
1. Загальна інформація про кадрове забезпечення 

Педагогічні працівники Необхідно (осіб) Фактично (осіб) Відсоток потреби 

Педагогічні працівники, усього - 74 0 % 

у тому числі ті, що: - 77 0 % 

мають відповідну освіту - 72 0 % 

працюють у закладі освіти за сумісництвом - 4 0 % 

 

2.Інформація про якісний склад педагогічних працівників 

Найменуванн

я навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

викладача 

Найменуван

ня посади 

Найменування закладу, який 

закінчив (рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація 

згідно з документом про вищу 

освіту) 

Кваліфікаційна 

категорія, 

педагогічне 

звання (рік 

встановлення, 

підтвердження) 

Педагогічн

ий стаж 

(повних 

років) 

Підвищення кваліфікації 

за фахом (найменування 

закладу або іншої 

юридичної особи, що має 

право на підвищення 

кваліфікації, номер, дата 

видачі документа про 

підвищення кваліфікації) 

Примітки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Англійська 

мова 

Свйонтек         

Уляна           

Павлівна 

Директор, 

вчитель 

англійської 
мови 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 

2002р., за спеціальністю 
«Англійська мова і література, 

присвоєно кваліфікацію філолог, 

викладач англійської мови та 
літератури 

Вища, «старший 

вчитель», 

05.04.2016 

 

19р. 

 

Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти 
№ 20784  11.04.2014 

 

 

Англійська 
мова 

Камінецька 
Наталія 

Михайлівна 

Вчитель 
англійської 

мови 

Дрогобицький державний 
педагогічний інститут імені Івана 

Франка, 1998р., за спеціальністю 

«Англійська мова і література та 
німецька мова і література», 

присвоєно кваліфікацію учитель 

англійської і німецької мов та 
зарубіжної літератури 

Вища, «старший 
вчитель», 

05.04.2017 

 

19р. Львівський обласний 
інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

№ 003047  25.11.2016 

 

 

Англійська Касьян Ірина Вчитель Тернопільський державний Вища, «старший 22р. Львівський обласний  



мова Василівна англійської 
мови 

педагогічний інститут, 1996р., за 
спеціальністю українська мова та 

література, англійська мова, 

присвоєно кваліфікацію учитель 

української мови та літератури, 
англійської мови 

вчитель», 

07.04.2015 

 

інститут післядипломної 
педагогічної освіти 

№ 023446  22.09.2014 

 

Англійська 

мова 

Гаган Наталія 

Іванівна 

Вчитель 

англійської 

мови 

Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені 

Івана Франка, 2006р., за 
спеціальністю «Педагогіка і 

методика середньої освіти. Мова та 

література (англійська) та здобула 
кваліфікацію вчителя англійської 

мови та зарубіжної літератури 

загальноосвітньої школи другого 

та третього ступенів» 

Спеціаліст ІІ 

категорії, 

21.03.2008 

16р. Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти 
№ 4426    21.09.2007 

 

 

Англійська 
мова 

Остап Мирослава 
Василівна 

Вчитель 
англійської 

мови 

Рівненський державний 
гуманітарний університет, 2005р., 

за спеціальністю «Початкове 

навчання» та здобула кваліфікацію 
вчителя початкових класів, вчителя 

мови (англійська) у початкових 

класах 

Спеціаліст І 
категорії, 

20.03.2018 

16р. Львівський обласний 
інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

№ 31208          01.07.2016 
 

 

Англійська 

мова 

Пацалюк Оксана 

Дмитрівна 

Вчитель 

англійської 
мови 

Мелітопольський державний 

педагогічний університет, 2005р., 
за спеціальністю «Педагогіка і 

методика середньої освіти. Мова та 

література (англійська)» та здобула 
кваліфікацію вчителя англійської 

мови і зарубіжної літератури 

Спеціаліст І 

категорії, 
21.03.2016 

17р. Львівський обласний 

інститут післядипломної 
педагогічної освіти 

№ 26679    30.06.2015 

 

 

