМ/01/002

410/19 від 27.09.2019 

ІФОІППО, свідоцтво  

№ ПК02136376279117 

від 26.05.2017 

 

 

53.  Математика 

Савицька 

 Ірина 

Володимирівна 

Вчитель 

математики 

Івано-Франківський 

педінститут, 1976 р., 

«Математика, фізика», 

вчитель математики і 

фізики 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії», 

2020 рік  
41 

ІФОІППО, сертифікат 

№ 

ПК02136376/УМ2/03/00

4024/20 від 25.02.2020 

ІФОІППО, свідоцтво  

№ ПК02136376299119 

 

54.  Математика Рожелюк  Вчитель Прикарпатський Відповідає раніше присвоєній 23 ІФОІППО, сертифікат  



Марія  

Петрівна 

математики університет, 1997 р., 

«Математика», 

викладач математики, 

основ інформатики і 

ОТ 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії», 

2018 рік 

№ 

ПК02136376/УМ/01/006

045/19 від 09.12.2019 

ІФОІППО, свідоцтво  

№ ПК02136376540637 

від 17.11.2017 

55.  Математика 

Кіт Галина 

Анатоліївна 

Вчитель 

математики   

Прикарпатський 

університет, 1996 р., 

«Математика і 

фізика», вчитель 

математики і фізики 

Присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої 

категорії», 2016 рік 

23 

ІФОІППО, свідоцтво  

№ 5408 від 20.11.2015 

 

Інформатика Вчитель  

інформатик

и 

56.  Математика 

Герула 

Олександра 

Григорівна 

Вчитель 

математики   

Прикарпатський 

університет, 1996 р., 

«Математика», 

математик, викладач 

Присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст першої 

категорії», 2017 рік 
21 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК02136376559716 від 

25.11.2016 

 

Інформатика Вчитель  

інформатик

и 

57.  Математика Шакало  

Наталія 

Володимирівна 

Вчитель 

математики 

 

 

 

 

 

 

   

Прикарпатський 

національний 

університет 

ім.В.Стефаника, 2018 

р., «Математика», 

математик, викладач 

Прикарпатський 

національний 

університет 

ім.В.Стефаника, 2018 

р., «Інформатика», 

вчитель інформатики, 

викладач 

Спеціаліст (магістр), не 

атестувалася 

2 

Не проходила  

Інформатика Вчитель  

інформатик

и 

58.  Математика Олексюк  

Марта 

Ярославівна 

Вчитель 

математики 

 

 

Прикарпатський 

національний 

університет 

ім.В.Стефаника,  2007 

Присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст першої 

категорії», 2018 рік 12 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК02136376540817 від 

24.11.2017 

ІФОІППО, сертифікат 

 



Інформатика Вчитель  

інформатик

и 

р., «Інформатика», 

математик, викладач 

№ 

ПК02136376/УМ/01/006

046/19 від 09.12.2019 

59.  Математика 

Магас  

Вікторія 

Сергіївна 

Вчитель 

математики 

та 

інформатик

и 

Прикарпатський 

університет, 2012 р., 

«Математика», 

викладач математики 

Присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст другої 

категорії», 2014 рік 8 

Не проходила  

60.  Інформатика 

Мельник  

Анна 

Михайлівна 

Вчитель 

інформатик

и 

Прикарпатський 

університет, 2013 р., 

«Математика», 

математик, викладач 

Прикарпатський 

університет, 2016 р., 

«Інформатика»,  

фахівець з 

інформатики, 

викладач 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст другої категорії», 

2019 рік 

6 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК0236376395318 від 

08.06.2018 

 

61.  Фізика Суслик 

 Василь 

Михайлович 

Вчитель 

фізики 

Івано-Франківський 

педінститут, 1985, 

«Фізика і 

математика», вчитель 

фізики і математики 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «старший 

учитель», 2018 

34 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК02136376224717 від 

14.04.2017 

ІФОІППО, сертифікат 

№ 

ПК02136376/УФАП/01/

004836/19 від 

22.11.2019 

 

62.  Фізика 

Мельник  

Леся  

Степанівна 

Вчитель 

фізики, 

астрономії 

Івано-Франківський 

педінститут, 1986, 

«Фізика і 

математика», вчитель 

фізики і математики 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

встановлено педагогічне звання 

«учитель-методист», 2020 рік 
33 

ІФОІППО, сертифікат 

№ 

ПК02136376/УФІА2/01/

002239/20 від 

06.02.2020 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК 0213637673918 від 

08.02.2018 

 

