
ВІДОМОСТІ 

про педагогічних працівників КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж  

Івана Филипчака»,  які забезпечують освітній процес за спеціальністю 

на рівні фахової передвищої освіти 
 

№ 
з/п 

 
Найменування 

навчальної 
дисципліни 

 
Прізвище, ім’я 

та 
по батькові 

педагогічного 

працівника 

Найменування 
посади 

(для осіб, що 

працюють за 
сумісництвом, - 

місце основної 

роботи, 

найменування 
посади) 

Найменування 
закладу, який 

закінчив 
педагогічний 

працівник 
(рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація згідно 
з документом 

про вищу освіту)* 

Категорія, 
педагогічне звання 

(в разі наявності 

науковий ступінь, 
шифр і 

найменування 

наукової 
спеціальності, тема 
дисертації (серія, 

номер, дата, ким 

виданий диплом), 
вчене звання, за 

якою кафедрою 

(спеціальністю) 
присвоєно (серія, 

номер, дата, ким 

виданий атестат) 

Відомості 
про підвищення 

кваліфікації 
педагогічного 

працівника 
(найменування 

закладу, 
вид документа, 

тема, дата видачі, 
кількість 

навчальних 
кредитів (годин) 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Особи, які працюють за основним місцем роботи 

1 Історія України. 
Історія 

образотворчого 
мистецтва. 

 

 

СЛАВИЧ 
Леся 

Володимирівна 

 

 

 

 

 

Викладач, 
голова  

циклової комісії 
суспільних 

дисциплін 

Львівський  
національний  

університет імені  
Івана Франка, 

2000 р., 
сп. – Всесвітня історія, 
кв. – Історик. Викладач 

 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

викладач-методист, 
2021 р. 

 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 

післядипломної освіти та 
доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 
університету імені Івана 

Франка, свідоцтво СС 

02125438 /643/ 19, 

«Західноукраїнська 
Народна Республіка. 

Державотворчий процес. 

Краєзнавчий аспект», 
28.02.2019 р. 

 
Стажування з дисципліни 

«Історія України» при 

 



кафедрі історії України 

ДДПУ ім. І.Франка 
 з 14.05 по 23.05.2018 р., 

довідка № 171,  
23.05.2018 р. 

 

Стажування з дисципліни 

«Історія образотворчого 
мистецтва» у 

Відокремленому 

структурному підрозділі 

Національного 
педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова  
з 21.09 по 23.10.2020 р., 

довідка № 55/20, 
 23.10.2020 р. 

2 Основи 

економічної теорії. 
Психологія. 
Економіка. 

Перші дні дитини в 
школі. 

Переддипломна 

педагогічна 
практика. 

 

ВАНТУХ 
Володимир 
Петрович 

Директор 

коледжу, 
викладач 

 

Львівський 

сільськогосподарський 
інститут, 

сп. - Агрономія, 1987 р. 
кв. - Вчений агроном. 

 

Дрогобицький  
державний педагогічний 

університет  
імені Івана  

Франка, 2011 р.,  
сп. - Психологія,  

кв. - Магістр психології, 

викладач 
психологічних  

дисциплін 
 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

викладач- 
методист, 

2020 р. 
Кандидат 

економічних наук, 
2001 

 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 
післядипломної освіти та 

доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 
державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, свідоцтво  
СС 02125438/658 18, 

«Комп’ютерна залежність 

молодших школярів», 
28.02.2018 р. 

 

Стажування  з дисципліни 
«Психологія» при кафедрі 

практичної психології 

соціально-гуманітарного 
факультету ДДПУ 

 ім. І.Франка  
з 03.10 по 17.10.2016 р.,  

довідка № 82, 17.10 2016 р. 
 

Стажування з дисципліни 
«Економічна теорія» при 

кафедрі економіки та 

менеджменту  ДДПУ  
ім. І.Франка  

 



з 20.11 по 25.11.2017 р., 

довідка № 35, 25.11 2017 р. 
 

Стажування з дисципліни 
«Психологія» у 

Відокремленому 

структурному підрозділі 

Національного 
педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова 

«Львівський навчально-
науковий центр 

професійної освіти»  
з 01.06 по 18.06.2021 р., 

довідка № 27/21, 
 24.06.2021 р. 

3 Соціологія. 
Культурологія. 
Історія фізичної 

культури. 
Гурткова робота. 

Громадянська 

освіта. 
 

ВОЙТКІВ 
Леся 

Василівна 

Викладач Дрогобицький  
державний  

педагогічний  
університет 

імені Івана Франка, 
2006 р., 

сп. – Релігієзнавство, 
кв. – Філософ-

релігієзнавець, 
викладач філософських, 

релігієзнавчих та 

культурологічних 
дисциплін 

 

Кандидат 

філософських наук, 
2016 р. 

Сп.09.00.05 
Історія філософії. 

 

Тема: Серце як 

екзистенцій на засада 
духу в українській 

філософії ІІ 

половини ХІХ – ІІ 
половини ХХ 

століття 
 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

2017 р. 
 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 
післядипломної освіти та 

доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 
державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка,  свідоцтво  
ВВ 02125438 /0144/ 21, 

05.02.2021 р. 
 

Стажування з дисциплін: 

«Людина і світ», 

«Культурологія»  при 
кафедрі культурології та 

мистецької освіти ДДПУ 

ім. І.Франка  
з 10.09 по 19.10.2018 р., 

довідка № 12, 19.10.2018 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Соціологія» при кафедрі 

правознавства, соціології і 
політології історичного 

факультету ДДПУ  
ім. І.Франка 

 з 25.02по 01.03.2019 р., 
довідка № 112,  

 



01.03.2019 р. 
 

Стажування з дисциплін: 

«Громадянська освіта». 
«Історія фізичної 

культури»  при кафедрі 

культурології та 

мистецької освіти і кафедрі 
теорії та методики 

фізичного виховання 

ДДПУ ім. І.Франка  
з 10.09 по 04.10.2019 р., 

довідка № 136,  
04.10.2019 р. 

 

Стажування з дисципліни 

«Історія фізичної 
культури» у 

Відокремленому 

структурному підрозділі 
Національного 

педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова  
з 06.09 по 29.09.2021 р., 

довідка № 39/21, 

29.09.2021 р. 
4 Всесвітня історія. 

Методика 

навчання громад. 

та іст. осв. галузі 
(Методика 

навчання предмета 

«Я у світі»). 
Пробна практика 

(Я досліджую світ). 
 

КРІЛЬ 
Олександра 
Ярославівна 

Викладач Дрогобицький  
державний  

педагогічний  
університет імені  

Івана Франка, 
2009 р., 

сп. – Педагогіка і 

методика середньої 
освіти. Історія, 
кв. – Магістр 

педагогічної освіти, 
викладач історії 

 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

викладач-методист, 
2021 р. 

 

 

Курси підвищення 
кваліфікації при Центрі 

післядипломної освіти та 

доуніверситетської 
підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету 
імені Івана Франка, 

свідоцтво  
СС 02125438/649 18, 

«Міжнародні відносини 
напередодні другої світової 

війни», 28.02.2018 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Всесвітня історія» при 

кафедрі всесвітньої історії 
та спеціальних історичних 

 



дисциплін ДДПУ  
ім. І.Франка  

з 13.11 по 08.12.2017 р., 

довідка № 38, 08.12 2017 р. 
 

 

Стажування з дисципліни 

«Методика навчання 

предмета «Я у світі» при 
кафедрі культурології та 

мистецької освіти  
ДДПУ ім. І.Франка  

з 05.02 по 23.02.2018 р., 

довідка № 103,  
23.02.2018 р. 

5 Основи 
економічної теорії. 

Економіка. 
Географія. 

Основи 
підприємницької 

діяльності. 
 

НІМЕРОВСЬКА 
Надія 

Петрівна 

Викладач Дрогобицький  
державний  

педагогічний  
університет імені  

Івана Франка, 
2003 р., 

сп. – Педагогіка і 

методика середньої 
освіти. Математика та 

основи економіки, 
кв. – Вчитель 

математики та основ 

економіки 

Спеціаліст 
першої категорії, 

2020 р. 
 

 

Курси підвищення 
кваліфікації при Центрі  

післядипломної освіти та 

до університетської 

підготовки Дрогобицького 
державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, свідоцтво  
ВВ 02125438/0058/20,  

«Підприємництво як 

основна ланка  в економіці 
держави», 14.02.2020 р. 

 

Стажування з дисципліни 
«Основи економічної 

теорії» при кафедрі 

економіки та менеджменту 
навчально-наукового 

інституту фізики, 

математики, економіки та 
інноваційних технологій  

ДДПУ ім. І.Франка 
з 14.05 по 30.05.2018 р., 

довідка №186, 30.05.2018 р. 
Стажування з дисципліни 

«Математика» при кафедрі 

математики ДДПУ  
ім. І.Франка 

 з 12.09 по 24.09.2018 р., 

 



довідка № 45, 24.09.2018 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Географія» при кафедрі 
екології і географії  
ДДПУ ім. І.Франка  

з 26.11 по 05.12.2018 р., 

довідка № 78, 05.12.2018 р. 
 

Стажування з дисципліни 
«Технології (Основи 

підприємницької 

діяльності» при кафедрі 
економіки та менеджменту 

ДДПУ ім. І.Франка  
з 09.09 по 23.09.2019 р., 

довідка №141, 23.09.2019 р. 
6 Основи 

правознавства. 
Захист вітчизни. 
Захист вітчизни, 

табірний збір 
 

РАДИК 
Юлія 

Миколаївна 

Викладач Львівський  
національний 

університет імені 
Івана Франка, 

2016 р., 
сп. – Правознавство, 
кв. – Магістр права 

Спеціаліст 
другої категорії, 

2018 р. 
 

 

Стажування з дисципліни 

«Захист Вітчизни» при  

кафедрі суспільствознавчої 
освіти КЗЛОР «Львівський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти»  
з 26.09 по 05.10.2018 р., 

довідка № 423,  
05.10.2018 р. 

 

Стажування з дисципліни 
«Основи правознавства» у 

Відокремленому 

структурному підрозділі 
Національного 

педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова  
з 21.09 по 23.10.2020 р., 

довідка № 72/20, 
23.10.2020 р. 

 

7 Всесвітня історія. 
Історія України. 
Людина і світ. 

СОБКОВСЬКИЙ 
Тарас 

Володимирович 

Викладач Львівський  
національний  

університет імені  
Івана Франка, 2012 р.,  

сп. – Історія,  
кв. – Історик.  

Спеціаліст 
першої категорії, 

2020 р. 
 

Курси підвищення 
кваліфікації при Центрі 

післядипломної освіти та 

доуніверситетської 
підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 

 



Викладач історії 
 

Національний 
університет  
«Львівська 

політехніка», 2013 р.,  
сп. – Адміністративний 

менеджмент, 
 кв. – Менеджер 

(управитель) з 
адміністративної 

діяльності 

університету імені Івана 

Франка, свідоцтво  
СС 02125438/650 18,  
«Наш край в другій 

половині ХХ – початок 
ХХІ століття»,   
28.02.2018 р. 

 

Стажування з дисципліни 

«Історія України» при 

кафедрі історії України 
ДДПУ ім. І.Франка 

 з 06.11 по 22.11.2017 р., 

довідка № 25, 22.11.2017 р. 
 

Стажування  з дисципліни 

«Всесвітня історія»  
при кафедрі всесвітньої 

історії та спеціальних 

історичних дисциплін 
ДДПУ ім. І.Франка  

з 27.11 по 15.12.2017 р., 

довідка № 49, 15.12 2017 р. 
 

Стажування з дисципліни 
«Історія фізичної 

культури»  при кафедрі 

теорії та методики 
фізичного виховання  

ДПУ ім. І.Франка  
з 10.09 по 21.09.2018 р., 

довідка № 13, 21.09.2018 р. 
8 Основи 

філософських 

знань. 
Етика і естетика. 

Громадянська 

освіта. 
Гурткова робота. 

 

ТИШКО 
Наталія 

Йосипівна 

Викладач Львівський  
національний  

університет імені 
Івана Франка, 

2002 р., 
сп. – Філософія, 
кв. – Філософ.  

Магістр філософії 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

викладач-методист, 
2018 р. 

 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 

перепідготовки та 
післядипломної освіти 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету 

імені Івана Франка, 
свідоцтво СПК АЕ № 110,  

«Проблема методу у 

філософії Нового часу», 
28.02.2017 р. 

 

Стажування з дисципліни 

 



«Основи філософських 

знань» при кафедрі 
філософії  ДДПУ  

ім. І.Франка  
з 14.05 по 31.05.2018 р., 

довідка № 172,  
31.05.2018 р. 

Стажування з дисципліни 

«Людина і світ» при 
кафедрі культурології та 

мистецької освіти ДДПУ 

ім. І.Франка  
з 10.09 по 21.09.2018 р., 

довідка № 11, 21.09.2018 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Громадянська освіта»  
при кафедрі культурології 

та мистецької освіти  
ДДПУ ім. І.Франка  

з 12.09 по 27.09.2019 р., 
довідка №137, 30.09.2019 р. 

 

Стажування з дисципліни 

«Етика і естетика» у 

Відокремленому 

структурному підрозділі 
Національного 

педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова  
з 06.09 по 29.09.2021 р., 

довідка № 40/21,  
29.09.2021 р. 

9 Педагогіка. 
Інтеграція 

навчання. 
Пробна практика. 
Пробна практика 

(виховна). 
 

РОНДЯК 
Леся 

Михайлівна 

Викладач. 
Голова  

циклової комісії 

психолого-
педагогічних 

дисциплін 

Київський  
державний 

педагогічний  
інститут імені 

О.М.Горького, 1984 р., 
сп. – Педагогіка і 

психологія (дошкільна), 
кв. – Викладач 

дошкільної педагогіки і 

психології, методист по 

Кандидат 
педагогічних наук, 

2009 р. 
Сп.: 13.00.07 – 

теорія і методика 

виховання. 
Тема: Організаційно-

методичні умови 

превентивного 

виховання учнів 

Курси підвищення 
кваліфікації при Центрі 

перепідготовки та 

післядипломної освіти 
Дрогобицького державного 

педагогічного університету 

імені Івана Франка, 
свідоцтво СПК АЕ № 127, 

«Формування ціннісного 

ставлення до культури і 

 



дошкільному 

вихованню 
 

Дрогобицький  
державний  

педагогічний   
інститут імені  

Івана Франка, 1996 р., 
сп. – Початкове 

навчання, 
кв.- Учитель початкових 

класів 

початкових класів. 
 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

викладач-методист, 
2019 р. 

 

Відмінник освіти 
України 

 

 

мистецтва в учнів 

початкових класів», 
28.02.2017 р. 

 

Стажування з  дисциплін: 

«Вступ до спеціальності»., 

«Педагогіка» при кафедрі 

педагогіки та методики 
початкової освіти 

факультету початкової  
та мистецької освіти  
ДДПУ ім. І.Франка  

з 10.10 по 04.12.2016 р.,  
довідка №103, 05.12.2016 р. 

 

Стажування з дисципліни 

«Інтеграція навчання» у 
Відокремленому 

структурному підрозділі 

Національного 
педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова  
з 30.09 по 18.10.2021 р., 

довідка № 59/21,  
18.10.2021 р. 