Англійська 

мова 

Підкович Ольга 

Богданівна 

Вчитель 

англійської 

мови 

Київський ордена Леніна і ордена 

Жовтневої Революції державного 

університету імені Т.Г.Шевченка, 
1988р., за спеціальністю романо-

германські мови і література, 

присвоєно кваліфікацію філолог, 
викладач іспанської і англійської 

мов, перекладач іспанської мови 

Вища, «старший 

вчитель», 

05.04.2017 

 

30р. Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти 
№ 003046    25.11.2016 

 

 

Англійська 

мова 

Сідельник Олені 

Михайлівна 

Вчитель 

англійської 

Рівненський державний 

гуманітарний університет, 2003р., 

Спеціаліст І 

категорії, 

21р. Львівський обласний 

інститут післядипломної 

 



мови за спеціальністю «Педагогіка і 
методика середньої освіти. 

Українська мова і література та 

мова і література (англійська)» та 

здобула кваліфікацію вчителя 
української мови і літератури та 

мови (англійська) і зарубіжної 

літератури 

21.03.2016 педагогічної освіти 
№26680     30.06.2015 

 

Англійська 
мова 

Сидорів Ірина 
Валеріївна 

Вчитель 
англійської 

мови 

Дрогобицький державний 
педагогічний університет імені 

Івана Франка, 2005р., за 

спеціальністю «Педагогіка і 
методика середньої освіти. 

Українська мова і література та 

мова і література (англійська)» та 

здобула кваліфікацію вчителя 
української мови і літератури та 

англійської мови і зарубіжної 

літератури загальноосвітньої 
школи другого та третього 

ступенів 

Спеціаліст ІІ 
категорії, 

21.03.2011 

13р. Львівський обласний 
інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

№ 22600      14.01.2010 
 

декрет 

Німецька мова Лех Ольга 

Михайлівна 

Вчитель 

німецької 

мови 

Волинський національний 

університет імені Лесі Українки, 

2012р., за спеціальністю «Мова і 
література (німецька)» та здобула 

кваліфікацію філолога, викладача 

німецької мови та літератури і 
англійської мови 

Спеціаліст ІІ 

категорії, 

21.03.2016 

4р. --- 

 

 

Німецька мова Тихончук Ірина 

Ярославівна 

Вчитель 

німецької 

мови 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 

2010р., за спеціальністю «Мова та 

література (англійська)» та здобула 
кваліфікацію магістра філології. 

Викладач англійської і німецької 

мов та світової літератури 

Спеціаліст ІІ 

категорії, 

20.03.2017 

4р. Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

№001527    30.06.2016 
 

 

Українська 
мова та 

література 

Плугова               
Надія               

Василівна 

Заступник 
директора з 

навчально-

виховної 
роботи, 

Ровенський державний 
педагогічний університет     ім. 

Д.З.Мануїльського, 1991р., за 

спеціальністю «Українська мова та 
література», присвоєно 

Вища, «старший 
вчитель», 

05.04.2016 

27р. 
 

Львівський обласний 
інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

№28081  02.10.2015 
 

 



вчитель 
української 

мови та 

літератури 

кваліфікацію вчителя української 
мови та літератури 

 

 

Українська 

мова та 
література 

Кішак                

Зоряна               
Мирославівна 

Заступник 

директора з 
навчально-

виховної 

роботи, 
вчитель 

української 

мови та 
літератури 

Львівський державний університет 

ім. І. Франка, 1999р., за 
спеціальністю «Українська мова та 

література», присвоєно 

кваліфікацію філолог, викладач 
український мови і літератури 

Вища, «старший 

вчитель», 

05.04.2017 

 

 

22р  

 

Львівський обласний 

інститут післядипломної 
педагогічної освіти 

№ 003039 25.11.2016 

 

 

Українська 
мова та 

література 

Колесник 
Валентина 

Миколаївна 

 

Вчитель 
української 

мови та 

літератури 

Ровенський державний 
педагогічний інститут імені Д.З. 

Мануїльського, 1979р., за 

спеціальністю українська мова та 
література, присвоєно кваліфікацію 

вчителя української мови та 

літератури 

Вища, 04.04.2018 

 

39р.  
 

Львівський обласний 
інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

№ 006487  16.06.2017 
 

 

Українська 
мова та 

література 

Плевницька                 
Алла             

Павлівна 

Вчитель 
української 

мови та 

літератури, 

зарубіжної 
літератури 

Донецький національний 
університет, 2001р., за 

спеціальністю «Українська мова і 

література» та здобула 

кваліфікацію учителя української 
мови і літератури 

Вища, «учитель - 
методист», 

04.04.2018 

 

34р. 
 