63.  Фізика Дулик  

Ірина  

Василівна 

Вчитель 

фізики, 

астрономії, 

Магаданський 

педінститут, 1985 р., 

«Математика і 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

34 

ІФОІППО, сертифікат 

№ 

ПК02136376/УФІА3/02/

 



природозна

вства 

фізика», вчитель 

математики і фізики 

середньої школи 

відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «старший 

учитель», 2020 рік 

003710/20 від 

20.02.2020 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК 02136376377819 від 

20.09.2019 

64.  Фізика Квецко  

Назарій 

Андрійович 

Вчитель 

фізики 

Прикарпатський 

університет, 2018 р., 

«Фізика», Фізика і 

астрономія 

Бакалавр 

1 

Не проходив  

Інформатика Вчитель 

інформатик

и 

65.  Хімія 
Свищук  

Галина 

Василівна 

Вчитель 

хімії та 

біології 

Чернівецький 

університет, 1997 р., 

«Біологія, хімія», 

хімік, біолог 

Присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої 

категорії», 2017 рік 
26 

ІФОІППО,  свідоцтво 

№ ПК02136376398516 

від 23.09.2016 

 

66.  Хімія 

Адамюк  

Тетяна 

Василівна 

Вчитель 

хімії 

Прикарпатський 

національний 

університет 

ім.В.Стефаника, 2011 

р., «Хімія», 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст другої категорії», 

2014 рік 

9 

Не проходила  

67.  Хімія 

Романків  

Лілія  

Степанівна 

Вчитель 

хімії та 

біології 

Львівський 

національний 

університет, 2017 р., 

«Хімія. Біологія», 

учитель біології та 

хімії 

Спеціаліст, не атестувалася 

2 

ІФОІППО, сертифікат 

№  

ПК02136376/УБ/01/001

106/19 від 06.06.2019 

 

68.  Біологія 

Семко  

Наталія 

Володимирівна 

Вчитель 

біології та 

захисту 

Вітчизни 

Чернівецький 

університет, 1978 р., 

«Біологія, хімія», 

біолог, хімік 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «старший 

учитель», 2020 рік 

41 

ІФОІППО, сертифікат 

№   

ПК02136376/УЗВ2/01/0

00428/20 від 21.01.2020 

ІФОІППО,  свідоцтво 

№ ПК 02136376398019 

від 27.09.2019 

 

69.  Біологія 

Кліщ 

 Ольга 

Михайлівна 

Вчитель 

біології 

Тернопільський 

педінститут, 1989 р., 

«Географія, біологія», 

учитель біології та 

географії 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії», 

2017 рік 

30 

ІФОІППО,  свідоцтво 

№ ПК02136376232816 

від 22.04.2016 

 

70.  Біологія Шпирун 

Олександра 

Вчитель 

біології 

Прикарпатський 

університет, 2009 р., 

Присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст першої 
9 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК 02136376405318 від 

 



Василівна «Біологія», учитель 

біології 

категорії», 2019 рік 28.09.2018 

71.  Біологія 

Андрусів 

Наталія 

Володимирівна 

Керівник 

гуртка 

Прикарпатський 

національний 

університет, 2005 р., 

«Біологія», учитель 

біології, керівник 

гуртка 

Спеціаліст, не атестувалася 

1 

Не проходила  

72.  Географія 

Алексеєнко 

Оксана  

Петрівна 

Вчитель 

географії та 

природозна

вства 

Прикарпатський 

національний 

університет ім. 

В.Стефаника 2008 р., 

«Географія, основи 

економіки», учитель 

географії, основ 

економіки, 

організатор 

туристичної 

діяльності 

Присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст першої 

категорії», 2016 рік 

11 

ІФОІППО, свідоцтво № 

4959 від 06.11.2015 

 

73.  Географія 
Бєлоножкін 

Георгій 

Володимирович 

Вчитель 

географії 

Чернівецький 

університет, 2013 р., 

«Географія», учитель 

географії 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст другої категорії», 

2019 рік 

5 

ІФОІППО, сертифікат 

№  

ПК02136376/УГЕ1/01/0

05018/20 від 05.03.2020 

 

74.  Географія 

Ковбасюк 

Василь  

Іванович 

Керівник 

гуртка 

Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника, 

2008 р., «Географія», 

учитель географії 

Присвоєно 11 тарифний розряд, 

2019 рік 

10 

ІФОІППО, свідоцтво 

№ПК02136376537218 

від 08.06.2018 

 

 