10 Дитяча психологія. 
Психологічна 
діагностика. 

Народознавство з 

методикою 
навчання. 
Робота з 

обдарованими 

дітьми. 
Позакласна 

виховна практика. 
Перші дні дитини в 

школі 
Пробна практика 

(виховна). 

БІЛИНСЬКА 
Наталія 

Ярославівна 
 

Практичний 

психолог. 
Викладач. 

Дрогобицький  
державний педагогічний 

інститут імені Івана 

Франка, 1994 р., 
сп. – Педагогіка і 

методика початкового 

навчання, 
кв. – Вчитель  

початкових класів  
і народознавства 

 

 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

викладач-методист, 
2017 р. 

 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 
післядипломної освіти  
та доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 
державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка,  свідоцтво  
ВВ 02125438 /0143/ 21, 

05.02.2021 р. 
 

Стажування з  дисципліни 

«Психологічна 

діагностика» при кафедрі 
практичної психології 

соціально-гуманітарного 

факультету ДДПУ  
ім. І.Франка  

з 12.12 по 19.12.2016 р., 

 



довідка №222, 19.12.2016 р. 
 

Стажування з дисципліни 
«Нові педагогічні 

технології» при кафедрі 

загальної педагогіки та 

дошкільної освіти  
ДДПУ ім. І.Франка  

з 17.09 по 21.09.2018 р., 

довідка № 44, 21.09.2018 р. 
 

Стажування з дисципліни 
«Робота з обдарованими 

дітьми» при кафедрі 

практичної психології 
факультету психології, 

педагогіки та соціальної 
роботи ДДПУ ім. І.Франка 

з 18.02 по 01.03.2019 р., 
довідка №105, 25.02.2019 р. 

 

Стажування з дисципліни 

«Народознавство з 

методикою навчання»  
у Відокремленому 

структурному підрозділі 

Національного 

педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова  
з 21.09 по 23.10.2020 р., 

довідка № 65/20,  
23.10.2020 р. 

 

Стажування «Практичний 

психолог» на базі 

Львівського навчального-

наукового центру 
професійної освіти» 

Національного 

педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова  
з 24.09 по 03.11.2020 р., 

свідоцтво 20 ПК  
02125295  000698-20,  

№ 20-1364,  



03.11.2020 р. 
 

Стажування з  дисципліни 

«Дитяча психологія»  
при кафедрі загальної 

педагогіки та дошкільної 

освіти ДДПУ ім. І.Франка  
з 13.09 по 17.09.2021 р., 

довідка № 66, 17.09.2021 р. 
11 Психологія. 

Загальна 
психологія. 

Перші дні дитини в 

школі. 
Позакласна 

виховна практика. 
Пробна практика 

(виховна). 

ГНИП 
Галина 
Іванівна 

Викладач Київський 
державний 

педагогічний 
інститут імені 

О.М.Горького, 
1983 р., 

сп. - Педагогіка і  

психологія, 
кв. – Викладач – 

дослідник з педагогіки  
та психології 

 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

викладач-методист, 
2019 р. 

 

Відмінник освіти 

України 
 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 
післядипломної освіти  
та доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 
університету імені  

Івана Франка, 
свідоцтво  

СС 02125438/659 18, 

«Психологічна культура 

вчителя», 28.02.2018 р. 
 

Стажування  з  дисципліни 

«Психологія» (загальна, 
вікова, педагогічна) при 

кафедрі психології ДДПУ 
ім. І.Франка з 05.02 по 

19.02.2018 року, 
довідка №104, 19.02 2018 р. 

 

12 Педагогіка. 
Вступ до 

спеціальності. 
Основи 

педагогічної 
майстерності. 

Перші дні дитини в 

школі. 
Пробна практика 

(виховна). 

МАЦКОВСЬКА 
Тетяна 

Миколаївна 

Викладач Дрогобицький  
державний  

педагогічний  
університет імені Івана 

Франка, 2007 р., 
сп. – Початкове 

навчання, 
кв. – Магістр 

педагогічної освіти, 

викладач педагогіки і   
методики початкового 

навчання 
 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

викладач-методист, 
2020 р. 

 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 
перепідготовки та 

післядипломної освіти 

Дрогобицького державного 
педагогічного університету 

імені Івана Франка, 
свідоцтво СПК АЕ № 125, 

«Комунікативна 

компетентність педагога», 

28.02.2017 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Педагогіка» у 
Відокремленому 

 



структурному підрозділі 

Національного 
педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова 
з 06.09 по 29.09.2021 р., 

довідка № 48/21, 
29.09.2021 р. 

 

Стажування з дисципліни 

«Основи педагогічної 
майстерності», «Вступ до 

спеціальності» у 

Відокремленому 

структурному підрозділі 
Національного 

педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова  
з 18.10 по 08.11.2021 р., 

довідка № 65/21, 
08.11.2021 р. 

13 Педагогіка. 
Основи сценічного 

та екранного 

мистецтва. 
Основи 

педагогічної 

майстерності. 
Методика виховної 

роботи. 
Педагогічна 

психологія. 
Нові педагогічні 

технології. 
Перші дні дитини в 

школі. 
Позакласна 

виховна практика. 
Пробна практика 

(виховна). 

ОКСЕНЕНКО 
Світлана 

Михайлівна 

Викладач Київський 
державний 

педагогічний 
інститут імені 
О.М.Горького, 

1986 р., 
сп. – Педагогіка та  

психологія, 
кв. – Викладач – 

дослідник з педагогіки  
та психології 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

викладач-методист, 
2018 р. 

 
Відмінник освіти 

України 
 

 

Курси підвищення 
кваліфікації при Центрі 

перепідготовки та 

післядипломної освіти 
Дрогобицького державного 

педагогічного університету 

імені Івана Франка, 
свідоцтво СПК АЕ № 126, 

«Сучасні форми співпраці 

школи і сім’ї»,  
28.02.2017 р. 

 

Стажування  з  дисципліни 
«Основи сценічного та 

екранного мистецтва» при 

кафедрі культурології  
та мистецької освіти  
ДДПУ ім. І.Франка  

з 12.02 по 01.03.2018 р., 

довідка № 113,  
01.03 2018 р. 

 

Стажування з  дисципліни 

«Основи педагогічної 

 



майстерності» при кафедрі 

педагогіки та методики 
початкової освіти  

ДДПУ ім. І.Франка  
з 10.09 по 28.09.2018 р., 

довідка № 10, 28.09.2018 р. 
 

Стажування з дисципліни 
«Нові педагогічні 

технології» у 

Відокремленому 
структурному підрозділі 

Національного 

педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова  
з 21.09 по 23.10.2020 р., 

довідка № 74/20, 

23.10.2020 р. 
 

Стажування з дисципліни 
«Педагогічна психологія» у 

Відокремленому 

структурному підрозділі 
Національного 

педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова  
з 18.10 по 01.11.2021 р., 

довідка № 60/21, 

01.11.2021 р. 
14 Педагогіка. 

Основи 

педагогічної 

майстерності. 
Методика ФЕМУ. 

Основи 

корекційної 

педагогіки. 
Методика виховної 

роботи. 
Пробна практика. 
Пробна практика 

(виховна). 
Перші дні дитини в 

ПАСІЦЬКА 
Леся 

Михайлівна 

Викладач Дрогобицький  
державний  

педагогічний  
університет імені  

Івана Франка, 
2002 р., 

сп. – Початкове 

навчання, 
кв. - Магістр початкової 

освіти, викладач 

педагогіки і методики 
початкового навчання 

 

Спеціаліст 
першої категорії, 

2017 р. 
 

 

Курси підвищення 
кваліфікації при Центрі 

післядипломної освіти та 

доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 
державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, свідоцтво СС 
02125438 /649/ 19, 

«Організація навчання 

молодших школярів у 
контексті музейної 

педагогіки», 28.02.2019 р. 
 

Стажування з  дисципліни 

 



школі. 
 

«Педагогіка» при кафедрі 

педагогіки та методики 
початкової освіти 

факультету початкової  
та мистецької освіти 
ДДПУ ім. І.Франка  

з 18.02 по 01.03.2019 р., 

довідка № 108,  
01.03.2019 р. 

 

Стажування з дисципліни 

«Основи корекційної 

педагогіки» на базі 

«Львівського навчально-
наукового центру 

професійної освіти» 
Національного 

педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова 
з 02.03 по 16.03.2020 р., 

свідоцтво 20 ПК  
02125295 № 000018-20, 

16.03.2020 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Методика Фему» у 
Відокремленому 

структурному підрозділі 

Національного 
педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова  
з 06.09 по 29.09.2021 р., 

довідка № 42/21, 
29.09.2021 р. 

Стажування з дисципліни 

«Основи педмайстерності» 

у Відокремленому 

структурному підрозділі 

Національного 
педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова 
 з 30.09 по 18.10.2021 р., 

довідка № 56/21,  



18.10.2021 р. 
15 Практика 

«Введення у 

спеціальність» 
Художня праця. 

Малювання і 
ліплення. 
Практика 

«Помічник 
вихователя». 
Позакласна 

виховна практика. 
Пробна практика 
Літня практика 

СЮШКО 
Марія 

Володимирівна 

Викладач Дрогобицький 
державний педагогічний  

університет імені Івана 

Франка, 2005 р.,  
сп. - Початкове 

навчання. Психологія,  
кв.- вчитель 

загальноосвітньої 
школи першого ступеня, 

практичний психолог   
в закладах освіти 

 

Навчально-науковий 

інститут післядипломної 
освіти та дистанційного 

навчання ДВНЗ 

«Прикарпатський 
національний 

університет імені 

Василя Стефаника,  
кв. – вихователь дітей 

дошкільного віку,  
2015 р. 

Спеціаліст Стажування з дисципліни 
«Малювання і ліплення»  

у Відокремленому 

структурному підрозділі 

Національного 
педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова 
 з 06.09 по 29.09.2021 р., 

довідка № 47/21,  
29.09.2021 р. 

 

Стажування з дисципліни 

«Художня праця»  
у Відокремленому 

структурному підрозділі 

Національного 

педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова  
з 30.09 по 18.10.2021 р., 

довідка № 58/21,  
18.10.2021 р. 

 

16 Українська мова. 
Українська 

література. 
Сучасна українська 

мова з 

практикумом. 
Пробна практика 

(укр. мова) 

ГАРАСИМЧУК 
Надія 

Володимирівна 

Викладач. 
Голова циклової 

комісії 

філологічних 
дисциплін 

Львівський 
ордена Леніна  

державний університет 

імені  Івана Франка, 
1988 р., 

сп. – Українська мова і  

література, 
кв.- Філолог. Викладач 

української мови і  

літератури 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

викладач-методист, 
2020 р. 

 

 

Курси підвищення 
кваліфікації при Центрі  

післядипломної освіти та 

до університетської 
підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені  
Івана Франка, 
свідоцтво ВВ 

02125438/0050/20,  

«Розвиток соціокультурної 
компетенції на уроках 

літературного читання на 

прикладах народної казки», 
14.02.2020 р. 

 

Стажування з дисциплін: 
«Українська мова». 

«Українська література» 

 



при кафедрі української 

мови і кафедрі української 
літератури та теорії 

літератури ДДПУ  
ім. І.Франка  

з 10.09 по 10.10.2018 р., 

довідка № 31, 10.10.2018 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Сучасна українська мова» 

на базі «Львівського 
навчально-наукового 

центру професійної освіти» 

Національного 
педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова 
з 15.06 по 30.06.2020 р., 

свідоцтво 20 ПК 0212595 
№ 000308-20, 
30.06.2020 р. 

 

Стажування з дисципліни 

«Методика навчання 
української мови» у 

Відокремленому 

структурному підрозділі 

Національного 
педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова  
з 21.09 по 23.10.2020 р., 

довідка № 62/20, 

23.10.2020 р. 
17 Зарубіжна 

література. 
Гурткова  
Робота. 

БОГДАНОВА 
Олена 

Ігорівна 

Викладач Дрогобицький 

державний педагогічний 
університет імені  Івана 

Франка, 2007 р., 
 сп. - Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Українська мова 
та література. 
кв.- Вчитель  

української мови  і 

літератури та зарубіжної 

Спеціаліст 
першої категорії, 

2019 р. 
 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 
післядипломної освіти та 

доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 
державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, свідоцтво  
СС 02125438/644 18, 

«Волт Вітлен – реформатор 

американської поезії, 

 



літератури 
 

творець вільного вірша», 

28.02.2018 р.,  
 

Стажування з дисципліни 
«Зарубіжна література»  

при кафедрі світової 

літератури та славістики 

ДДПУ ім. І.Франка  
з 13.11 по 21.11.2017 р., 

довідка № 37, 21.11.2017 р. 
 

Стажування з дисципліни 
«Зарубіжна література» у 

Відокремленому 

структурному підрозділі 

Національного 
педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова 

«Львівський навчально-
науковий центр 

професійної освіти»  
з 01.06 по 18.06.2021 р., 

довідка № 24/21, 
23.06.2021 р. 

18 Зарубіжна 

література. 
Сучасна російська 

мова з 

практикумом. 
Гурткова  
Робота. 

БОРОВКОВА 
Світлана 

Костянтинівна 

Викладач Івано-Франківський  

державний  
педагогічний інститут 

ім. В.С.Стефаника, 
1973 р., 

сп. – Російська мова та  
література, 

кв. – Вчитель російської 

мови та  літератури 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

старший викладач, 
2019 р. 

 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 
передпідготовки та 

післядипломної освіти  

Дрогобицького державного 

педагогічного університету 
імені Івана Франка, 

свідоцтво  
СС 02125438/643 18, 

«Міжнародна культура – 

неповторний взірець між 

людиною і навколишнім 
світом», 28.02.2018 р. 

 

Стажування з дисципліни 
«Зарубіжна література»  

при кафедрі світової 

літератури та славістики 
ДДПУ ім. І.Франка  

з 13.11 по 24.11.2017 р., 

 



довідка № 30, 24.11.2017 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Сучасна російська мова 
з практикумом» при 

кафедрі світової  
літератури та славістики 

ДДПУ ім. І.Франка  
з 14.05 по 25.05.2018 р., 

довідка № 161, 
25.05.2018 р. 

19 Українська мова. 
Українська 

література. 
Сучасна українська 

мова з 

практикумом. 
Пробна практика 

(укр. мова) 

ВАНІВ 
Марія 

Іванівна 

Викладач Дрогобицький  
державний  

педагогічний 
інститут імені 
Івана Франка, 

1995 р., 
сп. – Українська мова  

та  література, 
кв. – Вчитель 

української мови та  
літератури 

 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

викладач-методист, 
2021 р. 

 
Відмінник освіти 

України 
 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі  

післядипломної освіти  
та доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені  
Івана Франка, 

свідоцтво 
ВВ 02125438/0049/20,  

«Ідейно-художні 

особливості твору Осипа 

Турянського «Поза межами 

болю», 14.02.2020 р. 
 