Донецький обласний 
інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

№007794       03.07.2017 

 

 

Українська 

мова та 

література 

Цьох            

Оксана              

Богданівна 
 

Вчитель 

української 

мови та 
літератури 

Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені 

Івана Франка, 1999р., за 
спеціальністю «Педагогіка і 

методика середньої освіти. 

Українська мова і література», 

присвоєно кваліфікацію вчитель 
української мови і літератури та 

зарубіжної літератури 

Вища, «старший 

вчитель», 

05.04.2017 

 

 

19р. 

 

Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти 
№000091  10.06.2016 

 

 

Українська 

мова та 
література 

Малицька                      

Ольга                 
Володимирівна 

 

Вчитель 

української 
мови та 

літератури 

Волинський державний 

університет імені Лесі Українки, 
1999р., за спеціальністю 

«Українська мова та література», », 

присвоєно кваліфікацію філолога, 

Вища, 04.04.2018 

 

 

18р 

 

Львівський обласний 

інститут післядипломної 
педагогічної освіти 

№ 009655    10.11.2017 

 

 



викладача української мови та 
літератури 

Українська 

мова та 

література 

Скалецька 

Наталія 

Богданівна 

Вчитель  

української 

мови та 

літератури 

Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний інститут 

імені Г.С.Сковороди, 2000р., за 

спеціальністю «Педагогіка і 
методика середньої освіти. 

Українська мова і література» та 

здобула кваліфікацію вчителя 
української мови та літератури, 

зарубіжної літератури 

Вища, 04.04.2018 18р. Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

№007025     26.06.2017 
 

 

Зарубіжна 

література 

Буджерин Лілія 

Володимирівна 

Вчитель 

зарубіжної 

літератури 

Дрогобицький державний 

педагогічний інститут імені Івана 

Франка, 1984р., за спеціальністю 
«Російська мова та література», 

присвоєно кваліфікацію вчителя 

російської мови та літератури 

Вища, «старший 

вчитель», 

07.04.2014 

 

34р. Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти 
№ 13751    19.08.2013 

 

 

Історія Кашицька 
Наталія 

Йосипівна 

Вчитель 
історії 

Луцький державний педагогічний 
інститут імені Лесі Українки, 

1993р., за спеціальністю історія і 

методика виховної роботи, 
присвоєно кваліфікацію вчителя 

історії та курсу «Людина і 

суспільство», методист з виховної 

роботи 

Вища, «старший 
вчитель», 

07.04.2015 

 

26р. Львівський обласний 
інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

№ 23445   22.09.2014 
 

 

Історія Мацьків Лідія 
Іллівна 

Вчитель 
історії, права 

Львівський ордена Леніна 
державний університет імені Івана 

Франка, 1984р., за спеціальністю 

історія, присвоєно кваліфікацію 
історик. Викладач історії 

радянського права 

Вища, «старший 
вчитель», 

05.04.2017 

 

33р. Львівський обласний 
інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

№ 005550    17.03.2017 
 

 

Історія  Шеремета Ірина 

Василівна 

Вчитель 

історії 

Луцький державний педагогічний 

інститут імені Лесі України, 

1995р., за спеціальністю історія, 
присвоєно кваліфікацію вчитель 

історії і права 

Вища, «старший 

вчитель», 

04.04.2018 

 

22р. Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти 
№009785    17.11.2017 

 

 

Історія  Денисюк 
Світлана 

Ярославівна 

Вчитель 
історії 

Чернівецький державний 
університет, 1990р.,  

Спеціаліст І 
категорії, 

30.03.1999 

14 р. №11259           1999р.  



Математика  Дилин Наталія 
Олексіївна 

Вчитель 
математики, 

інформатики 

Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 

2002р., за спеціальністю 

«Математика» та здобула 

кваліфікацію математик. Викладач 

Спеціаліст І 
категорії, 

04.04.2018 

16р. Львівський обласний 
інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

№ 006934  26.02.2017 

 

 

Математика  Воньо Марія 
Петрівна 

Вчитель 
математики, 

інформатики 

Дрогобицький державний 
педагогічний університет імені 

Івана Франка, 2002р., за 

спеціальністю «Педагогіка і 
методика середньої освіти. 