75.  Образотворче 

мистецтво 

Малиновська 

Тетяна 

 Юріївна 

Вчитель 

образотворч

ого 

мистецтва  

Івано-Франківський 

педінститут, 1989 р., 

«Образотворче 

мистецтво, креслення, 

художня праця», 

вчитель 

образотворчого 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «учитель-

методист», 2020 рік 

30 

ІФОІППО, сертифікат 

№  

ПК02136376/УОМ3/01/

005583/20 від 

11.03.2020 

ІФОІППО,  свідоцтво 

№ ПК 02136376432219 

 

Трудове 

навчання 

Вчитель 

трудового 

навчання 



Мистецтво Вчитель 

мистецтва 

мистецтва від 12.10.2019 

76.  Образотворче 

мистецтво 

Бойчук Ольга 

Володимирівна 

Вчитель 

образотворч

ого 

мистецтва  

Івано-Франківський 

педінститут, 1988 р., 

«Образотворче 

мистецтво, креслення, 

художня праця», 

вчитель 

образотворчого 

мистецтва 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «старший 

учитель», 2017 рік 
31 

ІФОІППО, свідоцтво 

№1915 від 21.03.2014 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК02136376266716 від 

23.09.2016 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК02136376224319 від 

29.03.2019 

 

Основи 

здоров’я  

Вчитель 

основ 

здоров’я 

77.  Образотворче 

мистецтво 

Дувірак 

Христина 

Василівна 

Вчитель 

образотворч

ого 

мистецтва  

Львівський інститут 

прикладного 

мистецтва, 1980 р., 

«Художнє 

оформлення», вчитель 

образотворчого 

мистецтва 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «старший 

учитель»,  2019 рік 34 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК02136376419718 від 

21.09.2018 

 

Основи 

здоров’я 

Вчитель 

основ 

здоров’я 

78.  Образотворче 

мистецтво 

Гавич  

Раїса Іванівна 

Вчитель 

образотворч

ого 

мистецтва 

Прикарпатський 

університет, 1997 р., 

«Образотворче 

мистецтво»,  вчитель 

образотворчого 

мистецтва, креслення 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «старший 

учитель», 2017 рік 

32 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК02136376433617 від 

13.10.2017 

ІФОІППО, сертифікат 

№  

ПК02136376/УОМ/01/0

04042/19 від 24.10.2019 

 

79.  Образотворче 

мистецтво Збіглей Галина 

Романівна 

Вчитель 

образотворч

ого 

мистецтва 

Прикарпатський 

університет, 2006 р., 

«Дизайн, 

образотворче 

Присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст другої 

категорії», 2017 рік 
12 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК02136376428016 

 



Трудове 

навчання 

Вчитель 

трудового 

навчання 

мистецтво», учитель 

образотворчого 

мистецтва, викладач 

курсу «Художня 

культура»  Вихователь 

ГПД 

80.  Образотворче 

мистецтво 

Гладка Наталія 

Сергіївна 

Вчитель 

образотворч

ого 

мистецтва 

Прикарпатський 

університет, 2016 р., 

«Дизайн», викладач 

художньої культури . 

Дизайнер середовища 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст другої категорії», 

2019 рік 

11 

Не проходила  

Трудове 

навчання 

Вчитель 

трудового 

навчання 

 Вихователь 

ГПД 

81.  Образотворче 

мистецтво 

 

Недільська 

Любов 

Степанівна 

Вчитель 

образотворч

ого 

мистецтва 

Богуславський 
педагогічний коледж, 

2000 р., 
«Образотворче 

мистецтво, художня 
праця», вчитель 
образотворчого 

мистецтва, художньої 
праці. 

 
Прикарпатський 

університет, 2010 р., 
«Українська мова та 
література», філолог, 
викладач української 

мови і літератури 

Відповідає раніше 

встановленому 11тарифному 

розряду, 2017 рік 

 

 

 

Спеціаліст, не атестувалася 

 

 

19 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК02136376166317 від 

17.03.2017 

 

 

 

ІФОІППО, сертифікат 

№ 

ПК02136376/УУМ5/03/

004742/20 від 

28.02.2020 

 

Трудове 

навчання 

Вчитель 

трудового 

навчання 

Українська 

мова та 

література 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

82.  Захист 

Вітчизни 
Дробко  

Юрій 

Михайлович 

Вчитель 

предмету 

Захист 

Вітчизни 

Прикарпатський 

університет, 2004 р., 

«Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Фізична 

культура», вчитель 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст першої категорії», 

2019 рік 15 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК02136376545519 від 

29.11.2019 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК02136376320818 від 

22.05.2018 

 



Фізкультура 

Вчитель 

фізкультури  

фізичної культури, 

організатор 

туристичної 

діяльності 

83.  Фізкультура 

Смірнова 

Наталія 

Миколаївна 

Вчитель 

фізкультури 

Львівський інститут 

фізкультури, 1982 р., 

«Фізвиховання», 

учитель фізкультури 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «старший 

учитель», 2017 рік 

37 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК02136376389616 від 

23.09.2016 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК02136376425 від 

18.10.2019 

 

84.  Фізкультура 

Канюс  

Тетяна 

Михайлівна 

Вчитель 

фізкультури 

Львівський інститут 

фізичного. 