Стажування з дисципліни 
«Методика навчання 

української мови в 

початкових класах» при 
кафедрі філологічних 

дисциплін та методики їх 

викладання в початкових 

класах ДДПУ ім. І.Франка 
з 16.05 по 24.05.2018 р., 

довідка № 159,  
24.05.2018 р. 

 

Стажування з дисциплін: 
«Українська мова». 

«Українська література» 

при кафедрі української 

мови і кафедрі української 
літератури та теорії 

 



літератури ДДПУ 
 ім. І.Франка  

з 10.09 по 05.10.2018 р., 

довідка № 30, 05.10.2018 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Сучасна українська мова» 

на базі «Львівського 
навчально-наукового 

центру професійної освіти» 

Національного 
педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова  
з 15.06 по 30.06.2020 р., 

свідоцтво 20 ПК  
02125295 № 000309-20, 

30.06.2020 р. 
20 Дитяча література. 

Українська 

література. 
Пробна практика 

(укр. мова) 
 

ГАДЗАМАН 
Ольга 

Михайлівна 

Викладач Львівський 
державний  
університет 

ім. Івана Франка, 
1999 р., 

сп. – Українська мова  
та  література, 

кв.- Філолог. Викладач 
української мови 

 та  літератури 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

старший викладач, 
2018 р. 

 

 

Курси підвищення 
кваліфікації при Центрі  

післядипломної освіти та 

до університетської 
підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені  
Івана Франка, 

свідоцтво  
ВВ 02125438/0051/20,  

«Методика роботи над 
легендами та притчами на 

уроках літературного 

читання у початковій 
школі», 14.02.2020 р. 

 

Стажування з дисципліни 
«Методика навчання 

української мови в 

початкових класах» при 
кафедрі філологічних 

дисциплін та методики їх 

викладання в початкових 
класах ДДПУ ім. І.Франка 

з 16.05 по 25.05.2018 р., 

довідка № 160,  

 



25.05.2018 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Українська література»  

при кафедрі української 

літератури та теорії 

літератури ДДПУ  
ім. І.Франка  

з 11.09 по 27.09.2018 р., 

довідка № 33, 27.09.2018 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Дитяча література з 
основами культури і 

техніки мовлення» на базі 

«Львівського навчально-

наукового центру 
професійної освіти» 

Національного 

педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова  
з 15.06 по 30.06.2020 р., 

свідоцтво 20 ПК  
02125295 № 000307-20, 

30.06.2020 р. 
21 Дитяча література. 

Каліграфія. 
Література  
для дітей 

дошкільного віку. 
Пробна практика 

(укр. мова). 

ЗІЛІНСЬКА 
Наталія 

Георгіївна 

Викладач Дрогобицький  
державний  

педагогічний 
інститут імені 
Івана Франка, 

1992 р., 
сп. – Педагогіка і 

методика 
початкового навчання, 

кв. – Вчитель  
початкових класів 

 

Спеціальний факультет 

Львівського державного 
університету  імені  

 Івана Франка, 
1996 р., 

сп. – Психологія, 
кв. – Психолог.  

Спеціаліст 
вищої категорії, 

викладач-методист, 
2020 р. 

 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 
післядипломної освіти та 

доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 
державного педагогічного 

університету імені 
Івана Франка, 

свідоцтво  
СС 02125438/648 18, 

«Формування та 

удосконалення графічних 
навичок каліграфічного 

письма в учнів початкових 

класів», 28.02.2018 р. 
 

Стажування з дисциплін:  

«Каліграфія / Графіка 
письма» при кафедрі 

 



Викладач. загальної педагогіки та 

дошкільної освіти і кафедрі 
філологічних дисциплін та 

методики їх викладання  
в початковій школі  
ДДПУ ім. І.Франка  

з 11.10 по 24.11.2017 р., 

довідка № 15, 24.11.2017 р. 
22 Українська мова. 

Методика 

навчання 

української  мови. 
Пробна практика 

(укр. мова) 

КАСПЕРСЬКА 
Людмила 

Станіславівна 

Викладач Дрогобицький  
державний  

педагогічний 
інститут імені 
Івана Франка, 

1979 р., 
сп. – Російська мова 

і  література, 
кв. – Вчитель 

російської мови і 
літератури 

 

Спеціальний факультет 
Львівського державного 

університету імені   
Івана Франка, 

1996 р., 
сп. – Українська мова  

і  література, 
кв.- Філолог. Викладач 

української  мови  
і  літератури 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

викладач-методист, 
2019 р. 

 
Відмінник освіти 

України 
 

 

Курси підвищення 
кваліфікації при Центрі 

перепідготовки та 

післядипломної освіти 
Дрогобицького державного 

педагогічного університету 

імені Івана Франка, 
свідоцтво СПК АЕ № 115,  

«Використання 

персонального комп’ютера 

на уроках української 
мови», 28.02.2017 р. 

 

Стажування з дисципліни 

«Українська мова» при 

кафедрі української мови  

ДДПУ ім. І.Франка  
з 14.05 по 29.05.2018 р., 

довідка №175, 29.05.2018 р. 
 

Стажування з дисциплін: 

«Методики навчання 
російської мови». 

«Методики навчання 

української мови» при 

кафедрі філологічних 
дисциплін з методиками 

навчання  
ДДПУ ім. І.Франка  

з 10.09 по 03.10.2018 р., 

довідка № 35, 03.10.2018 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Сучасна українська мова  
з практикумом» при 

кафедрі філологічних 

 



дисциплін з методикою 

навчання ДДПУ 
 ім. І.Франка  

з 09.09 по 19.09.2019 р., 

довідка №142, 19.09.2019 р. 
23 Українська мова. 

Методика розвитку 

мовлення. 
Сучасна українська 

мова з 

практикумом. 
Пробна практика 

 

КІСИЛЕВИЧ 
Ірина 

Михайлівна 

Викладач Львівський  
національний  

університет імені Івана 

Франка, 2001 р.,  
сп. - Українська мова та  

література,  
кв.- Філолог. Викладач 
української мови та  л-

ри 

 

Національний 

університет «Львівська 
політехніка», 2003 р.,  

сп. - Управління 

навчальним закладом,  

кв.– Магістр з 
управління навчальним 

закладом 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

викладач-методист, 
2021 р. 

 

Курси підвищення 
кваліфікації при Центрі 

післядипломної освіти та 

доуніверситетської 
підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 
Франка,  свідоцтво  

ВВ 02125438 /0155/ 21, 

05.02.2021 р. 
 

Стажування з дисциплін: 

«Українська мова, 
українська література»  
при кафедрі української 

літератури та теорії 
літератури і кафедрі 

української мови   
ДДПУ ім. І.Франка  

з 15.05 по 01.06.2018 р., 
довідка № 174,  
01.06.2018 р. 

 

Стажування з дисципліни 

«Методика розвитку 
мовлення і навчання 

елементів грамоти» при 

кафедрі загальної 

педагогіки та дошкільної 
освіти факультету 

психології, педагогіки та 

соціальної роботи ДДПУ 
ім. І.Франка 

з 25.02 по 11.03.2019 р., 

довідка № 114,  
11.03.2019 р. 

 

Стажування (керівник 

педагогічної практики в 

 



закладах дошкільної 

освіти) при кафедрі 
загальної педагогіки та 

дошкільної освіти  
ДДПУ ім. І.Франка  

з 10.09 по 20.09.2019 р., 

довідка №153, 20.09.2019 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Сучасна українська мова  
з практикумом» у 
Відокремленому 

структурному підрозділі 

Національного 
педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова  
з 21.09 по 23.10.2020 р., 

довідка № 58/20, 
23.10.2020 р. 

24 Українська мова. 
Українська 
література. 

Українська мова за 

професійним 

спрямуванням 
 

КОСТЕЦЬКА 
Леся 

Ігорівна 

Викладач Дрогобицький  
Державний   

педагогічний  
університет  

ім. І.Франка, 2006 р.,  
сп.- Педагогіка  

і методика  
середньої освіти. 

Українська мова та  л-
ра,  

кв. -  Магістр 

педагогічної освіти, 
викладач української 

мови і  л-ри 

Спеціаліст 
вищої категорії,  

2018 р. 
 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 
перепідготовки та 

післядипломної освіти 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету 
імені Івана Франка, 

свідоцтво СПК АЕ № 111,  

«Драматургія Лесі 
Українки», 28.02.2017 р. 

 

Стажування з дисципліни 

«Українська література» 

при кафедрі української 

літератури та теорії 
літератури  

ДДПУ ім. І.Франка  
з 15.05 по 23.05.2018 р., 

довідка №173, 23.05.2018 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Українська мова» при 

кафедрі української 
мови ДДПУ ім. І.Франка  
з 10.09 по 19.09.2018 р., 

 



довідка № 32, 19.09.2018 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Українська мова за 
професійним 

спрямуванням» при 

кафедрі української мови 

ДДПУ ім. І.Франка  
з 08.10 по 19.10.2018 р., 

довідка № 48, 19.10.2018 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Сучасна українська мова  
з практикумом» при 

кафедрі філологічних 

дисциплін з методикою 

навчання  
ДДПУ ім. І.Франка 

з 09.09 по 19.09.2019 р., 

довідка №143, 19.09.2019 р. 
25 Методика 

навчання 

української  мови. 
Пробна практика 

(укр. мова) 
Педагогічне 

відвідування. 

ОХРІМЕНКО 
Леся 

Теодозіївна 

Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої 
практики, 
викладач 

Дрогобицький 
державний 

педагогічний 
університет імені   

Івана Франка, 
2000 р., 

сп.- Педагогіка і 
методика середньої 

освіти. Українська мова 

і література, 
кв.- Вчитель  

української мови і 

літератури  
та  зарубіжної  

літератури 

 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

викладач-методист, 
2021 р. 

 
Відмінник освіти  

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі  

післядипломної освіти  
та до університетської 

підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету  
імені Івана Франка, 

свідоцтво  
ВВ 02125438/0060/20,  
«Методика роботи над 

виразністю читання у 

початковій школі», 

14.02.2020 р. 
 

Стажування з дисципліни 
«Методика навчання 

української мови» при 

кафедрі філологічних 
дисциплін та методики 

 їх викладання в початковій 

школі ДДПУ ім. І.Франка  
з 21.10 по 25.10.2019 р., 

довідка №158, 25.10.2019 р. 

 



Стажування з дисципліни 

«Педагогіка» у 
Відокремленому 

структурному підрозділі 

Національного 
педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова  
з 21.09 по 23.10.2020 р., 

довідка № 57/20, 
23.10.2020 р. 

26 Українська мова. 
Сучасна українська  

мова з 

практикумом. 
Методика 

навчання 
української  мови 
Пробна практика 

(укр. мова) 
 

 

 

 

РОНДЯК 
Лариса 

Семенівна 

Викладач Дрогобицький  
державний  

педагогічний 
інститут імені 
Івана Франка, 

1983 р. 
сп. – Українська мова  

та  література, 
кв. – Вчитель 

української мови та  

літератури 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

викладач-методист, 
2021 р. 

 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 
післядипломної освіти та 

доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 
університету імені Івана 

Франка,  свідоцтво  
ВВ 02125438 /0148/ 21, 

5.02.2021 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Українська мова»  при 

кафедрі української мови 
ДДПУ ім. І.Франка  

з 10.09 по 17.09.2018 р., 

довідка № 34, 17.09.2018 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Методика навчання 
української мови» 

на базі «Львівського 

навчально-наукового 
центру професійної освіти» 

Національного 

педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова 
з 15.06 по 30.06.2020 р., 

свідоцтво 20 ПК 02125295 

№ 000312-20, 
30.06.2020 р. 

 

Стажування з дисципліни 

«Сучасна українська мова  

 



з практикумом» у 

Відокремленому 
структурному підрозділі 

Національного 

педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова  
з 21.09 по 23.10.2020 р., 

довідка № 59/20, 

23.10.2020 р. 
27 Українська мова. 

Українська 

література. 
Українська мова за 

професійним 

спрямуванням 
 

САРАХМАН 
Ольга 

Миколаївна 

Викладач Львівський  
національний  

університет імені 
Івана Франка, 

2002 р., 
сп. - Фольклористика, 

кв.- Філолог. 
Фольклорист. 

Викладач української 

мови та  літератури 
 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

старший викладач, 
2017 р. 

 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 

післядипломної освіти та 
доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені  
Івана Франка, свідоцтво 

ВВ 02125438 /0149/ 21, 
05.02.2021 р. 

 

Стажування з дисципліни 
«Українська література» 

при кафедрі української 

літератури та теорії 

літератури  
ДДПУ ім. І.Франка 

 з 15.05 по 31.05.2018 р., 

довідка №176, 31.05.2018 р. 
 

Стажування з дисципліни 
«Українська мова за 

професійним 

спрямуванням» при 

кафедрі української мови 
та літератури   

ДДПУ ім. І.Франка  
з 10.09 по 23.09.2019 р., 

довідка №152, 23.09.2019 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Українська мова» на базі 

«Львівського навчально-

наукового центру 
професійної освіти» 

 



Національного 

педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова   
з 15.06 по 30.06.2020 р., 

свідоцтво 20 ПК 02125295 
№ 000351-20, 30.06.2020 р. 

28 Дитяча література 
Культура мовлення 

 

ЯРЕМКО 
Ніна 

Вікторівна 

Викладач Львівський ордена 

Леніна державний 

університет імені  Івана 
Франка, 1975  р., 

сп. - Російська мова і  

література, кв.- 
Філолог. Викладач 

російської мови і  

літератури 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

викладач-методист, 
2019 р. 

 
Відмінник освіти 

України 
 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 

післядипломної освіти та 
доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 
університету імені Івана 

Франка, свідоцтво 
 СС 02125438/651 18, 

«Вивчення творів сучасних 
дитячих письменників на 

уроках літературного 

читання в початкових 
класах», 28.02.2018 р. 

 

Стажування із дисциплін: 

«Дитяча література з 

основами культури 
та техніки мовлення». 
«Культура мовлення і 

практикум з виразного 

читання». 
Культурологія/Художня 

культура» при кафедрі 

загальної педагогіки та 
дошкільної освіти, кафедрі 

філологічних дисциплін та 

методики їх викладання в 

початковій школі і кафедрі 
культурології та 

мистецької освіти  
ДДПУ ім. І.Франка  

з 11.10 по 15.11.2017 р., 
довідка № 20, 15.11.2017 р. 

 

 

29 Іноземна мова. 
Іноземна мова за 

ЗІЛІНСЬКИЙ 
Тарас 

Викладач, 

голова циклової 

Дрогобицький  
державний  

Спеціаліст 
вищої категорії, 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі  
 



професійним 

спрямуванням. 
Практичний курс 

іноземної мови. 
Методика 

навчання іноземної 

мови. 
Практикум усного 

і писемного 
мовлення. 

 

Володимирович 

 

комісії 

іноземних мов 
педагогічний 
інститут імені 
Івана Франка, 

1983 р., 
сп. - Англійська і 
німецька мови, 

кв.- Вчитель англійської 

та німецької мов 

викладач-методист, 
2018 р. 

 

 

післядипломної освіти та 

до університетської 
підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 
Франка, свідоцтво  

ВВ 02125438/0055/20,  

«Роль інноваційних 

методів навчання у процесі 
вивчення іноземної мови у 

початковій школі», 

14.02.2020 р. 
 