Математика та основи економіки» 

та здобула кваліфікацію вчителя 
математики та основ економіки  

Спеціаліст ІІ 
категорії, 

20.03.2018 

4р. Львівський обласний 
інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

№ 007863  03.07.2017 
 

 

Математика  Балас Галина 
Іванівна 

Вчитель 
математики 

Волинський державний 
університет імені Лесі Українки, 

2001р., за спеціальністю 

«Математика» та здобула 
кваліфікацію математика, 

викладача математики 

Вища, 07.04.2014 24р. Львівський обласний 
інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

№ 14273    19.08.2013 
 

 

Математика  Ломоносова 

Тетяна Юріївна 

Вчитель 

математики, 
інформатики 

Волинський державний 

університет імені Лесі Українки, 
2000р., за спеціальністю 

«Математика» та здобула 

кваліфікацію математика, 

викладача математики 

Вища, 04.04.2018 23р. Львівський обласний 

інститут післядипломної 
педагогічної освіти 

№ 006488    16.06.2017 

 

 

Математика  Осіпова Олена 
Іванівна 

Вчитель 
математики  

Дніпропетровський державний 
університет, 1994р., за 

спеціальністю «Математика», », 

присвоєно кваліфікацію математик, 
викладач 

Вища, «старший 
вчитель», 

04.04.2018 

 

23р. Львівський обласний 
інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

№ 006874    26.06.2017 
 

 

Математика  Пиріг Ірина 

Володимирівна 

Вчитель 

математики, 

інформатики 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 

2011р., за спеціальністю 
«Математика» та здобула 

кваліфікацію математик. Викладач 

Спеціаліст  2р. ---  

Фізика  Грица Галина 

Йосипівна 

Вчитель 

фізики 

Львівський державний університет 

імені Івана Франка, 1995р., за 
спеціальністю фізика, присвоєно 

кваліфікацію фізик. Викладач 

фізики 

Спеціаліст вищої 

категорії, 
04.04.2018 

25р. Львівський обласний 

інститут післядипломної 
педагогічної освіти 

№ 006486   16.06.2017 

 

 



Фізика  Мартинюк 
Людмила 

Олександрівна 

Вчитель 
фізики, 

астрономії, 

природознавс

тва 

Луцький державний педагогічний 
інститут імені Лесі Українки, 

1991р., за спеціальністю 

математика і фізика, присвоєно 

кваліфікацію вчителя математики і 
фізики середньої школи 

Вища, «старший 
вчитель», 

04.04.2018 

 

27р. Львівський обласний 
інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

№ 007072    30.06.2017 

 

 

Хімія  Лотоцька Наталія 

Володимирівна 

Вчитель хімії Львівський ордена Леніна 

державний університет імені Івана 

Франка, 1980р., за спеціальністю 
біологія (генетика), присвоєно 

кваліфікацію біолог. Викладач 

біології і хімії 

Вища, «учитель - 

методист», 

05.04.2017 

37р. Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти 
№ 000293    17.06.2016 

 

 

Хімія  Мацях Наталія 

Романівна 

Вчитель хімії Львівський державний університет 

імені Івана Франка, 2006р., за 
спеціальністю «Хімія» та здобула 

кваліфікацію магістра хімії. 

викладач хімії 

Спеціаліст ІІ 

категорії, 
20.03.2017 

9р. Львівський обласний 

інститут післядипломної 
педагогічної освіти 

№ 006873    26.06.2017 

 

 

Біологія  Романчук Марія 
Іванівна 

Вчитель 
біології 

Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 

2001р., за спеціальністю 

«Ботаніка» та здобула кваліфікацію 
біолог-ботанік. Викладач біології 

та хімії 

Вища, 04.04.2018 16р. Львівський обласний 
інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

№006875    26.06.2017 
 

 

Біологія  Ящишин Ірина 

Володимирівна 

Вчитель 

біології, 

екології 

Волинський державний 

університет імені Лесі Українки, 

2003р., за спеціальністю «Біологія» 
та здобула кваліфікацію біолога, 

викладача біології 

Вища, 07.04.2015 15р. Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти 
№ 01315     15.03.2012 