виховання., 1998 р., 

«Фізвиховання», 

учитель фізкультури 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії», 

2019 рік 

26 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК02136376418018 від 

21.09.2018р 

 

85.  Фізкультура 

Гурик 

 Тарас 

Зеновійович 

Вчитель 

фізкультури 

ІФНТУНГ, 

Львівський 

Державний 

університет фізичного 

виховання та спорту, 

2007 р., «Інженер 

технолог, фізичне 

виховання», викладач 

фізкультури, тренер 

Присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої 

категорії», 2017 рік 

12 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК02136376613316 від 

09.12.2016 

 

86.  Фізкультура 
Небеснюк 

 Іван 

Васильович 

 

Вчитель 

фізкультури 

Прикарпатський 

університет, 2003 р., 

«Фізвиховання», 

учитель фізкультури 

Присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст першої 

категорії», 2019 рік 16 

ІФОІППО, сертифікат 

№ 

ПК02136376/УФК1/01/

001735/20 від 

30.01.2020 

 

87.  Фізкультура 
Чоп’юк  

Микола 

Іванович 

Вчитель 

фізкультури 

Прикарпатський 

університет, 2015 р., 

«Фізвиховання», 

учитель фізкультури 

Присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст другої 

категорії», 2017 рік 

12 

Не проходив 

 

 

88.  Фізкультура 

Прокопів  

Роман Іванович 

Вчитель 

фізкультури 

Прикарпатський 

університет, 2010 р., 

«Фізвиховання», 

вчитель фізкультури 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст другої категорії», 

2019 рік 

8 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК02136376508918 від 

02.11.2018 

 



89.  Фізкультура 

Новицький 

Андрій 

Ярославович 

Вчитель 

фізкультури 

Прикарпатський 

університет, 2015 р., 

«Фізичне виховання», 

викладач фізичного 

виховання 

Спеціаліст, не атестувався 

3 

ІФОІППО, сертифікат 

№   

ПК02136376/УФК/01/0

02498/19 

 

90.  Фізкультура 

Фелик Тетяна 

Василівна 

Вчитель 

фізичної 

культури 

Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника, 

2014 рік 

«Фізичне виховання», 

вчитель фізичної 

культури. Організатор 

туристичної роботи 

Присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст другої 

категорії»,  рік 

5 Не проходила 

 

91.  Фізкультура 

Мельник 

Христина 

Михайлівна 

Вчитель 

фізичної 

культури 

Прикарпатський 

національний 

університет ім. 

В.Стефаника», 2015р 

«Початкові класи», 

бакалавр 

Бакалавр 5 Не проходила 

 

92.  Фізкультура 

Сокуренко 

Мар’яна 

Іванівна 

 

Вчитель 

фізичної 

культури 

Прикарпатський 

університет, 2012 р., 

«Фізичне виховання», 

викладач-організатор 

спортивно масових 

заходів 

Спеціаліст 8 Не проходила 

 

93.  Музика 

Петришин 

Наталія 

Олександрівна 

 

Вчитель 

музичного 

мистецтва 

Івано-Франківський 

педінститут, 1991 р., 

«Музичне 

мистецтво», учитель 

музики, керівник 

гуртка 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

відповідає раніше присвоєному 

10 тарифному розряду, 2020 рік 
28 

ІФОІППО, сертифікат 

№ 

ПК02136376/УММ1/01/

001046/20 від 

24.01.2020 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК 021363761317 від 

24.02.2017 

 

94.  Музика 

Грицюк  

Мирон 

Миколайович 

Вчитель 

музичного 

мистецтва 

Інститут театрального 

мистецтва, 1985 р., 

«Кінознавство», 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «старший 

41 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК02136376370016 від 

30.09.2016 

 



учитель», 2017 рік 

 

 