Стажування з  дисципліни 
«Іноземна (англійська) 

мова» при кафедрі мовної 

та міжкультурної 

комунікації Інституту 
іноземних мов  

ДДПУ ім. І.Франка  
з 14.05 по 31.05.2018 року, 
довідка №183, 31.05.2018 р. 
Стажування з дисципліни 

«Іноземна (англійська) 
мова за професійним 

спрямуванням» при 

кафедрі мовної та 

міжкультурної комунікації 
ДДПУ ім. І.Франка 

з 12.09 по 03.10.2018 р., 

довідка № 27, 03.10.2018 р. 
 

Стажування з дисциплін: 
«Практичний курс 

англійської мови». 

«Методика навчання 

іноземної мови»  при 
кафедрі практики 

англійської мови і кафедрі 

порівняльної педагогіки  
та методики викладання 

іноземних мов  
ДДПУ ім. І.Франка  



з 05.11 по 19.12.2018 р., 

довідка № 62, 19.12.2018 р. 
 

Стажування з дисципліни 
«Практикум усного і 

писемного мовлення»  
на базі «Львівського 

навчально-наукового 
центру професійної освіти» 

Національного 

педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова 
з 15.06 по 30.06.2020 р., 

свідоцтво 20 ПК 02125295 
№ 000315-20, 
30.06.2020 р. 

30 Іноземна мова. 
Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням. 
Практичний курс 
іноземної мови. 

Методика 

викладання 

іноземної мови. 
Пробна практика 

(англ.мова) 
 

 

АНДРИЩАК 
Олена 

Валеріївна 

Викладач Дрогобицький  
державний педагогічний 

університет імені   
Івана Франка, 2003 р. 

сп.- Педагогіка і 
методика середньої 

освіти. 
 Мова та література 

(англійська), 
кв.- Вчитель  

англійської мови та 

зарубіжної літератури 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

старший викладач, 
2019 р. 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 
післядипломної освіти  
та доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 
державного педагогічного 

університету імені  
Івана Франка, свідоцтво 

СС 02125438 /650/ 19, 
«Формування іншомовної 

граматичної компетенції 
на заняттях англійської 

мови», 28.02.2019 р. 
 

Стажування з дисципліни  

«Іноземна (англійська) 

мова» при кафедрі мовної 

та міжкультурної 
комунікації Інституту 

іноземних мов ДДПУ 
 ім. І.Франка  

з 14.05 по 31.05.2018 р., 

довідка №182, 31.05.2018 р. 
 

Стажування з дисциплін: 

«Практикум усного і 

писемного мовлення».  
«Практичний курс 

 



іноземної мови».  

«Методика викладання 
іноземної мови». «Іноземна 

мова за професійним 

спрямуванням (англійська) 
при кафедрі порівняльної 

педагогіки і методики 

викладання іноземних мов, 

кафедрі практики 
англійської мови та 

кафедрі мовної і 

міжкультурної комунікації 
ДДПУ ім. І.Франка  

з 11.09 по 01.11.2018 р., 

довідка № 41, 01.11.2018 р. 
31 Іноземна мова. 

Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням. 
Методика 

викладання 

іноземної мови. 
Пробна практика 

(англ.мова) 
 

ГРИЦИШИН 
Оксана 

Миронівна 

Викладач Дрогобицький  
державний педагогічний 

університет  
імені Івана Франка,  

2003 р. 
сп. - Педагогіка і 

методика середньої 
освіти. Мова і 

література (англійська, 

французька) 
кв.- Вчитель англійської 

і французької мов та 

зарубіжної л-ри 
 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

старший викладач, 
2021 р. 

 

Курси підвищення 
кваліфікації при Центрі 

післядипломної освіти  
та доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені  
Івана Франка, свідоцтво 

ВВ 02125438 /0052/ 20, 

«Використання  
прислів’їв, приказок та 
фразеологічних дієслів  

на уроках англійської мови 

в початкових класах», 
14.02.2020 р. 

 

Стажування з дисциплін: 

«Іноземна мова 

(англійська) за 

професійним 
спрямуванням»,  «Іноземна 

мова (англійська), 

«Методика навчання 
іноземної мови 

(англійської)»  при кафедрі 

мовної та міжкультурної 

комунікації та кафедрі 
порівняльної педагогіки і 

 



методики викладання 

іноземних мов  
ДДПУ ім. І.Франка  

з 10.09 по 18.10.2019 р., 
довідка №151, 18.10.2019 р. 

 

Стажування з дисципліни 

«Практикум усного і 
писемного мовлення» 
на базі «Львівського 

навчально-наукового 
центру професійної освіти» 

Національного 

педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова 
з 15.06 по 30.06.2020 р., 

свідоцтво 20 ПК 02125295 

№ 000313-20, 
30.06.2020 р. 

32 Іноземна мова. 
Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням. 
Практичний курс 

іноземної мови. 
Практикум усного 

і писемного 

мовлення. 
Методика 

навчання іноземної 

мови. 
Пробна практика 

(англ.мова) 
 

 

ДЗЯМА 
Руслана 

Євгенівна 

Викладач Львівський 

національний 
університет імені Івана 

Франка, 2004 р., 
сп.- Англійська мова і 

література, 
кв.- Філолог. Викладач 

англійської мови і 

літератури 
 

Львівський 
національний 

університет імені 
Івана Франка, 

2009 р., 
сп.- Німецька мова і 

література, 
кв.- Філолог. Викладач 

німецької мови та 

літератури 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

викладач-методист, 
2018 р. 

 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 
перепідготовки та 

післядипломної освіти 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету 
імені Івана Франка, 

свідоцтво СПК АЕ № 105,  

«Навчання письма на 
уроках німецької мови в 

початковій школі», 
28.02.2017 р. 

 

Стажування з дисципліни 

«Іноземна (німецька, 
англійська) мова за 

професійним 

спрямуванням» при 
кафедрі мовної та 

міжкультурної комунікації 

ДДПУ ім. І.Франка  
з 11.09 по 28.09.2018 р., 

довідка № 28, 28.09.2018 р. 
 

Стажування з дисципліни 

 



«Іноземна (німецька, 

англійська) мова за 
професійним 

спрямуванням» при 

кафедрі мовної та 
міжкультурної комунікації 

ДДПУ ім. І.Франка  
з 11.09 по 28.09.2018 р., 

довідка № 28, 28.09.2018 р. 
 

Стажування з дисциплін: 
«Методика навчання 

іноземної мови». 

«Практичний курс 
іноземної мови 

(німецької)» при кафедрі 

порівняльної педагогіки і 

методики викладання 
іноземних мов та кафедрі 

практики німецької мови 

ДДПУ ім. І.Франка  
з 09.11 по 18.12.2018 р., 

довідка № 90, 18.12.2018 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Практикум усного і 

писемного мовлення»  
на базі «Львівського 

навчально-наукового 

центру професійної освіти» 
Національного 

педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова 
з 15.06 по 30.06.2020 р., 

свідоцтво 20 ПК 02125295 

№ 000359-20, 
30.06.2020 р. 

33 Іноземна мова. 
Іноземна мова за 

професійним 
спрямуванням. 

Методика 

навчання іноземної 

ЗУБРИЦЬКА 
Оксана 

Зенонівна 

Викладач Львівський 
національний  

університет імені   
Івана Франка,  

2001 р., 
сп. – Англійська мова 

Спеціаліст 
першої 

категорії, 
2017 р. 

 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі  

післядипломної освіти  
та до університетської 

підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 

 



мови. 
Практичний курс 
іноземної мови. 

Практикум усного 

і писемного 
мовлення. 

Пробна практика 

(англ.мова) 
 

та  література, 
кв.- Філолог. Викладач 

англійської мови та 

літератури 

університету імені  
Івана Франка, 

свідоцтво  
ВВ 02125438/0056/20,  

«Рольова гра як засіб 
формування 

комунікативної 

англомовної 

компетентності учнів 
початкової школи», 

14.02.2020 р. 
 

Стажування з  дисципліни 

«Іноземна (англійська) 
мова за професійним 

спрямуванням» при 

кафедрі мовної та 

міжкультурної комунікації 
Інституту іноземних мов 

ДДПУ ім. І.Франка  
з 14.05 по 07.06.2018 р., 

довідка №181, 07.06.2018 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«»Практикум усного і 

писемного мовлення», 

Практичний курс іноземної 
мови» у Відокремленому 

структурному підрозділі 

Національного 
педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова  
з 18.10 по 08.11.2021 р., 

довідка № 66/21,  
08.11.2021 р. 

Стажування з  дисципліни 

«Методика викладання 
іноземної мови» при 

кафедрі порівняльної 

педагогіки та методики 
викладання іноземної мови 

ДДПУ ім. І.Франка  
з 22.11 по 20.12.2021 р., 



довідка № 71, 20.12.2021 р. 
34 Іноземна мова. 

Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням. 
Практичний  курс 

іноземної мови 
Методика 

навчання іноземної 
мови. 

Пробна практика 

(нім.мова) 

ЛІХОВИН 
Марія 

Іванівна 

Викладач Дрогобицький  
державний  

педагогічний 
інститут імені 
Івана Франка, 

1982 р., 
сп. -  Французька та 

німецька мови, 
кв. - Вчитель 

французької 
та німецької мов 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

викладач-методист, 
2017 р. 

 

 

Курси підвищення 
кваліфікації при Центрі 

перепідготовки та 

післядипломної освіти 

Дрогобицького державного 
педагогічного університету 

імені Івана Франка, 
свідоцтво СПК АЕ № 116,  

«Елементи нової 

орфографії на уроках 

німецької мови», 
28.02.2017 р. 

 

Стажування з  дисципліни 
«Практикум усного та 

писемного мовлення 

(французька мова)» при 
кафедрі романської 

філології та 

компаративістики 
Інституту іноземних мов 

ДДПУ ім. І.Франка  
з 21.09 по 06.10.2017 р., 

довідка № 6, 06.10.2017 р. 
 

Стажування з  дисципліни 
«Іноземна (німецька) мова» 

при кафедрі мовної та 

міжкультурної комунікації 
Інституту іноземних мов 

ДДПУ ім. І.Франка  
з 14.05 по 30.05.2018 р., 

довідка №180, 30.05.2018 р. 
 

Стажування з дисципліни 
«Іноземна (німецька)  
Мова за професійним 

спрямуванням» при 
кафедрі мовної та 

міжкультурної комунікації 

ДДПУ ім. І.Франка  
з 13.09 по 11.10.2018 р., 

довідка № 25, 11.10.2018 р. 
 

 



Стажування з дисциплін: 

«Методика навчання 
іноземної мови». 

«Практичний курс 

іноземної мови 
(німецької)» при кафедрі 

порівняльної педагогіки і 

методики викладання 

іноземних мов та кафедрі 
практики німецької мови 

ДДПУ ім. І.Франка  
з 08.11 по 28.12.2018 р., 

довідка № 89, 28.12.2018 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Практикум усного і 

писемного мовлення» 
на базі «Львівського 
навчально-наукового 

центру професійної освіти» 

Національного 
педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова 
з 15.06 по 30.06.2020 р., 

свідоцтво 20 ПК 02125295 

№ 000316-20, 
30.06.2020 р. 

35 Іноземна мова. 
Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням. 
Методика 

викладання 

іноземної мови. 
Практичний курс 
іноземної мови. 

Практикум усного 

і писемного 
мовлення. 

Пробна практика 

(англ.мова) 

МЕЛЬКОВИЧ 
Лариса 

Ярославівна 

Викладач Львівський 
національний 

університет імені 
Івана Франка, 

2004 р., 
сп. - Англійська мова та 

література, 
кв.- Філолог. Викладач 

англійської мови  та 

літератури 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

старший викладач, 
2017 р. 

 

 

Курси підвищення 
кваліфікації при Центрі 

перепідготовки та 

післядипломної освіти 
Дрогобицького державного 

педагогічного університету 

імені Івана Франка, 
свідоцтво СПК АЕ № 123,  

«Інфінітив та вживання  

інфінітива», 28.02.2017 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Іноземна (англійська) 
мова» при кафедрі мовної 

та міжкультурної 

комунікації Інституту 

 



іноземних мов  
ДДПУ ім. І.Франка  

з 14.05 по 23.05.2018 р., 

довідка № 185,  
23.05.2018 р. 

 

Стажування з дисциплін: 

«Методика викладання 
іноземної мови 

(англійська)», «Іноземна 

(англійська) мова за 
професійним 

спрямуванням» при 

кафедрі порівняльної 
педагогіки і методики 

викладання іноземних мота 

кафедрі мовної та 

міжкультурної комунікації 
ДДПУ ім. І.Франка  

з 11.09 по 31.10.2018 р., 

довідка № 29, 31.10.2018 р. 
 

Стажування з дисципліни « 
Практикум усного і 

писемного мовлення» 
у Відокремленому 

структурному підрозділі 
Національного 

педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова  
з 06.09 по 29.09.2021 р., 

довідка № 46/21, 

29.09.2021 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Практичний курс 
іноземної мови» у 

Відокремленому 

структурному підрозділі 
Національного 

педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова  
з 18.10 по 08.11.2021 р., 

довідка № 67/21, 



08.11.2021 р. 
36 Іноземна мов.а 

Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням. 
Практичний курс 
іноземної мови. 

Практикум усного 

і писемного 
мовлення. 

 

СКОЛЕЦЬ 
Ольга 

Костянтинівна 

Викладач Львівський  
ордена Леніна  

державний  
університет імені   

Івана Франка, 
1977 р., 

сп.- Романо-германські 

мови і  література, 
кв.- Філолог. Викладач 

англійської мови 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

викладач-методист, 
2021 р. 

 
Відмінник освіти 

України 
 

 

Курси підвищення 
кваліфікації при Центрі 

післядипломної освіти та 

доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 
державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка,  свідоцтво  
ВВ 02125438 /0150/ 21, 

05.02.2021 р. 
 

Стажування з  дисципліни 

«Іноземна (англійська) 

мова» при кафедрі мовної 
та міжкультурної 

комунікації Інституту 

іноземних мов  
ДДПУ ім. І.Франка  

з 14.05 по 23.05.2018 р., 

довідка №184, 23.05.2018 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Іноземна (англійська) 
мова за професійним 

спрямуванням» при 

кафедрі мовної та 
міжкультурної комунікації 

ДДПУ ім. І.Франка  
з 11.09 по 21.09.2018 р., 

довідка № 26, 21.09.2018 р. 
 

Стажування з дисципліни 
«Англійська мова 

(практичний курс)» 
на базі «Львівського 
навчально-наукового 

центру професійної освіти» 

Національного 
педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова 
з 15.06 по 30.06.2020 р., 

свідоцтво 20 ПК 02125295 
№ 000317-20, 

 



30.06.2020 р. 
Стажування з дисципліни 

«Методика викладання 

іноземної мови» у 

Відокремленому 
структурному підрозділі 

Національного 

педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова  
з 21.09 по 23.10.2020 р., 

довідка № 68/20, 

23.10.2020 р. 
Стажування з дисципліни  

«Практикум усного і 

писемного мовлення» 
у Відокремленому 

структурному підрозділі 

Національного 

педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова  
з 06.09 по 29.09.2021 р., 

довідка № 45/21, 
29.09.2021 р. 