 

 

Географія  Мельник Ірина 

Мар’янівна 

Вчитель 

географії, 
економіки 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 
2000р., за спеціальністю 

економічна і соціальна географія, 

присвоєно кваліфікацію економіко 

– географ. Викладач 

Вища, 05.04.2016 16р. Львівський обласний 

інститут післядипломної 
педагогічної освіти 

№ 26682    30.06.2015 

 

 

Музика  Ігнатович Ірина 
Володимирівна 

Вчитель 
музики 

Дрогобицький державний 
педагогічний інститут імені Івана 

Франка, 1992р., за спеціальністю 

«Музика», присвоєно кваліфікацію 
вчителя музики 

Вища, «учитель - 
методист», 

03.04.2014 

27р. Львівський обласний 
інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

№ 001174   30.06.2016 
 

 

Початкові Салій                        Заступник Київський державний педагогічний Вища, «старший 36р  Львівський обласний  



класи Галина                   
Василівна 

директора з 
навчально-

виховної 

роботи, 

вчитель 
початкових 

класів 

інститут імені О.М.Горького, 
1989р., за спеціальністю 

«Педагогіка і методика 

початкового навчання», присвоєно 

кваліфікацію вчителя початкових 
класів 

вчитель», 

05.04.2017 

 

інститут післядипломної 
педагогічної освіти 

№ 003233  09.12.2016 

 

Початкові 

класи 

Бац Вікторія 

Іванівна 

Вчитель 

початкових 
класів 

Володимир – Волинське 

педагогічне училище імені 
А.Ю.Крильського, 1984р., за 

спеціальністю «Викладання в 

початкових класах 
загальноосвітньої школи», 

присвоєно кваліфікацію вчителя 

початкових класів  

Молодший 

спеціаліст, 
«старший 

вчитель»,05.04.201

7 

34р. Львівський обласний 

інститут післядипломної 
педагогічної освіти 

№ 05198  08.04.2016 

 

 

Початкові 

класи 

Ольга Іванівна Вчитель 

початкових 
класів 

Волинський державний 

університет імені Лесі Українки, 
2000р., за спеціальністю 

«Початкове навчання» та здобула 

кваліфікацію вчителя початкових 
класів 

Спеціаліст ІІ 

категорії, 
24.03.2014 

14р. Львівський обласний 

інститут післядипломної 
педагогічної освіти 

№ 14933  20.08.2013 

 

 

Початкові 

класи 

Жук Наталія 

Ярославівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Тернопільський державний 

педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка, 2000р., за 

спеціальністю «Початкове 
навчання» та здобула кваліфікацію 

вчителя початкових класів 

Вища, «старший 

вчитель», 

05.04.2017 

 

29р. Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

№ 05206  08.04.2016 
 

 

Початкові 

класи 

Запісоцька Надія 

Богданівна 

Вчитель 

початкових 
класів 

Рівненський державний 

педагогічний інститут, 1995р., за 
спеціальністю «Педагогіка і 

методика початкового навчання», 

присвоєно кваліфікацію вчителя 

початкових класів 

Вища, «старший 

вчитель», 

05.04.2016 

 

29р. Львівський обласний 

інститут післядипломної 
педагогічної освіти 

№ 03522  29.04.2015 

 

 

Початкові 
класи 

Кагуй Ірина 
Орестівна 

Вчитель 
початкових 

класів 

Дрогобицький державний 
педагогічний університет імені 

Івана Франка, 2001р., за 

спеціальністю «Початкове 
навчання» та здобула кваліфікацію 

вчителя початкових класів та 

українознавства 

Спеціаліст І 
категорії, 

20.03.2018 

11р. Львівський обласний 
інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

№ 06184  28.04.2017 
 

 



Початкові 
класи 

Мілєвич Ольга 
Василівна 

Вчитель 
початкових 

класів 

Луцький державний педагогічний 
інститут імені Лесі України, 

1989р., за спеціальністю 

«Педагогіка і методика 

початкового навчання», присвоєно 
кваліфікацію вчителя початкових 

класів середньої школи 

Вища, «старший 
вчитель», 

07.04.2014 

 