95.  Інформатика  

Бенза 

Софія 

Миколаївна 

Вчитель 

інформатик

и 

Прикарпатський 

національний 

університет 

ім.В.Стефаника, 2018 

р., «Початкова освіта, 

інформатика», 

викладач педагогіки, 

вчитель початкових 

класів, вчитель 

інформатики в 

загальноосвітніх 

школах 

Спеціаліст, не атестувалася 

2 

Не проходила  

Початкові 

класи 

Вчитель 

початкових 

класів 

96.  Початкові 

класи 
Загрійчук  

Марія  

Павлівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Івано-Франківський 

педінститут, 1989 р., 

«Педагогіка і 

методика початкового 

навчання», учитель 

початкових класів 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «старший 

учитель», 2020 рік 

30 

ІФОІППО, сертифікат 

№ 

ПК02136376/УПК4/04/0

02132/20 від 06.02.2020 

 

97.  Початкові 

класи 

Кондрашова 

Ольга 

Вікторівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Свердловський 

педінститут, 1982 р., 

«Педагогіка і 

методика початкового 

навчання», учитель 

початкових класів 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «старший 

учитель», 2016 рік 39 

ІФОІППО, свідоцтво № 

3141 від 

ІФОІППО, сертифікат 

НШ 

№02136376/002771-19 

від 09.12.2019 

 

98.  Початкові 

класи 
Тимчук 

 Любов 

Мирославівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Івано-Франківський 

педінститут, 1987 р., 

«Педагогіка і 

методика початкового 

навчання», учитель 

початкових класів 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії», 

2016 рік 
32 

ІФОІППО, свідоцтво 

№3495 від 04.12.2015 

 

 

99.  Початкові 

класи 

Турчак 

 Анжела 

Вчитель 

початкових 

Івано-Франківський 

педінститут, 1992 р., 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 
27 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК02136376310916 від 

 



Ярославівна класів «Педагогіка і 

методика початкового 

навчання», учитель 

початкових класів 

«спеціаліст вищої категорії» та 

відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «старший 

учитель», 2017 рік 

10.06.2016 

ІФОІППО, сертифікат 

НШ 

№02136376/002773-19 

від 09.12.2019 

100.  Початкові 

класи 
Гутовська 

Оксана  

Петрівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Івано-Франківський 

педінститут, 1989 р., 

«Педагогіка і 

методика початкового 

навчання», учитель 

початкових класів 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «старший 

учитель», 2020 рік 

30 

ІФОІППО,  сертифікат 

№ 

ПК02136376/УПК3/02/0

01786/20 від 31.01.2020 

 

101.  Початкові 

класи 
Костенко  

Марія 

Миронівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Уманський 

педінститут, 1987 р., 

«Педагогіка і 

методика початкового 

навчання», учитель 

початкових класів 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «старший 

учитель», 2020 рік 

32 

ІФОІППО, сертифікат 

№  

ПК02136376/УПК1/01/0

00564/20 від 21.01.2020 

 

102.  Початкові 

класи 

Лойовська 

Галина 

Михайлівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Івано-Франківський 

педінститут, 1985 р., 

«Педагогіка і 

методика початкового 

навчання», учитель 

початкових класів 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «старший 

учитель», 2018 рік 

34 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК02136376521017 від 

03.11.2017 

ІФОІППО, сертифікат 

№ 

ПК02136376/УПК/01/00

2315/19 від 19.09.2019 

 

103.  Початкові 

класи 
Фітковська 

Світлана 

Василівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Івано-Франківський 

педінститут, 1986 р., 

«Педагогіка і 

методика початкового 

навчання», учитель 

початкових класів 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «старший 

учитель», 2017 рік 

33 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК02136376445816 від 

13.10.2016 

 

104.  Початкові 

класи 

Марцинків 

Тетяна 

Йосипівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Івано-Франківський 

педінститут, 1988 р., 

«Педагогіка і 

методика початкового 

навчання», учитель 

початкових класів 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «старший 

учитель», 2018  рік 

31 

ІФОІППО, свідоцтво 

№ПК02136376285317 

від 26.05.2017 

ІФОІППО, сертифікат 

№  

ПК02136376/УПК/01/00

4516/19 

 

105.  Початкові Воропай  Вчитель Прикарпатський Відповідає раніше присвоєній 23 ІФОІППО, сертифікат  



класи Тетяна  

Сергіївна 

початкових 

класів 

національний 

університет, 1996, 

«Початкова освіта», 

учитель початкових 

класів 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст першої категорії», 

2020 рік 

№ 

ПК02136376/УПК1/02/0

01583/20 від 30.01.2020 

ІФОІППО, свідоцтво 

№ПК0213637627019 

від 17.05.2019 

106.  Початкові 

класи 
Козлова  

Меланія 

Наумівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Івано-Франківський 

педінститут, 1979 р., 

«Педагогіка і 

методика початкового 

навчання», учитель 

початкових класів 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «старший 

учитель», 2018  рік 

38 

ІФОІППО, свідоцтво 

№ПК02136376465217 

від 13.10.2017 

ІФОІППО, сертифікат 

НШ №0213637/000634-

18 від 22.10.2018 

 