37 Іноземна мова. 
Іноземна мова за 

професійним 
спрямуванням. 

Методика 

викладання 
іноземної мови. 

Практичний курс 

іноземної мови. 
Практикум усного 

і писемного 

мовлення. 
Пробна практика 

(англ.мова) 

ТИМЧАК 
Майя 

Володимирівна 

Викладач Львівський  
національний  

університет імені 
Івана Франка, 

2002 р., 
сп. - Англійська мова  

і література, 
кв. - Філолог. Викладач 

англійської мови  та 

літератури 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

старший викладач, 
2019 р. 

 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 

післядипломної освіти  
та доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 
університету імені Івана 

Франка, свідоцтво  
СС 02125438 /651/ 19, 

«Неозначений та означений 
артикль», 28.02.2019 р. 

 

Стажування з  дисципліни 

«Методика викладання 

іноземної мови» 
при кафедрі порівняльної 

педагогіки і методики 

викладання іноземних 
мов ДДПУ ім. І.Франка  
з 21.09 по 05.10.2017 р., 

 



довідка № 11, 05.10.2017 р. 
 

Стажування з  дисципліни 

«Практичний курс 
іноземної (англійської) 

мови» при кафедрі 

практики англійської мови 

Інституту іноземних мов 
ДДПУ ім. І.Франка  

з 30.11 по 14.12.2017 р., 

довідка № 54, 14.12.2017 р. 
 

Стажування з  дисципліни 
«Іноземна (англійська) 

мова за професійним 

спрямуванням» при 

кафедрі мовної та 
міжкультурної комунікації 

ДДПУ ім. І.Франка  
з 26.02 по 28.03.2018 р., 

довідка №144, 28.03.2018 р. 
Стажування з дисципліни 

«Практикум усного і 
писемного мовлення» 
на базі «Львівського 

навчально-наукового 

центру професійної освіти» 
Національного 

педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова 
з 15.06 по 30.06.2020 р., 

свідоцтво 20 ПК 02125295 

№ 000318-20, 
0.06.2020 р. 

38 Іноземна мова. 
Іноземна мова за 

професійним 
спрямуванням. 

Методика 

викладання 
іноземної мови. 

Практичний курс 

іноземної мови. 

ЯНКІВСЬКА 
Олена 

Степанівна 

Викладач Дрогобицький 

державний педагогічний 

університет 
імені Івана Франка, 

2007 р., 
сп. – Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Мова та 

література (німецька), 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

старший викладач, 
2019 р. 

 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 

післядипломної освіти та 
доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 
університету імені Івана 

Франка, свідоцтво СС 

02125438 /652/ 19, 

 



Пробна практика 

(англ.мова) 
кв. – Магістр 

педагогічної освіти, 
викладач німецької 

мови та літератури 

«Особливості навчання 

аудіювання як виду 
мовленнєвої діяльності», 

28.02.2019 р. 
 

Стажування з дисциплін: 

«Іноземна (німецька) мова, 

іноземна (англійська) 
мова» при кафедрі мовної 

та міжкультурної 

комунікації Інституту 
іноземних мов ДДПУ  

ім. І.Франка  
з 25.05 по 06.06.2018 р., 

довідка №179, 06.06.2018 р. 
 

Стажування з дисциплін: 
«Методика викладання 

іноземної мови». «Іноземна 

мова за професійним 
спрямуванням 

(англійська)» при кафедрі 

порівняльної педагогіки і 
методики викладання 

іноземних мов і кафедрі 

мовної  та міжкультурної 

комунікації  
ДДПУ ім. І.Франка  

з 11.09 по 25.10.2018 р., 

довідка № 42, 25.10.2018 р. 

39 Біологія. 
Анатомія, 

фізіологія та 

гігієна дітей 
шкільного віку. 

Анатомія, 

фізіологія та 
гігієна дітей 

дошкільного віку. 
Загальна 

фізіологія. 
Практика з основ 

природознавства та 

БЕРЕЖНИЦЬКА 
Галина 

Омелянівна 

Викладач, 

голова циклової 

комісії 

природничих 
дисциплін 

Львівський 
ордена Леніна  

державний  
університет  імені 

Івана Франка, 1982 р., 
сп.-  Біологія, 

кв. – Біолог. Викладач 
біології і хімії 

 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

викладач-методист, 
2020 р. 

 
Відмінник освіти 

України 
 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 

перепідготовки та 

післядипломної освіти 
Дрогобицького державного 

педагогічного університету 

імені Івана Франка, 
свідоцтво СПК АЕ № 113, 

«Біологічна роль вітамінів 

у метаболічних процесах 
людського організму», 

28.02.2017 р. 
 

Стажування з дисциплін: 

 



краєзнавства. 
 

«Основи природознавства 

та краєзнавства з 
методикою навчання». 

«Біологія». «Загальної 

фізіологія» при кафедрі 
педагогіки та методики 

початкового навчання, 

кафедрі біології та хімії і 

кафедрі анатомії, 
 фізіології та валеології   

ДДПУ ім. І.Франка  
з 16.04 по 23.05.2018 р., 

довідка № 153,  
23.05.2018 р. 

 

Стажування з  дисципліни 

«Хімія» при кафедрі 

біології та хімії   
ДДПУ ім. І.Франка  

з 10.09 по 20.09.2018 р., 

довідка № 20, 20.09.2018 р. 
 

Стажування з дисциплін: 
«Анатомія, фізіологія та 

гігієна дітей дошкільного 

віку». «Анатомія людини»  

при кафедрі анатомії, 
фізіології та валеології 

ДДПУ ім. І.Франка  
з 09.09 по 04.10.2019 р., 

довідка №138, 04.10.2019 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Анатомія, фізіологія та 

гігієна дітей шкільного 

віку» при кафедрі анатомії, 
фізіології та валеології 

ДДПУ ім. І.Франка  
з 09.11 по 09.12.2019 р., 

довідка № 2, 09.12.2020 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Основи медичних знань» 

у Відокремленому 

структурному підрозділі 



Національного 

педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова 

«Львівський навчально-

науковий центр 
професійної освіти»  

з 01.06 по 18.06.2021 р., 

довідка № 26/21, 

23.06.2021 р. 

40 Основи 

початкового курсу 

природознавства 
Методика  

навчання 

природознавства 
Основи медичних 

знань. 
Практика з основ 

природознавства та 
краєзнавства 

АНТОНОВА 
Наталія 

Осипівна 

Викладач Ужгородський 

державний  
університет, 

1985 р., 
сп. –Біологія, 
кв. –Біолог. 
Викладач 

біології і хімії 
 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

викладач-методист, 
2017 р. 

 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 

післядипломної освіти та 
доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 
Франка,  свідоцтво  

ВВ 02125438 /0142/ 21, 

05.02.2021 р. 
 

Стажування з дисципліни 
«Методика навчання 

предмета «Основи 

здоров’я» при кафедрі 

анатомії, фізіології  
та валеології  

ДДПУ ім. І.Франка 
з 10.09 по 19.09.2018 р., 

довідка № 22, 19.09.2018 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Основи початкового 

курсу природознавства»  
на базі «Львівського 
навчально-наукового 

центру професійної освіти» 

Національного 
педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова 
з 15.06 по 30.06.2020 р., 

свідоцтво 20 ПК 02125295 

№ 000322-20, 
30.06.2020 р. 

 

 



Стажування з дисципліни 

«Основи медичних знань» 
у Відокремленому 

структурному підрозділі 

Національного 
педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова  
з 21.09 по 23.10.2020 р., 

довідка № 68/20, 
23.10.2020 р. 

 

Стажування з дисципліни 

«Методика навчання 

природознавства та 
краєзнавства» у 

Відокремленому 

структурному підрозділі 

Національного 
педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова  
з 09.11 по 11.12.2020 р., 

довідка № 84/20, 

11.12.2020 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Екологія» у 

Відокремленому 
структурному підрозділі 

Національного 

педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова  
з 06.09 по 29.09.2021 р., 

довідка № 41/21, 
29.09.2021 р. 

41 Хімія БІЛИНСЬКА 
Ірина 

Яківна 

Викладач Тюменський 
державний університет, 

1978 р., 
сп.-  Біологія, 

кв. – Біолог. Викладач 

біології і хімії 
 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

викладач-методист, 
2017 р. 

 
Відмінник освіти  

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 

перепідготовки та 
післядипломної освіти 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету 
імені Івана Франка, 

свідоцтво СПК АЕ № 118, 

«Практичне навчання хімії 

 



інтегрованими методами», 

28.02.2017 р. 
 

Стажування з  дисципліни 
«Хімія» при кафедрі 

біології та хімії   
ДДПУ ім. І.Франка  

з 16.04 по 20.04.2018 р., 
довідка №148, 20.05.2018 р. 

 

Стажування з дисципліни 

«Основи медичних знань» 

у Відокремленому 
структурному підрозділі 

Національного 

педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова 
«Львівський навчально-

науковий центр 

професійної освіти»  
з 01.06 по 18.06.2021 р., 

довідка № 25/21, 

23.06.2021 р. 

42 Біологія. 
Анатомія, 

фізіологія, шкільна 

гігієна. 
Анатомія, 

фізіологія та 

гігієна дітей 
шкільного віку. 

Основи валеології. 
Методика 

навчання предмета 
«Основи здоров’я». 

Основи гігієни. 
Пробна практика 

(осн.здоров´я). 
Практика з основ 

природознавства та 
краєзнавства 

 

ДЗЮБА 
Марія 

Ігорівна 

Викладач Дрогобицький 
державний педагогічний 

університет імені 
Івана Франка, 

2009 р., 
сп.- Педагогіка і 

методика 
середньої освіти. 

Біологія 
кв. – Магістр 

педагогічної освіти, 
викладач біології 

Спеціаліст 
першої категорії, 

2019 р. 
 

 

Курси підвищення 
кваліфікації при Центрі 

післядипломної освіти та 

доуніверситетської 
підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 
Франка, свідоцтво СС 

02125438 /653/ 19, 

«Використання 

інтерактивних методів 
навчання в процесі 

вивчення біології», 
28.02.2019 р. 

 

Стажування з дисциплін: 
«Анатомія, фізіологія 

гігієна дітей шкільного 

віку». «Основи валеології»  

при кафедрі педагогіки та 
методики початкового 

 



навчання, кафедрі біології 

та хімії і кафедрі анатомії, 
фізіології та валеології  

ДДПУ ім. І.Франка  
з 16.04 по 25.05.2018 р., 

довідка №152, 25.05.2018 р. 
 

Стажування з дисциплін: 
«Методика навчання 

предмета «Основи 

здоров’я» та «Основи 
гігієни» при кафедрі 

анатомії, фізіології  
та валеології  

ДДПУ ім. І.Франка  
з 12.09 по 05.10.2018 р., 

довідка № 21, 05.10.2018 р. 

43 Анатомія, 
фізіологія та 

гігієна дітей 

шкільного віку. 
Біологія. 

Захист України. 
Практика Захист 

України 

ДУТКО 
Софія 

Орестівна 

Викладач Дрогобицький 
державний педагогічний 

університет імені 
Івана Франка, 

2015 р., 
сп. - Біологія, 
кв. –Біолог, 

викладач біології 

Спеціаліст 
другої категорії, 

2021 р. 
 

 

Курси підвищення 
кваліфікації при Центрі  

післядипломної освіти  
та доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, свідоцтво  
ВВ 02125438/0053/20   
«Вікові особливості 

фізіології і анатомії дітей 
та підлітків», 14.02.2020 р. 

 

Стажування з дисципліни 

«Анатомія, фізіологія та 

гігієна дітей шкільного 

віку» при кафедрі  
анатомії та фізіології  
ДДПУ ім. І.Франка 

з 09.09 по 17.09.2019 р., 
довідка №140, 17.09.2019 р. 

 

Стажування з дисципліни 

«Біологія» у 

Відокремленому 

структурному підрозділі 
Національного 

 



педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова  
з 21.09 по 23.10.2020 р., 

довідка № 69/20, 
 23.10.2020 р. 

 

Стажування з дисципліни 

«Захист України» у 
Відокремленому 

структурному підрозділі 

Національного 
педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова  
з 09.11 по 11.12.2020 р., 

довідка № 84/20,  
11.12.2020 р. 

44 Біологія. 
Екологія. 

Анатомія людини. 
Основи екології. 

Основи медичних 
знань. 

Практика з основ 

природознавствата 

краєзнавства. 
 

НЕСТЕР 
Марія 

Михайлівна 

Викладач Дрогобицький 
державний 

педагогічний 

університет імені 
Івана Франка, 

2014 р. 
сп.- Біологія 

кв. – Біолог, викладач 

біології 

Спеціаліст 
першої категорії, 

2017 р. 
 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 
перепідготовки та 

післядипломної освіти 

Дрогобицького державного 
педагогічного університету 

імені Івана Франка, 
свідоцтво СПК АЕ № 128, 

«Екологія і здоров’я 
людини», 28.02.2017 р. 

 

Стажування з дисциплін: 

«Основи природознавства 

та краєзнавства 
з методикою навчання», 

«Біологія»  при кафедрі 

педагогіки та методики 

початкового навчання і 
кафедрі біології та хімії 

ДДПУ ім. І.Франка  
з 16.04 по 22.05.2018 р., 

довідка №150, 22.05.2018 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Загальна фізіологія» при 

кафедрі анатомії,  
фізіології та валеології  

ДДПУ ім. І.Франка  

 



з 10.09 по 26.09.2018 р., 

довідка № 23, 26.09.2018 р. 
 

Стажування з дисципліни 
«Вікова фізіологія» при 

кафедрі анатомії  
та  фізіології  

ДДПУ ім. І.Франка  
з 09.09 по 27.10.2019 р., 

довідка №139, 30.09.2019 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Анатомія людини» на базі 
«Львівського навчально-

наукового центру 

професійної освіти» 

Національного 
педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова  
з 15.06 по 30.06.2020 р., 

свідоцтво 20 ПК 

02125320295 № 000320-20, 

30.06.2020 р. 
Стажування з дисципліни 

«Основи медичних знань» 

у Відокремленому 

структурному підрозділі 
Національного 

педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова  
з 21.09 по 23.10.2020 р., 

довідка № 70/20, 

23.10.2020 р. 
Стажування з дисципліни 

«Методика навчання 

природознавства та 

краєзнавства» у 
Відокремленому 

структурному підрозділі 

Національного 
педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова  
з 09.11 по 11.12.2020 р., 



довідка № 83/20, 

11.12.2020 р. 

45 Основи 

природознавстваі 

методика 

ознайомлення 
дітей з природою. 