30р. Львівський обласний 
інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

№ 17346  28.08.2013 

 

 

Початкові 

класи 

Пилип’як Ольга 

Михайлівна 

Вчитель 

початкових 
класів 

Ровенський державний 

педагогічний університет     ім. 
Д.З.Мануїльського, 1977р., за 

спеціальністю «Педагогіка і 

методика початкового навчання», 
присвоєно кваліфікацію вчителя 

початкових класів 

Вища, «старший 

вчитель», 

05.04.2016 

 

40р. Львівський обласний 

інститут післядипломної 
педагогічної освіти 

№ 03528  29.04.2015 

 

 

Початкові 

класи 

Пшик Галина 

Ярославівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Тернопільський державний 

педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка, 2000р., за 
спеціальністю «Початкове 

навчання» та здобула кваліфікацію 

вчителя початкових класів 

Вища, «старший 

вчитель», 

05.04.2017 

 

30р. Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти 
№ 05220  08.04.2016 

 

 

Початкові 
класи 

Сьомкіна Наталія 
Атаназіївна 

Вчитель 
початкових 

класів 

Тернопіський державний 
педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка, 1999р., за 

спеціальністю «Початкове 

навчання», присвоєно кваліфікацію 
вчитель початкових класів 

Вища, 05.04.2017 24р. Львівський обласний 
інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

№ 053660  08.04.2016 

 

 

Початкові 

класи 

Уліцька Оксана 

Іванівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Бродівське педагогічне училище, 

1997р., за спеціальністю 

«Початкове навчання», присвоєно 
кваліфікацію вчитель початкових 

класів, хореографії 

Спеціаліст ІІ 

категорії, 

20.03.2018 

19р. Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти 
№ 05510  16.09.2016 

 

 

Початкові 

класи 

Харкевич Ірина 

Дмитрівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Бродівське педагогічне училище, 

2002р., за спеціальністю 

«Початкове навчання» і здобула 
кваліфікацію вчителя початкових 

класів, керівника дитячого 

хореографічного колективу 

Молодший 

спеціаліст, 

29.03.2011 

16р. Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти 
№ 33140  25.03.2011 

 

 

Початкові 
класи 

Хомин Надія 
Дмитрівна 

Вчитель 
початкових 

класів 

Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 

2009р., присвоєно кваліфікацію 

Вища, 07.04.2015 21р. Львівський обласний 
інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

 



«Філолог. Викладач української 
мови та літератури» 

№ 011197  18.04.2015 
 

Початкові 

класи 

Богуцька Лариса 

Василівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Дубенське педагогічне училище 

Рівненської області, 1993р., за 

спеціальністю «Викладання в 

початкових класах 
загальноосвітньої школи», 

присвоєно кваліфікацію вчителя 

початкових класів 

Молодший 

спеціаліст, 

23.03.2015 

25р. Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

№ 12953  21.06.2013 
 

 

 

 

Початкові 
класи 

Дроботюк Юлія 
Тарасівна 

Вчитель 
початкових 

класів 

Дрогобицький державний 
педагогічний університет імені 

Івана Франка, 2004р., за 

спеціальністю «Початкове 

навчання» та здобула кваліфікацію 
вчителя початкових класів 

Спеціаліст І 
категорії, 

21.03.2016 

22р. Львівський обласний 
інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

№ 03529  29.04.2015 

 

декрет 

Початкові 

класи 

Біловус Наталія 

Володимирівна 

Вихователь  Бродівський педагогічний коледж 

імені Маркіяна Шашкевича, 2007р., 

за спеціальністю «Початкове 
навчання» і здобула кваліфікацію 

вчителя початкових класів, 

керівника дитячого 
хореографічного колективу 

Спеціаліст  2р. ---  

Початкові 
класи 

Ткачук Ірина 
Василівна 

Вихователь  Волинський національний 
університет імені Лесі Українки, 

2009р., за спеціальністю 

«Початкове навчання» та здобула 
кваліфікацію вчителя початкових 

класів, організатора початкового 

навчання 

Спеціаліст  ІІ 
категорії, 

20.03.2018 

4р. Львівський обласний 
інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

№ 006490  16.06.2017 
 

 