107.  Початкові 

класи 
Борковська 

Ірина 

Миколаївна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Івано-Франківський 

педінститут, 1992 р., 

«Педагогіка і 

методика початкового 

навчання», учитель 

початкових класів 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії», 

2019 рік  
27 

ІФОІППО, свідоцтво 

№НШ0213637638219 

від 07.03.2019 

 

108.  Початкові 

класи 
Годунок 

Лілія 

Євгенівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Івано-Франківський 

педінститут, 1991 р., 

«Педагогіка і 

методика початкового 

навчання», учитель 

початкових класів 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

присвоєному педагогічному 

званню «старший учитель», 2020 

рік 

28 

ІФОІППО, сертифікат 

№   

ПК02136376/УПК3/02/0

01785/20 від 31.01.2020 

 

109.  Початкові 

класи 

Жукова  

Галина 

Станіславівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Прикарпатський 

університет, 1997 р., 

«Педагогіка і 

методика початкового 

навчання і 

хореографія», учитель 

початкових класів 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії», 

2019 рік 22 

ІФОІППО, сертифікат 

НШ № 

02136376/000601-18 від 

22.10.2018 

 

110.  Початкові 

класи 
Масник  

Наталія 

Михайлівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Прикарпатський 

університет, 1994 р., 

«Педагогіка і 

методика початкового 

навчання», учитель 

початкових класів 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії», 

2016 рік 
25 

ІФОІППО, свідоцтво 

№3140 від 12.06.2015 

ІФОІППО, сертифікат 

НШ 

№02136376/002775-19 

від 09.12.2019 

 

111.  Початкові 

класи 

Луцик  

Ольга 

Вчитель 

початкових 

Коломийський 

педагогічний коледж 

Присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст першої 
7 

Сертифікат 

педагогічної праці 

 



 Іванівна класів 2010 р., «Педагогіка», 

Прикарпатський 

університет, 2012 р., 

«Початкове 

навчання», учитель 

початкових класів 

категорії», 2020 рік №1900460 МОН 

України 

112.  Початкові 

класи 

Кошик 

 Марія 

Степанівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Прикарпатський 

університет, 2012 р., 

«Початкова освіта. 

Англійська мова в 

початкових класах», 

учитель початкових 

класів, учитель 

англійської мови в 

початкових класах 

Присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст другої 

категорії», 2020 рік 

7 

ІФОІППО, посвідчення 

НШ №000766-18 від 

21.10.2018 

ІФОІППО, сертифікат 

№ 

ПК02136376/УПК2/02/0

01116/20 від 24.01.2020 

 

113.  Початкові 

класи 

Поварчук  

Ганна 

Михайлівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Прикарпатський 

університет, 2010 р., 

«Початкове навчання 

з англійською 

мовою», учитель 

початкових класів, 

учитель англійської 

мови в початкових 

класах 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст другої категорії», 

2019 рік 

5 

ІФОІППО, сертифікат 

НШ 

№02136376/003004-18 

від 07.12.2018 

 

114.  Початкові 

класи 

Лука  

Христина 

Василівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Прикарпатський 

національний 

університет 

ім.В.Стефаника, 2015 

р.,  «Початкова 

освіта»,  учитель 

початкових класів 

Присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст другої 

категорії», 2019 рік 

9 

ІФОІППО, свідоцтво  

№ НШ0213637638319 

від 07.03.2019 

 

115.  Початкові 

класи 

Амброзяк  

Ольга  

Петрівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Прикарпатський 

національний 

університет 

ім.В.Стефаника,  2012 

р., «Початкова освіта, 

практична 

психологія», вчитель 

початкових класів, 

Присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст другої 

категорії», 2017 рік 

7 

ІФОІППО, сертифікат 

НШ 

№02136376/002775-19 

від 09.12.2019 

 



психолог 

116.  Початкові 

класи Турчин 

 Богдана 

Василівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Прикарпатський 

університет, 

2014 р., «Початкова 

освіта», учитель 

початкових класів 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст другої категорії», 

2019 рік 

5 

ІФОІППО, сертифікат 

НШ 

№02136376/000682-18 

від 22.10.2018 

 