Малювання і 

ліплення. 
Практика 

«Введення у 

спеціальність». 
Практика 

«Помічник 

вихователя». 
Пробна практика 
(керівник групи) 

 

ПАСТЕРНАК 

Марія 

Михайлівна 

Викладач 
 

Ровенський  
державний  

педагогічний інститут 

ім.Д.Мануїльського, 
1991 р., 

сп. – Педагогіка і 

психологія (дошкільна), 
кв. – Викладач 

дошкільної педагогіки і 

психології, методист по 
дошкільному 

вихованню 

Спеціаліст 
першої категорії, 

2020 р. 
 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 

післядипломної освіти та 

доуніверситетської 
підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 
Франка,  свідоцтво ВВ 

02125438 /0061/ 20, 

«Організація дослідницької 
діяльності дітей старшого 

дошкільного віку», 

14.02.2020 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Основи природознавства 
та методики ознайомлення 

дітей з природою» та 

керівник педагогічної 
практики в дошкільних 

навчальних закладах при 

кафедрі загальної 

педагогіки та дошкільної 
освіти ДДПУ ім. І.Франка  
з 11.09 по 04.10.2019 р., 

довідка №149, 15.10.2019 р. 
Стажування з дисципліни 

«Методика зображувальної 

діяльності дітей 
дошкільного віку 

(малювання і ліплення)»  
у Відокремленому 

структурному підрозділі 
Національного 

педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова 
 з 09.11 по 11.12.2020 р., 

довідка № 84/20, 

11.12.2020 р. 

 

46 Математика. 
Методика 

РОЗКВАС 
Лідія 

Викладач, 
голова циклової 

Дрогобицький 
державний  

Спеціаліст 
першої категорії, 

Курси підвищення 
кваліфікації при Центрі 

 



навчання 
Математики. 

Основи 

початкового курсу 

математики. 
Пробна практика 

(математика) 

Ігорівна комісії фізико-

математичних 
дисциплін 

педагогічний 

університет імені  
Івана Франка, 

2013 р., 
сп.- Математика, 

кв. – Магістр 

математики, математик, 

викладач математики 

2021 р. 
 

 

післядипломної освіти  
та доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 
Франка,  свідоцтво  

ВВ 02125438 /0147/ 21, 

05.02.2021 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Математика» при кафедрі 
математики  

ДДПУ ім. І.Франка  
з 14.05 по 25.05.2018 р., 

довідка №164, 25.05.2018 р. 
 

Стажування з дисципліни 
«Методика навчання 

математики» у 

Відокремленому 
структурному підрозділі 

Національного 

педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова  
з 21.09 по 23.10.2020 р., 

довідка № 60/20,  
23.10.2020 р. 

 

Стажування з дисципліни 
«Основи початкового 

курсу математики» у 

Відокремленому 
структурному підрозділі 

Національного 

педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова  
з 09.11 по 11.12.2020 р., 

довідка № 80/20, 

11.12.2020 р. 
47 Методика 

навчання 

математики. 
Основи 

початкового курсу 

ЗАХАРКО 
Оксана 

Володимирівна 

Викладач, 

завідувач 

навчально-

методичним 
кабінетом 

Дрогобицький 

державний  
педагогічний 
інститут імені 
Івана Франка, 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

викладач-методист, 
2018 р. 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 

післядипломної освіти  
та доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 

 



математики. 
Пробна практика 

(математика). 

 1975 р., 
сп. – Математика 

і фізика, 
кв. - Вчитель 

математики і фізики 
 

Відмінник освіти 

України 
 

 

державного педагогічного 

університету імені  
Івана Франка, 

свідоцтво  
СС 02125438/652 18, 

«Методика використання 

засобів навчання при 

вивченні нумерації в 

концентрі «Сотня», 
28.02.2018 р. 

Стажування з дисциплін: 

«Основи початкового 
курсу математики», 

«Методика навчання 

математики» при кафедрі 
математики, інформатики 

та методики їх викладання 

у початковій школі 

факультету початкової  
та мистецької освіти  

ДДПУ ім. І.Франка 
 з 06.11 по 17.11.2017 р., 

довідка № 26, 17.11.2017 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Математика» при кафедрі 

математики 
ДДПУ ім. І.Франка  

з 14.05 по 18.05.2018 р., 

довідка №163, 18.05.2018 р. 
48 Фізика. 

Астрономія. 
Безпека 

життєдіяльності. 
Основи  

охорони праці. 

ПОПОВИЧ 
Ірина 

Осипівна 

Викладач Дрогобицький 
державний педагогічний 

університет  імені  
Івана Франка, 

2001 р., 
сп. – Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Фізика і 
математика, 

кв. – Вчитель фізики, 

математики, астрономії і 

безпеки життєдіяльності 

Спеціаліст 
першої категорії, 

2017 р. 
 

 

 

Курси підвищення 
кваліфікації при Центрі 

перепідготовки та 

післядипломної освіти 

Дрогобицького державного 
педагогічного університету 

імені Івана Франка, 
свідоцтво СПК АЕ № 107,  
«Фізичний експеримент та 

його роль при вивченні 

фізики», 28.02.2017 р. 
 

Стажування з дисциплін: 

 



«Основи охорони праці, 

охорона праці в галузі»  
при кафедрі 

машинознавства  
та основ технологій  
ДДПУ ім. І.Франка  

з 13.02 по 03.03.2017 р., 

довідка № 52, 03.03.2017 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Астрономія»  при кафедрі 
фізики в Інституті фізики, 

математики, економіки та 

інноваційних технологій 
ДДПУ ім. І.Франка  

з 08.11 по 24.11.2017 р., 

довідка № 52, 24.11.2017 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Фізика»  при кафедрі 
фізики ДДПУ ім. І.Франка 

з 14.05 по 31.05.2018 р., 

довідка №170, 31.05.2018 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Безпека життєдіяльності» 

у Відокремленому 

структурному підрозділі 

Національного 
педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова  
з 06.09 по 29.09.2021 р., 

довідка № 37/21, 

29.09.2021 р. 
49 Нові інформаційні 

технології та 
технічні засоби 

Методика 

використання 
інформаційних 

технологій 

Інформатика 
Фізика 

 

САРАХМАН 
Роман 

Ігорович 

Викладач Дрогобицький 

державний  
педагогічний 

університет  
імені  Івана Франка, 

2015 р.,  
сп. – Фізика,  

кв. – Фізик, викладач 

фізики 

Спеціаліст 
другої категорії, 

2019 р. 
 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 
післядипломної освіти  
та доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 
державного педагогічного 

університету імені  
Івана Франка,  свідоцтво 

ВВ 02125438 /0063/ 20, 
«Використання 

 



інформаційно-

комп’ютерних технологій 
на заняттях фізики», 

14.02.2020 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Фізика, астрономія» на 

базі «Львівського 
навчально-наукового 

центру професійної освіти» 

Національного 
педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова  
з 15.06 по 30.06.2020 р., 

свідоцтво 20 ПК 02125295 

№ 000319-20, 30.06.2020 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Інформатика» у 

Відокремленому 
структурному підрозділі 

Національного 

педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова  
з 21.09 по 23.10.2020 р., 

довідка № 54/20, 

23.10.2020 р. 
 

Стажування з дисципліни 
«Обробка інформації та 

програмного забезпечення 

ПК» у Відокремленому 
структурному підрозділі 

Національного 

педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова  
з 09.11 по 11.12.2020 р., 

довідка № 81/20, 

11.12.2020 р. 
50 Методика 

навчання 

математики. 
Основи 

початкового курсу 

СОБКОВСЬКА 
Ольга 

Михайлівна 

Викладач,  

заступник 

директора з 

навчальної 
роботи 

Львівський  
ордена Леніна 

державний 
 університет 
імені  Івана  

Спеціаліст 
вищої категорії, 

викладач-методист, 
2020 р. 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі  

післядипломної освіти  
та доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 

 



математики. 
Пробна практика 

(математика). 

 Франка, 1981 р., 
сп. – Математика, 
кв. – Математик. 

Викладач 

Відмінник освіти 

України 
 

 

державного педагогічного 

університету імені  
Івана Франка, 

свідоцтво  
ВВ 02125438/0063/20,  

«Особливості вивчення 

нумерації в концентрі 

«Сотня», 14.02.2020 р. 
Стажування з дисципліни 

«Математика» при кафедрі 

математики  
ДДПУ ім. І.Франка 

 з 16-17-18.05, 21-22.05. 

2018 р., довідка № 166, 

22.05.2018 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Основи початкового 
курсу математики» при 

кафедрі математики, 

інформатики та методики 
їх викладання у початковій 

школі ДДПУ ім. І.Франка  
з 21.10 по 25.10.2019 р., 

довідка №159, 25.10.2019 р. 
 

Стажування з дисципліни 
«Методика навчання 

математики» при кафедрі 

математики  
ДДПУ ім. І.Франка  

з 24.02 по 28.02.2020 р., 

довідка № 5, 28.02.2020 р. 
51 Математика. 

Креслення. 
Основи нарисної 

геометрії та 
перспективи. 

 

ТЕМНИК 
Марія 

Володимирівна 

Викладач Дрогобицький 
державний педагогічний 

університет імені  Івана 

Франка, 1999 р., 
сп. - Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Трудове 
навчання (технічна і 

обслуговуюча праця), 
кв. - Вчитель  трудового 

 Курси підвищення 
кваліфікації при Центрі 

післядипломної освіти та 

доуніверситетської 
підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 
Франка,  свідоцтво ВВ 

02125438 /0151/ 21, 
05.02.2021 р. 

 

 



навчання, креслення і 

безпеки життєдіяльності 
 

Дрогобицький 

державний педагогічний 

університет імені  Івана 

Франка, 2004 р.,  
кв. - Вчитель 

математики 
 

Центр перепідготовки та 

післядипломної освіти  
Дрогобицького 

державного 

педагогічного 
університету імені  

Івана Франка, 2011 р., 
кв. – Математик-

програміст, викладач 
інформатики 

 

Стажування з дисциплін: 

«Математика». 
«Інформатика» при кафедрі 

математики і кафедрі 

інформатики та 
інформаційних систем 

ДДПУ ім. І.Франка  
з 20.02 по 20.03.2018 р., 

довідка №134,  20.03.2018 
р. 

 

Стажування з дисципліни 

«Методика навчання 

інформатики» при кафедрі 
математики, інформатики 

та методики їх викладання 

у початковій школі  
ДДПУ ім. І.Франка 

 з 09.09 по 27.09.2019 р., 

довідка №157,  
28.09.2019 р. 

 

Стажування з дисципліни 
«Нарисна геометрія» у 

Відокремленому 

структурному підрозділі 

Національного 
педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова  
з 21.09 по 23.10.2020 р., 

довідка № 61/20, 

23.10.2020 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Креслення» у 

Відокремленому 
структурному підрозділі 

Національного 

педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова  
з 09.11 по 11.12.2020 р., 

довідка № 79/20, 
 11.12.2020 р. 

52 Математика. ШОСТАК Викладач Дрогобицький Спеціаліст Курси підвищення  



Методика 

навчання 
математики. 

Основи 

початкового курсу 
математики. 

Пробна практика 

(математика) 

Мар᾽яна 
Іванівна 

державний  
педагогічний 
університет  
імені Івана  

Франка, 2012 р.,  
сп.- Математика,  

кв. – магістр 

математики, 

математика, викладач 
математики 

другої категорії, 
2017 р. 

 

кваліфікації при Центрі 

перепідготовки та 
післядипломної освіти 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету 
імені Івана Франка, 

свідоцтво СПК АЕ № 114,  

«Використання 

комп’ютерних технологій 
на заняттях математики», 

28.02.2017 р. 
 

Стажування з дисциплін: 

«Основи початкового 
курсу математики та 

методика навчання 

математики» при кафедрі 

математики, інформатики 
та методики їх викладання 

у початковій школі 

факультету початкової та 
мистецької освіти   

ДДПУ ім. І.Франка  
з 18.09 по 13.10.2017 р., 

довідка № 12, 13.10.2017 р. 
 

Стажування з дисципліни 
«Математика» при  

кафедрі математики  
ДДПУ ім. І.Франка  

з 14.05 по 25.05.2018 р., 

довідка № 165,  
22.05.2018 р. 

53 Інформатика. 
Інформаційні 

системи  і мережі. 
Практичний курс 

інформатики  
(з елементами 

програмування). 
ІКТ та ТЗН. 
Методика 

навчання 

ФЛЯК 
Роман 

Романович 

Викладач, 
голова циклової 

комісії 
комп’ютерних 

дисциплін 

Національний 

університет  
«Львівська 

політехніка», 
2005 р., 

сп. – Інтелектуальні 

системи прийняття 
рішень, 

кв. – магістр з 

комп’ютерних наук 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

старший викладач, 
2021 р. 

 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 

післядипломної освіти та 
доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 
Франка, свідоцтво  

СС 02125438 /645/ 19, 

«Використання сучасних 

 



інформатики. 
Практичний курс 
інформатики з ЕП 

(Обробка 

інформації та 
програмне 

забезпечення). 
 

інформаційно-

комунікативних технологій 
в освітньо-виховному 

процесі ДНЗ», 28.02.2019 р. 
 

Стажування з дисциплін: 

«Інформатика з 

елементами 
програмування». 

«Інформаційні системи та 

мережі» при кафедрі 
інформатики та 

інформаційних систем 

ДДПУ ім. І.Франка  
з 10.09 по 19.10.2018 р., 

довідка № 3, 19.10.2018 р. 
 

Стажування з дисциплін: 

«Обробка інформації та 

програмне забезпечення 
ПК» при кафедрі 

інформатики та 

інформаційних систем 
ДДПУ ім. І.Франка  

з 10.09 по 18.09.2019 р., 

довідка №150, 18.09.2019 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Методика навчання 
інформатики»  у 

Відокремленому 

структурному підрозділі 
Національного 

педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова 

«Львівський навчально-
науковий центр 

професійної освіти»  
з 01.06 по 18.06.2021 р., 

довідка № 28/21, 06.2021 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Інформаційно-

комунікаційні технології та 

ТЗН» у Відокремленому 



структурному підрозділі 

Національного 
педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова  
з 06.09 по 29.09.2021 р., 

довідка № 37/21, 

29.09.2021 р. 

54 Інформатика. 

Офісний сервіс. 
Практичний курс 

інформатики  
ІКТ та ТЗН. 

ТЗН. 
Нові інформаційні 

технології 
та ТЗН 

 

БАЦ 

Наталія 

Мар᾽янівна 

Викладач Ужгородський 

державний  
Університет,  

1994 р., 
сп. – Прикладна 

математика, 
кв. - Математик 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

старший викладач, 
2021 р. 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 
післядипломної освіти  
та доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 
державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, свідоцтво  
СС 02125438 /642/ 19, 

«Управління базами даних 

в Microsoft Office Excel», 
28.02.2019 р. 

 

Стажування з 
дисциплін:«Основи 

комп’ютерної техніки. 

Інформатика» при кафедрі 

інформатики та 
інформаційних систем 

ДДПУ ім. І.Франка  
з 10.09 по 05.10.2018 р., 

довідка № 4, 05.10.2018 р. 
 

Стажування з дисциплін: 

«Обробка інформації та 

програмне забезпечення 

ПК», «Технічні засоби 
навчання і методика їх 

застосування» при кафедрі 

інформатики та 
інформаційних систем 

ДДПУ ім. І.Франка  
з 10.09 по 11.10.2019 р., 

довідка №148, 15.10.2019 р. 
 