Християнська 
етика 

Галабурда 
Оксана 

Володимирівна 

Вчитель основ 
християнської 

етики 

Івано-Франківський Теологічно-
катехитичний Духовний Інститут, 

1998р., за спеціальністю онови 

релігієзнавства, присвоєно 

кваліфікацію  викладача 
релігієзнавства та основ етики і 

моралі; Прикарпатський 

університет імені Василя 
Стефаника, 2000р., за 

спеціальністю «Історія» та здобула 

кваліфікацію історика, викладача 

Спеціаліст І 
категорії, 

05.04.2017 

19р. Львівський обласний 
інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

№ 001500   20.06.2016 

 

 



Образотворче 
мистецтво 

Гудим Лілія 
Сергіївна 

Вчитель 
образотворчог

о мистецтва 

Самбірське педагогічне училище 
імені І.Филипчака, 1996р., за 

спеціальністю «Викладання 

образотворчого мистецтва та 

художньої праці», присвоєно 
кваліфікацію вчителя 

образотворчого мистецтва та 

художньої праці. Керівник гуртка 
ДПМ.; 

Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені 
Івана Франка, 2002р., за 

спеціальністю «Педагогіка і 

методика середньої освіти. Трудове 

навчання (технічна і обслуговуюча 
праця)» та здобула кваліфікацію 

вчителя трудового навчання 

(технічна і обслуговуюча праця), 
креслення і безпека 

життєдіяльності 

Спеціаліст І 
категорії, 

21.03.2016 

22р. Львівський обласний 
інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

№ 003704  30.12.2016 

 

 

Основи 
здоров’я  

Вчитель основ 
здоров’я 

Спеціаліст І 
категорії, 

21.03.2016 

22р. Львівський обласний 
інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

№ 335285   14.03.2012 
 

 

Трудове 

навчання 

Мочалова Тетяна 

Валеріївна 

Вчитель 

трудового 

навчання 

Київський індустріально-

педагогічний технікум, 1989р., за 

спеціальністю «Обробка металів 
різання», присвоєно кваліфікацію 

технік – майстер виробничого 

навчання 

Спеціаліст, 

21.03.2016 

28р. Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти 
№ 26678    30.06.2015 

 

 

Трудове 
навчання 

Цибуховський 
Віктор Павлович 

Вчитель 
трудового 

навчання 

Дрогобицький державний 
університет імені Івана Франка, 

2001р., за спеціальністю 

«Педагогіка і методика середньої 
освіти. Трудове навчання» та 

здобув кваліфікацію вчителя 

трудового навчання (технічна і 

обслуговуюча праця), креслення та 
безпека життєдіяльності 

Спеціаліст І 
категорії, 

24.03.2014 

22р. Львівський обласний 
інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

№4697      20.08.2013 
 

 

Трудове 

навчання 

Чапран Катерна 

Михайлівна 

Вчитель 

трудового 

навчання 

Республіканський заочний 

технологічний технікум, 1984р., за 

спеціальністю «Швейне 
виробництво», присвоєно 

кваліфікацію техніка - технолога 

Спеціаліст, 

20.03.2017 

22р. Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти 
№ 03235      27.02.2015 

 

 



Фізична 
культура  

Меда Лілія 
Володимирівна 

Вчитель 
фізичної 

культури 

Львівський державний інститут 
фізичної культури, 2000р., за 

спеціальністю фізичне виховання 

за спеціалізацією викладач 

валеології, присвоєно кваліфікацію 
викладач фізичного виховання і 

спорту 

Вища, 05.04.2016 18р. Львівський обласний 
інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

№ 26681    30.06.2015 

 

 

Фізична 

культура 

Омельчук Петро 

Миколайович 

Вчитель 

фізичної 
культури 

Луцький державний педагогічний 

інститут імені Лесі Українки, 
1985р., за спеціальністю фізичне 

виховання, присвоєно кваліфікацію 

і звання вчителя фізичної культури 
середньої школи 

Вища, «старший 

вчитель», 

07.04.2014 

 

33р. Львівський обласний 

інститут післядипломної 
педагогічної освіти 

№ 14202    19.08.2013 

 

 