117.  Початкові 

класи 
Вересняк  

Марія  

Іванівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Прикарпатський 

університет, 2013 р., 

«Педагогіка і 

методика початкового 

навчання», учитель 

початкових класів 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст другої категорії», 

2019 рік 
6 

ІФОІППО, сертифікат 

№   

ПК02136376/УПК/01/00

1302/19 

 

118.  Початкові 

класи 

Оcтап’юк  

Надія 

Богданівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Прикарпатський 

університет, 

«Початкова освіта», 

2012 р., вчитель 

початкових класів, 

вчитель англійської 

мови та літератури в 

початкових класах 

Спеціаліст, не атестувалася 6 

ІФОІППО, сертифікат 

НШ 

№02136376/002778-19 

від 09.12.2019 

 

119.  Початкові 

класи Кушпер  

Ольга 

 Василівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Прикарпатський 

університет, 2018 р., 

«Початкові класи», 

учитель початкових 

класів 

Спеціаліст, не атестувалася 

1 

ІФОІППО, сертифікат 

НШ №0213637638519 

від 07.03.2019 

 

120.  Початкові 

класи 
Дрогомирецька 

Світлана 

Богданівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Прикарпатський 

національний 

університет, 2017 р., 

«Початкова освіта», 

учитель початкових 

класів 

Спеціаліст, не атестувалася 

2 

Не проходила  

121.  Початкові 

класи 

Чуревич  

Тетяна 

Михайлівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Прикарпатський 

національний 

університет 

ім.В.Стефаника, 2010 

р.,  «Початкова освіта, 

англійська мова в 

початкових класах»,  

учитель початкових 

Присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст другої 

категорії», 2014 рік 

9 

ІФОІППО, сертифікат 

НШ 

№02136376/002776-19 

від 09.12.2019 

 

 

 



класів, учитель 

англійської мови в 

початкових класах 

122.  Початкові 

класи 

Щербанюк 

Надія  

Юріївна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Прикарпатський 

національний 

університет 

ім.В.Стефаника, 2015 

р.,  «Початкова освіта, 

англійська мова в 

початкових класах»,  

учитель початкових 

класів, учитель 

англійської мови в 

початкових класах 

Спеціаліст, не атестувалася 

4 

Не проходила  

123.  Початкові 

класи 

Коваль  

Руслана 

Русланівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Прикарпатський 

національний 

університет 

ім.В.Стефаника, 2007 

р.,  «Початкова освіта, 

англійська мова в 

початкових класах»,  

учитель початкових 

класів, учитель 

англійської мови в 

початкових класах 

Спеціаліст, не атестувалася 

9 

Не проходила  

124.  Початкові 

класи 

Клицюк 

Любомира 

Богданівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Прикарпатський 

університет, 2011 р., 

«Початкове навчання, 

англійська мова в 

початкових класах», 

учитель початкових 

класів, учитель 

англійської мови в 

початкових класах 

Спеціаліст, не атестувалася 

8 

ІФОІППО, сертифікат 

НШ № 

02136376/002777-19 від 

09.12.2019 

 

125.  Початкові 

класи Лозинська 

Любов 

Богданівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Прикарпатський 

університет, 2008 р., 

«Початкове навчання, 

музика», учитель 

початкових класів 

Спеціаліст, не атестувалася 

10 

Не проходила  



музичного мистецтва 

в початкових класах 

126.  Початкові 

класи Князевич  

 Марія 

Михайлівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Прикарпатський 

університет, 2017 р., 

«Початкове освіта», 

учитель початкових 

класів 

Спеціаліст, не атестувалася 

2 

Не проходила  

127.  Початкові 

класи 

Захарчук  

Галина 

Мирославівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Прикарпатський 

університет, 2010 р., 

«Початкове навчання, 

практична 

психологія», учитель 

початкових класів 

Присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст першої 

категорії», 2020 рік 

9 

ІФОІППО, сертифікат 

№   

ПК02136376/УПК2/01/0

00243/20 від 16.01.2020 

ІФОІППО, сертифікат  

НШ № 

02136376/000337-19 від 

25.10.2019 

 

 

128.  Початкові 

класи Зварич 

 Наталія 

Михайлівна 

Асистент 

учителя 

 

Тернопільський 

університет, 2006 р., 

«Історія», учитель 

історії та 

правознавства 

Присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст другої 

категорії», 2016 рік 13 

ЛОІППО, посвідчення 

№31855 від 25.02.2011 

 

129.  Вихователь 

Михайлюк 

Тетяна 

Олександрівна 

Вихователь 

ГПД 

Прикарпатський 

університет, 2003 р., 

«Російська мова і 

література», учитель 

російської мови і 

літератури 

Присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої 

категорії», 2017 рік  
16 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК02136376321916 від 