 
Стажування з дисципліни 

 



«Практичний курс 

інформатики з елементами 
програмування» у 

Відокремленому 

структурному підрозділі 
Національного 

педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова  
з 21.09 по 23.10.2020 р., 

довідка № 66/20, 

23.10.2020 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Нові інформаційні 
технології та ТЗН» у 

Відокремленому 

структурному підрозділі 

Національного 
педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова  
з 09.11 по 11.12.2020 р., 

довідка № 78/20, 
 11.12.2020 р. 

 

Стажування з дисципліни 

«Офісний сервіс» у 

Відокремленому 
структурному підрозділі 

Національного 

педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова  
з 06.09 по 29.09.2021 р., 

довідка № 35/21, 
29.09.2021 р. 

55 Інформатика. 
Методика 

навчання 
інформатики. 
Інформаційні 

технології та 
технічні засоби. 
Офісний сервіс. 

Пробна практика 

ФІЛІПОВА 
Тетяна 

Павлівна 

Викладач Дрогобицький 

державний 
 педагогічний 
університет  
імені  Івана  

Франка, 2009 р., 
сп. – Інформатика, 
кв. – Математик-

програміст, викладач 

Спеціаліст 
першої категорії, 

2017 р. 
 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 

перепідготовки та 
післядипломної освіти 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету 
імені Івана Франка, 

свідоцтво СПК АЕ № 122,  

«Загальний доступ в 

 



(інформатика). 
Пробна практика 

(додаткова 

кваліфікація ОКТ) 
.Обробка 

інформації та 

програмне 

забезпечення ПК. 

інформатики Інтернет», 28.02.2017 р. 
 

Стажування з дисципліни: 

«Інформатика» при кафедрі 
інформатики та 

інформаційних систем 

ДДПУ ім. І.Франка  
з 10.09 по 26.09.2018 р., 

довідка № 2, 26.09.2018 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Методика навчання 

інформатики» при кафедрі 
математики, інформатики 

та методики їх викладання 

у початковій школі  
ДДПУ ім.І.Франка 

 з 13.09 по 07.10.2019 р., 
довідка №156, 15.10.2019 р. 

 

Стажування з дисципліни 

«Обробка інформації та 
програмне забезпечення»  

у Відокремленому 

структурному підрозділі 

Національного 
педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова  
з 21.09 по 23.10.2020 р., 

довідка № 67/20, 

23.10.2020 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Офісний сервіс»  
у Відокремленому 

структурному підрозділі 

Національного 

педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова  
з 06.09 по 29.09.2021 р., 

довідка № 36/21, 
29.09.2021 р. 

 

 

56 Рисунок. МІЛЬКОВИЧ Викладач, Українська Спеціаліст Курси підвищення  



Живопис. 
Пленер. 

Методика 

навчання 

образотворчого 
мистецтва. 

Мистецтво регіону 

(соломка). 
Художньо-

прикладна графіка. 
Робота в матеріалі 

(метал, живопис). 
Пробна практика 

(обр.м-тво) 
Пробна практика 
(гурткова робота) 

Комп’ютерна 

графіка. 
 

Галина 
Іванівна 

голова циклової 

комісії 
образотворчого 

мистецтва 

академія друкарства, 

2007 р., 
сп. – Образотворче та 

декоративно-прикладне 

мистецтво 
кв. – Художник- 

конструктор (дизайнер) 
 

Державний вищий 

навчальний заклад 
«Прикарпатський 

національний 

університет  
імені Василя  

Стефаника, 2010 р., 
сп. – Образотворче та 

декоративно-прикладне 
мистецтво, 

кв. – Художник- 

дизайнер, викладач 

вищої категорії, 
старший викладач, 

2019 р. 
 

кваліфікації при Центрі 

післядипломної освіти  
та доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 
університету імені  

Івана Франка, свідоцтво 

СС 02125438 /646/ 19, 

«Особливості навчання 
рисунка – основи 

образотворчого 
мистецтва», 28.02.2019 р. 

 

Стажування з дисциплін: 
«Мистецтво регіону 

(соломоплетіння)». 

«Комп’ютерна графіка)». 

«Рисунок». «Методика 
навчання образотворчого 

мистецтва». «Художньо-

прикладна графіка». 
«Живопис» при кафедрі 

технологічної та 

професійної освіти і 
кафедрі культурології та 

мистецької освіти  
ДДПУ ім. І.Франка  

з 11.09 по 06.12.2018 р., 
довідка № 36, 06.12.2018 р. 

 

Стажування з дисциплін: 

«Комп’ютерний дизайн», 

«Дизайнерське 
проектування» при кафедрі 

технологічної та 

професійної освіти  
ДДПУ ім. І.Франка   

з 09.09 по 22.10.2019 р., 

довідка №147, 22.10.2019 р. 

57 Рисунок. 
Живопис. 

Композиція. 
Малюнок на склі 

ГАПАК 
Марія 

Миколаївна 

Викладач. Дрогобицький 
державний  

педагогічний 
університет імені  

Спеціаліст 
вищої категорії, 

2019 р. 
 

Курси підвищення 
кваліфікації при Центрі 

післядипломної освіти  
та доуніверситетської 

 



ДПМ (кераміка). 
Робота в матеріалі 
(малюнок на склі, 

живопис). 
Декоративно-

прикладне 

мистецтво 

(кераміка). 
 

Івана Франка, 
2007 р.,  

сп. –  Педагогіка  і 
методика середньої 

освіти. Образотворче 
мистецтво, 

кв.- Вчитель 

образотворчого 

мистецтва, етики і 
естетики 

 

підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 
університету імені Івана 

Франка, свідоцтво  
СС 02125438 /641/19, 
«Малярство на склі як 

своєрідне явище народної 

культури», 28.02.2019 р. 
 

Стажування з дисциплін: 

«ДУМ (малюнок на склі)». 
«ДУМ (кераміка)». 

«Рисунок». «Малювання і 

ліплення». «Композиція». 
«Живопис» при кафедрі 

технологічної та 

професійної освіти і 

кафедрі культурології  
та мистецької освіти  
ДДПУ ім. І.Франка 

 з 13.09 по 19.11.2018 р., 
довідка № 38, 19.11.2018 р. 

 

Стажування з дисципліни 

«ДУМ (писанкарство)» при 

кафедрі технологічної  
та професійної освіти 

ДДПУ ім. І.Франка  
з 11.09 по 30.09.2019 р., 

довідка № 44, 30.09.2019 р. 
Стажування з дисципліни 

«Методика образотворчого 

мистецтва» у 
Відокремленому 

структурному підрозділі 

Національного 

педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова 
з 21.09 по 23.10.2020 р., 

довідка № 63/20,  
23.10.2020 р. 
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Живопис. 
Методика орг. обр. 

діяльності дітей. 
Художньо-

прикладна графіка. 
Методика 

навчання 

образотворчого 

мистецтва. 
Вступ до 

педагогічної 

професії 
(технології). 

Робота в матеріалі 

(метал, живопис). 
Пленер. 

Історичні відомості 

про дизайн. 
Пробна практика 

(обр.м-тво). 
 

Людмила 
Іванівна 

академія друкарства, 

2002 р., 
сп. – Образотворче та 

декоративно-прикладне 
мистецтво 

кв. – Художник-графік з 
оформлення друкованої 

продукції 
 

вищої категорії, 
викладач-методист, 

2020 р. 
 

кваліфікації при Центрі 

післядипломної освіти  
та доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 
університету імені Івана 

Франка,  свідоцтво  
ВВ 02125438 /0052/ 20,  

«Ознайомлення учнів 5-7 
класів з декоративно-

ужитковим мистецтвом», 

14.02.2020 р.   
 

Стажування з дисципліни 
«Історичні відомості про 

дизайн» при кафедрі 

технологічної та 

професійної освіти  
ДДПУ ім. І.Франка  

з 13.09 по 28.09.2018 р., 

довідка № 43, 28.09.2018 р. 
 

Стажування з дисциплін: 
«Методика навчання 

образотворчому 

мистецтву». «Рисунок». 

«Живопис»  при кафедрі 
культурології та 

мистецької освіти   
ДДПУ ім. І.Франка  

з 11.09 по 12.12.2019 р., 
довідка № 154,  
12.12.2019 р. 

 

Стажування з дисциплін: 

«Художньо-прикладна 
графіка», «Методика 

організації образотворчої 

діяльності дітей» при 
кафедрі культурології 
та мистецької освіти  

ДДПУ ім. І.Франка  
з 24.02 по 18.05.2020 р., 

довідка № 10, 18.05.2020 р. 
 



Стажування з дисципліни 

«Вступ до педагогічної 
професії (технології)» 

у Відокремленому 

структурному підрозділі 
Національного 

педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова  
з 21.09 по 23.10.2020 р., 

довідка № 71/20, 

23.10.2020 р. 

59 Пластична 
анатомія. 

Образотворче 

мистецтво з 

методикою  
навчання. 

Писанкарство. 
Рисунок. 
Живопис. 
Пленер. 

Робота в матеріалі. 
(живопис, графіка). 
Пробна практика 

(обр.м-тво) 
Техніки ДУМ. 

Мистецтво 

(Живопис) 

МУДРА 

Тетяна 

Василівна 

Викладач Косівський інститут 
прикладного та 

декоративного 

мистецтва  Львівської 

національної академії 
мистецтв, 2010 р., 

сп. – Образотворче та 

декоративно-прикладне 
мистецтво», 

кв. – Художник 

декоративно-
прикладного мистецтва, 

вчитель образотворчого 

та  декоративно-

прикладного мистецтва  

 

Дрогобицький 

державний  
педагогічний 

університет імені  
Івана Франка, 2019 р.,  

сп. –  Початкова освіта, 
кв.- Організатор 

початкової освіти. 

Вчитель початкової 

школи та 
образотворчого 

мистецтва у початковій 

школі 
 

Спеціаліст 
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Живопис. 
Композиція. 
Скульптура. 

Декоративно-

прикладне 
мистецтво (метал). 
Робота в матеріалі 

(метал, живопис). 
 

Ігор 
Іванович 

університет 
імені Василя 

Стефаника, 2003 р., 
сп. – Образотворче та 

декоративно-прикладне 
мистецтво, 

кв. – Художник 

декоративно-

прикладного  
мистецтва, викладач 

 

вищої категорії, 

викладач-методист, 
2021 р. 

 

 

кваліфікації при Центрі 

післядипломної освіти  
та доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 
університету імені Івана 

Франка,  свідоцтво  
ВВ 02125438 /0146/ 21, 

05.02.2021 р. 
 

Стажування з дисциплін: 
«Рисунок». «Живопис». 

«ДУМ (метал)». 

«Композиція» при кафедрі 
культурології та 

мистецької освіти і кафедрі 

технологічної та 

професійної освіти  
ДДПУ ім. І.Франка  

з 12.09 по 15.11.2018 р., 

довідка № 39, 15.11.2018 р. 
 

Стажування з дисципліни 
«Скульптура» у 

Відокремленому 

структурному підрозділі 

Національного 
педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова  
з 21.09 по 23.10.2020 р., 

довідка № 75/20, 

23.10.2020 р. 

61 Дизайнерське 

проектування. 
Комп’ютерний 

дизайн. 
Мистецтво регіону 

(лоза). 
Декоративно-

прикладне 
мистецтво 

(дерево). 
Пленер. 

СОКАЛЬСЬКИЙ 

Дмитро 

Іванович 

Викладач. Факультет 

перепідготовки і 
підвищення кваліфікації 

Української 
академії друкарства, 

2009 р., 
кв. – Художник-графік з 
оформлення друкованої 

продукції 
 

Спеціаліст 
першої категорії, 

2018 р. 
 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 
післядипломної освіти та 

доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 
державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, свідоцтво  
СС 02125438/642 18, 

«Ознайомлення з основами 

лозоплетіння»,  

 



Скульптура. 
Комп’ютерна 

графіка. 
 

28.02.2018 р., 
 

Стажування з дисциплін: 

«Декоративно-ужиткове 
мистецтво (обробка 

деревини)». «Мистецтво 

регіону (лозоплетіння)» 

при кафедрі технологічної 
та професійної освіти 

Інституту фізики, 

математики, економіки та 
інноваційних технологій   

ДДПУ ім. І.Франка  
з 02.10 по 13.10.2017 р., 

довідка № 8, 13.10.2017 р. 
 

Стажування з дисциплін: 
«Комп’ютерна графіка». 

«Комп’ютерний дизайн» 

при кафедрі технологічної 
та професійної освіти 

ДДПУ ім. І.Франка  
з 19.02 по 02.03.2018 р., 

довідка №116, 02.03.2018 р. 
 

Стажування з дисципліни 
«Живопис» при кафедрі 

культурології та 

мистецької освіти  
ДДПУ ім. І.Франка 

 з 21.10 по 25.10.2019 р., 
довідка №160, 25.10.2019 р. 

 

Стажування з дисципліни 

«Дизайнерське 
проектування» при кафедрі 

технологічної та 

професійної освіти  
ДДПУ ім. І.Франка  

з 28.10 по 01.11.2019 р., 

довідка №162, 01.11.2019 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Скульптура» у 
Відокремленому 

структурному підрозділі 



Національного 

педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова  
з 21.09 по 23.10.2020 р., 

довідка № 76/20, 
23.10.2020 р. 

62 Художня праця. 
Методика 

трудового 
навчання  з 

практикумом. 
Методика 
навчання 

технологічної ОГ 

(техніки ДУМ). 
Пробна практика 

(труд.навч.) 
Техніки ДУМ. 

ЧЕРВЕЦЬКИЙ 
Володимир 

Іванович 

Викладач Тернопільський 

державний  
педагогічний інститут 

ім. Я.О.Галана, 
1983 р., 

сп. – Загальнотехнічні 
дисципліни і праця, 

кв. – Учитель  

загальнотехнічних 

дисциплін 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

викладач-методист, 
2017 р. 

 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 

післядипломної освіти  
та доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 
університету імені Івана 

Франка, свідоцтво СС 

02125438/639 18, 

«Виготовлення виробів в 
техніці «Квілінг» на уроках 

трудового навчання в 1-4 

класів», 28.02.2018 р. 
 

Стажування з дисципліни 
«Художня праця» при 

кафедрі методики 

трудового і професійного 

навчання  та декоративно-
ужиткового мистецтва 

ДДПУ ім. І.Франка  
з 15.05 по 24.05.2017 р., 

довідка № 59, 24.05.2017 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Практикум в навчальних 

майстернях з методикою 

викладання»  при кафедрі 
методики трудового і 

професійного навчання  та 

декоративно-ужиткового 
мистецтва  

ДДПУ ім. І.Франка  
з 15.05 по 24.05.2017 р., 

довідка № 60, 24.05.2017 р. 
 

Стажування з дисципліни 
«Техніка декоративно-

 



ужиткового мистецтва» 

при кафедрі технологічної 
та професійної освіти 

ДДПУ ім. І.Франка  
з 10.09 по 24.09.2019 р., 

довідка №146, 30.09.2019 р. 
 

63 Навчання гри  
на музичному 

інструменті. 
Гурткова  
робота. 

ПЕТРЕЧКО 
Орест 

Михайлович 

Викладач, 
голова циклової 

комісії музичних 

дисциплін 

Дрогобицький 
державний  

педагогічний 
інститут імені 
Івана Франка, 

1985 р., 
сп. – Музика, 

кв.- Вчитель музики 
 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

викладач-методист, 
2019 р. 