Фізична 
культура  

Уханська Оксана 
Євгенівна 

Вчитель 
фізичної 

культури 

Львівський державний інститут 
фізичної культури, 2003р., за 

спеціальністю «Фізичне 

виховання» та здобула 
кваліфікацію викладач фізичного 

виховання та спорту 

Спеціаліст І 
категорії, 

20.03.2018 

14р. Львівський обласний 
інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

№006937     26.06.2017 
 

 

Фізична 

культура 

Федаш Роман 

Васильович 

Вчитель 

фізичної 
культури 

Волинський національний 

університет імені Лесі Українки, 
2008р., за спеціальністю 

«Олімпійський та професійний 

спорт» та здобув кваліфікацію 

викладача фізичного виховання, 
тренера 

Спеціаліст І 

категорії, 
20.03.2017 

9р. Львівський обласний 

інститут післядипломної 
педагогічної освіти 

№000292     17.06.2016 

 

 

Керівник 

хореографічно

го гуртка 

Савченко Тетяна 

Ігорівна 

Керівник 

гуртка 

Бродівське педагогічне училище, 

1998р., за спеціальністю 

«Початкове навчання», присвоєно 
кваліфікацію вчитель початкових 

класів і хореографії 

Спеціаліст ІІ 

категорії, 

20.03.2018 

13р. Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти 
№010491         19.01.2018 

 

 

Педагог - 

організатор 

Вольська Тетяна 

Вікторівна 

Педагог - 

організатор 

Рівненський інститут 

слов’янознавства Київського 

славістичного університету, 2013р., 
за спеціальністю «Мова і 

література (німецька, польська)», 

присвоєно кваліфікацію магістра 
філології, викладача німецької і 

польської мов та зарубіжної 

літератури 

Спеціаліст 7р.   



Педагог - 
організатор 

Пастух Юлія 
Олегівна 

Педагог-
організатор, 

вчитель 

української 

мови та 
літератури 

Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 

2013р., за спеціальністю 

«Українська мова і література» та 

здобула кваліфікацію магістра 
філології. Викладач української 

мови та літератури 

Спеціаліст  3р. Львівський обласний 
інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

№ 006489      16.06.2017 

 

декрет 

Соціальний  

педагог 

Брух Ірина 

Вікторівна 

Соціальний 

педагог 

Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені 
Івана Франка, 2013р., за 

спеціальністю «Соціальна 

педагогіка» та здобула 
кваліфікацію соціального педагога, 

практичного психолога у закладах 

освіти  

Спеціаліст  5р. ---  

Соціальний 

педагог 

Корнелюк 

Світлана 
Якимівна 

Соціальний 

педагог 

Волинський державний 

університет імені Лесі Українки, 
2001р., за спеціальністю 

«Соціальна педагогіка і початкове 

виховання» та здобула 
кваліфікацію соціального педагога, 

вчителя початкових класів 

Спеціаліст  13р. --- декрет 

Практичний 

психолог 

Пелипець Лілія 

Іванівна 

Практичний 

психолог 

Прикарпатський національний 

університет імені Василя 

Стефаника, 2009р., за 
спеціальністю «Соціальна 

педагогіка» та здобула 

кваліфікацію соціального педагога, 
викладача, практичного психолога 

у закладах освіти 

Спеціаліст  8р. ---  

Бібліотека Зубрицька 

Людмила 

Федорівна 

Зав. 

бібліотеки  

Самбірське культурно-освітнє 

училище, 1982р., за спеціальністю 

бібліотечна справа, присвоєно 
кваліфікацію бібліотекар середньої 

кваліфікації 

Спеціаліст І 

категорії, 

17.02.2015 

35р. Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти 
№ 10478    04.03.2013 

 

 

Особи, які працюють за сумісництвом  

Українська 

мова та 

література 

Пащук Надія 

Михайлівна 

Вчитель 

української 

мови та 

Львівський ордена Леніна 

державний університет імені Івана 

Франка, 1979р., за спеціальністю 

Вища, 

«вчитель - 

методист», 

39р.   

 

Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

 



 

літератури українська мова та література, 
присвоєно кваліфікацію філолог. 

Викладач української мови та 

літератури  

05.04.2017 

 

 

№31072  24.06.16 

 

 