17.06.2014 

 

130.  Вихователь 

Олеярник 

Олена 

Анатоліївна 

Вихователь 

ГПД 

Запорізький 

педінститут, 1988 р., 

«Українська мова і 

література», учитель 

української мови і 

літератури 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «старший 

учитель»,  рік 

16 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК02136376550217 від 

ІФОІППО, сертифікат 

№  

ПК02136376/ВГПД/01/

000334/19 від 

25.04.2019 

 

131.  Вихователь 
Перестюк 

Олександра 

Володимирівна 

Вихователь 

ГПД 

Прикарпатський 

університет, 2007 р., 

«Українська мова і 

література», філолог, 

Присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст першої 

категорії», 2019 рік 
15 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК02136376324118 від 

25.05.2018 

 



викладач української 

мови і літератури 

132.  Християнська 

етика 

Онишкевич 

Олександр 

Едуардович 

Вчитель 

християнськ

ої етика 

Духовна семінарія, 

2011 р., УАПЦ, 2006, 

Прикарпатський 

університет, 2011 р., 

релігієзнавець, 

викладач 

релігієзнавчої 

дисципліни 

Присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст першої 

категорії», 2020 рік 

8 

ІФОІППО, посвідчення 

№ ПК02136376342419 

від 07.06.2019 

ІФОІППО, сертифікат 

№   

ПК02136376/УХЕ1/01/0

03187/20 від 14.02.2020 

 

133.  Християнська 

етика 

Рейкало  

Марія  

Іванівна 

Вчитель 

християнськ

ої етики 

Прикарпатський 

університет, 2006 р., 

«Релігієзнавство. 

Філософія», 

Релігієзнавець. 

Викладач 

релігієзнавчої 

дисципліни 

Присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст другої 

категорії», 2014 рік 

12 

Не проходила  

134.   

Педагог-

організатор 

Братенко 

Наталія  

Іванівна 

Педагог-

організатор 

Прикарпатський 

університет, 2003 р., 

«Початкове 

навчання», учитель 

початкових класів 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст першої категорії», 

2017 рік 

16 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК02136376174616 

 

135.  Соціальний 

педагог 
Трінчук 

Марія 

Миколаївна 

Соціальний 

педагог 

Прикарпатський 

університет, 2019 р., 

«Соціальна робота», 

соціальний педагог 

Бакалавр 

- 

ІФОІППО, сертифікат 

№   

ПК02136376/СП/01/003

969/19 від 24.10.2019 

 

136.  Психолог 
Куновська 

Квітослава 

Ярославівна 

Психолог 

Прикарпатський 

університет, 2004 р., 

«Психологія», 

психолог 

Присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст першої 

категорії», 2016 рік 
15 

ІФОІППО, свідоцтво 

№5240 від 26.11.2010 

 

137.  Психолог 
Іванцюк-

Гоцуляк  

Надія  

Василівна 

Психолог 

Прикарпатський 

університет, 2008 р., 

«Психологія»,  

практичний психолог, 

викладач 

Присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст другої 

категорії», 2019 рік 8 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК02136376544518 від 

16.11.2018 

 

138.  Практичний 

психолог 

Зінкевич 

 Майя 

Олександрівна 

Психолог 

Прикарпатський 

університет, 2013 р., 

«Початкова освіта, 

Спеціаліст, не атестувалася 

6 

Не проходила  



психолог»,  учитель 

початкових класів, 

практичний психолог 

139.  Бібліотекар 

Матвієнко 

Наталія 

Павлівна 

Бібліотекар 

Рівненський 

державний 

університет, 2014 р., 

«Бібліотекар –

бібліограф», 

бібліотекар 

Присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст першої 

категорії», 2018 рік 
19 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК0213637620718 

ІФОІППО, сертифікат 

№   

ПК02136376/БЗЗСО/02/

005353/20 

 

140.  Бібліотекар 
Куцак 

 Ольга 

Василівна 

Бібліотекар Магаданський 

педінститут, 1974 р., 

«Математика і 

фізика», 

Присвоєно 9 тарифний розряд, 

2020 рік 
34 

ІФОІППО, свідоцтво № 

ПК02136376351919 

 

Особи, які працюють за сумісництвом 

141.  Історія 

Кіндрачук 

 Надія 

Мирославівна 

Історія Одеський 

національний 

університет, 2006 р., 

«Історія», учитель 

історії 

Спеціаліст, не атестувалася 

9 

Не проходила  

 

 