 
Відмінник освіти 

України 
 

 

Курси підвищення 
кваліфікації при Центрі 

перепідготовки та 

післядипломної освіти  

Дрогобицького державного 
педагогічного університету 

імені Івана Франка, 
свідоцтво 

 СС 02125438/655 18, 

«Методи музичного 

виховання в початкових 
класах», 28.02.2018 р. 

 

Стажування з  дисципліни 
«Навчання гри на 

музичному інструменті» 

при кафедрі народних 
музичних інструментів  

та вокалу Інституту 

музичного мистецтва 
ДДПУ ім. І.Франка  

з 18.09 по 06.10.2017 р., 

довідка № 5, 06.10.2017 р. 

 

Стажування з дисципліни 

«Музичне виховання з 
методикою» при кафедрі 

методики музичного 

виховання та диригування 
Інституту музичного 

мистецтва  
ДДПУ ім. І.Франка  

з 09.10 по 27.10.2017 р., 
довідка № 17, 27.10.2017 р. 

 

 

64 Навчання гри  БОБКО Викладач Дрогобицький Спеціаліст Курси підвищення  



на музичному 

інструменті 
Галина 

Петрівна 

державний  
педагогічний  
інститут імені  
Івана Франка,  

1978 р., 
сп. – Музика і співи, 
кв.- Вчитель музики і 

співів 

вищої категорії, 
2019 р. 

 
Відмінник освіти 

України 
 

кваліфікації при Центрі 

післядипломної освіти  
та доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 
університету імені Івана 

Франка, свідоцтво  
СС 02125438/653 18, 

«Музичний інструмент  
як важливий елемент 

активізації учнів у 

різноманітній музичній 
діяльності», 28.02.2018 р. 

 

Стажування з  дисципліни 

«Навчання гри на 

музичному інструменті» 

при кафедрі народних 
музичних інструментів та 

вокалу Інституту 

музичного мистецтва 
ДДПУ ім. І.Франка  

з 18.09 по 06.10.2017 р., 

довідка № 4, 06.10.2017 р. 

65 Навчання гри  
на музичному 

інструменті 
Акомпонемент до 

ритміки. 
Гурткова  
Робота. 

ГАВРИЛІВ 
Михайло 

Михайлович 

Викладач Дрогобицький 
державний  

педагогічний 
інститут імені 
Івана Франка, 

1983 р., 
сп. – Музика, 
кв.- Вчитель  

музики 
і співів 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

старший викладач, 
2020 р. 

 

 

Курси підвищення 
кваліфікації при Центрі 

післядипломної освіти та 

доуніверситетської 
підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені 
Івана Франка, 

свідоцтво СС 02125438/645 

18, «Розвиток творчої 

особистості дитини на 
уроках музичного 

мистецтва», 28.02.2018 р. 
 

Стажування з  дисципліни 

«Навчання гри на 
музичному інструменті» 

при кафедрі 

музикознавства та 

 



фортепіано  Інституту 

музичного мистецтва 
ДДПУ ім. І.Франка  

з 18.09 по 06.10.2017 р., 

довідка № 1, 06.10.2017 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Музичне виховання з 
методикою» при кафедрі 

методики музичного 

виховання та диригування 
Інституту музичного 

мистецтва  
ДДПУ ім. І.Франка  

з 09.10 по 27.10.2017 р., 

довідка № 16, 27.10.2017 р. 

66 Навчання гри на 

музичному 
інструменті. 

Акомпонемент до 

ритміки. 
Гурткова  
Робота. 

ГОРОХОВ’ЯНКА 
Роман 

Петрович 

Викладач Дрогобицький 

державний  
педагогічний 
інститут імені 
Івана Франка, 

1982 р., 
сп. – Музика 

і співи, 
кв.- Вчитель  

музики і співів 
 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

викладач-методист, 
2018 р. 

 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 
перепідготовки та 

післядипломної освіти 

Дрогобицького державного 
педагогічного університету 

імені Івана Франка, 
свідоцтво СПК АЕ № 120,  

«Розвиток музичної 
творчості школярів на 

уроках музичного 

мистецтва», 28.02.2017 р. 
 

Стажування з  дисципліни 
«Навчання гри на 

музичному інструменті» 

при кафедрі народних 

музичних інструментів та 
вокалу Інституту 

музичного мистецтва 

ДДПУ ім. І.Франка 
 з 23.01 по 10.02.2017 р.,  

довідка № 12, 10.02.2017 р. 
 

 

67 Музичне 

виховання з 

методикою 

ЛІХОВИН 
Степан 

Зіновійович 

Викладач Дрогобицький 

державний  
педагогічний 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

викладач-методист, 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 

перепідготовки та 

 



навчання. 
Навчання гри на 

музичному 

інструменті. 
Пробна практика 

(музичне  
мистецтво). 

Акомпонемент до 

ритміки. 
Гурткова 
 Робота. 

інститут імені 
Івана Франка, 

1986 р., 
сп. – Музика, 

кв. – Вчитель музики 
 

2018 р. 
 

Відмінник освіти 

України 
 

 

післядипломної освіти 

Дрогобицького державного 
педагогічного університету 

імені Івана Франка, 
свідоцтво СПК АЕ № 119,  
«Теорія і практика різних 

видів діяльності в 

музичному вихованні», 

28.02.2017 р., 
 

Стажування з  дисципліни 
«Навчання гри на 

музичному інструменті» 

при кафедрі народних 
музичних інструментів та 

вокалу Інституту 

музичного мистецтва 

ДДПУ ім. І.Франка  
з 23.01 по 10.02.2017 р., 

довідка № 11, 10.02.2017 р. 
 
 

Стажування з дисципліни 

«Музичне виховання з 

методикою» при кафедрі 

методики музичного 
виховання та диригування 

Інституту музичного 

мистецтва  
ДДПУ ім. І.Франка  

з 13.02 по 03.03.2017 р., 

довідка № 51, 03.03.2017 р. 
 

Стажування (керівник 
вокального колективу, 

акомпаніатор) при кафедрі 

методики музичного 
виховання та диригування 

Інституту музичного 

мистецтва  
ДДПУ ім. І.Франка  

з 19.02 по 12.03.2018 р., 

довідка №121, 12.03.2018 р. 
 

68 Навчання гри на МЕЛЬНИК Викладач Ровенський  Спеціаліст Курси підвищення  



музичному 

інструменті. 
Пробна практика 

(музичне 

мистецтво). 
Акомпонемент до 

ритміки. 
Гурткова  
робота. 

Ростислав 

Романович 

державний інститут 

культури, 1989 р., 
сп. - Культурно-освітня 

робота, 
кваліфікація – 

Культосвітпрацівник, 

керівник самодіяльного 

оркестру народних 

інструментів 

вищої категорії, 

старший викладач, 
2019 р. 

 

кваліфікації при Центрі 

післядипломної освіти та 
доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 
університету імені Івана 

Франка, свідоцтво  
СС 02125438 /648/ 19, 

«Уроки музичного 
мистецтва в сучасній 

українській школі», 

28.02.2019 р. 
 

Стажування з дисципліни 
«Музичне виховання з 

методикою» при кафедрі 

методики музичного 

виховання та диригування 
Інституту музичного 

мистецтва  
ДДПУ ім. І.Франка  

з 18.09 по 06.10.2017 р., 

довідка № 2, 06.10.2017 р. 
 

Стажування з  дисципліни 

«Навчання гри на 
музичному інструменті» 

при кафедрі народних 

музичних інструментів та 
вокалу Інституту 

музичного мистецтва 

ДДПУ ім. І.Франка  
з 09.10 по 27.10.2017 р., 

довідка № 18, 27.10.2017 р. 
 

Стажування (керівник 

гуртка ансамблю 

естрадного співу) при 
кафедрі народних 

музичних інструментів та 

вокалу ДДПУ ім. І.Франка 

з 19.11 по 30.11.2018 р., 
довідка № 74, 30.11.2018 р. 

69 Музичне СУРМА Викладач Дрогобицький Спеціаліст Курси підвищення  



виховання з 

методикою 
навчання. 

Навчання гри на 

музичному 
інструменті. 

Пробна практика 

(музичне 

мистецтво). 
Гурткова  
Робота. 

Оксана 
Ігорівна 

державний  
педагогічний 

університет імені 
Івана Франка, 

2005 р., 
сп.- Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Музика, 
кв.- Вчитель  музики, 

етики, естетики та 

художньої культури 

вищої категорії, 

старший викладач, 
2019 р. 

 

 

кваліфікації при Центрі 

післядипломної освіти та 
доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 
університету імені Івана 

Франка, свідоцтво СС 

02125438 /647/ 19, 

«Український музичний 
фольклор як засіб 

сімейного виховання 

школярів», 28.02.2019 р. 
 

Стажування з дисципліни 
«Навчання гри на 

музичному інструменті» 

при кафедрі народних 

інструментів та вокалу 
Інституту музичного 

мистецтва  
ДДПУ ім. І.Франка  

з 08.10 по 25.10.2018 р., 

довідка № 46, 25.10.2018 р. 
 

Стажування з  дисципліни 

«Музичне виховання з 

методикою» при кафедрі 
музичного виховання та 

диригування Інституту 

музичного мистецтва 
ДДПУ ім. І.Франка  

з 29.10 по 09.11.2018 р., 

довідка № 72, 09.11.2018 р. 

70 Навчання гри на 
музичному 

інструменті 
 

ТЕСАК 

Ірина 

Богданівна 

Викладач Дрогобицький 
державний педагогічний 

університет імені  Івана 

Франка, 2006 р. 
сп.- Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Музика,  
кв.- Вчитель  музики, 

етики, естетики та 

художньої культури 
 

Спеціаліст 
першої категорії, 

2015 р. 
 

Курси підвищення 
кваліфікації при Центрі 

післядипломної освіти та 

доуніверситетської 
підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 
Франка,  свідоцтво  

ВВ 02125438 /0152/ 21, 

05.02.2021 р. 
 

 



Дрогобицький 

державний педагогічний 
університет імені  Івана 

Франка, 2008 р. 
сп.- Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Музика,  
кв.- Магістр 

педагогічної освіти, 
викладач бандури 

Стажування з  дисципліни 

«Навчання гри на 
музичному інструменті» 

при кафедрі народних 

музичних інструментів та 
вокалу ДДПУ ім. І.Франка 

з 09.11 по 09.12.2020 р., 

довідка № 1, 20.09.2021 р. 
 

71 Музичне 

виховання з 
методикою 

навчання. 
Навчання гри на 

музичному 
інструменті. 

Пробна практика 

(музичне 
мистецтво). 

Гурткова  
Робота. 

 

ФЕДЬКО 
Ярина 

Богданівна 

Викладач Дрогобицький 

державний педагогічний 
університет імені  Івана 

Франка, 2005 р. 
сп.- Педагогіка і 

методика середньої 
освіти. Музика, 

кв.- Магістр 

педагогічної освіти, 
викладач диригування 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

старший викладач, 
2018 р. 

 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 
перепідготовки та 

післядипломної освіти 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету 
імені Івана Франка, 

свідоцтво СПК АЕ № 121,  

«Методи музичного 
виховання в початковій 

школі», 28.02.2017 р. 
 

Стажування з  дисципліни 

«Навчання гри на 

музичному інструменті» 

при кафедрі народних 

музичних інструментів та 

вокалу Інституту 
музичного мистецтва 

ДДПУ ім. І.Франка  
з 23.01 по 10.02.2017 р., 

довідка № 13, 10.02.2017 р. 
 

Стажування з  дисципліни 

«Музичне виховання з 

методикою» при кафедрі 
методики музичного 

виховання та диригування 

Інституту музичного 

мистецтва  
ДДПУ ім. І.Франка 

 з 13.02 по 03.03.2017 р., 
довідка № 50, 03.03.2017 р. 

 

 



Стажування (керівник 

вокального гуртка) при 
кафедрі  методики 

музичного виховання та 

диригування Інституту 
музичного мистецтва 

ДДПУ ім. І.Франка  
з 19.11 по 30.11.2018 р., 

довідка № 79, 30.11.2018 р. 

72 Методика 

музичного 

виховання. 
Навчання гри на 

музичному 

інструменті. 
Співи і музична 

література. 
Акомпонемент до 

ритміки. 
Гурткова  
Робота. 

 

ЯКУНІНА 
Тетяна 

Данилівна 

Викладач Івано-Франківський 

державний  
педагогічний  
інститут імені 

В.Стефаника, 
1985 р., 

сп. – Музика, 
кв. – Вчитель музики 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

викладач-методист, 
2020 р. 

 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 

перепідготовки та 
післядипломної освіти  

Дрогобицького державного 

педагогічного університету 

імені Івана Франка, 
свідоцтво  

СС 02125438/646 18, 

«Використання 
інноваційних технологій в 

музичному вихованні дітей 

дошкільного та молодшого 
шкільного віку», 

28.02.2018 р. 
 

Стажування з  дисципліни 

«Методика музичного 

виховання» при кафедрі 
методики музичного 

виховання та диригування 

Інституту музичного 
мистецтва  

ДДПУ ім. І.Франка 
 з 18.09 по 06.10.2017 р., 

довідка № 3, 06.10.2017 р. 
 

Стажування з  дисципліни 
«Навчання гри на 

музичному інструменті» 

при кафедрі народних 
музичних інструментів та 

вокалу Інституту 

музичного мистецтва 

 



ДДПУ ім. І.Франка  
з 09.10 по 27.10.2017 р., 

довідка № 19, 27.10.2017 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Співи та музична 

література» при кафедрі 

музикознавства та 
фортепіано  Інституту 

музичного мистецтва 

ДДПУ ім. І.Франка  
з 06.11 по 24.11.2017 р., 

довідка № 27, 24.11.2017 р. 

73 Легка атлетика  
з методикою 
викладання. 
Гімнастика з 

методикою 
викладання. 
Підвищення 

спортивної 
майстерності. 
Спецмедгрупа 

 

ЛИМАР 
Володимир 
Вікторович 

Викладач, 
голова циклової 

комісії 

фізичного 

виховання 

Тернопільський  

державний  
педагогічний 

інститут, 
1977 р., 

сп. - Фізичне виховання, 
кв. - Учитель фізичного 

виховання 
 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

викладач-методист, 
2019 р. 

 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі  
післядипломної освіти  
та доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 
державного педагогічного 

університету ім. Івана 

Франка, свідоцтво  
ВВ 02125438/0057/20,  

«Проблема індивідуалізації 

студентів на заняттях 

фізичної культури», 
14.02.2020 р. 

Стажування з дисциплін: 

«Теорія та методики 
фізичного виховання». 

«Легка атлетика з 

методикою викладання». 
«Підвищення спортивної 

майстерності (ПСМ, легка 

атлетика)». «Плавання з 

методикою викладання» 

при кафедрі спортивних 

дисциплін та туризму і 

кафедрі теорії та методики 
фізичного виховання 

ДДПУ ім. І.Франка  
 з 19.02 по 02.05.2018 р., 

довідка №120, 02.05 2018 р. 
 

 



Стажування з дисциплін: 

«Фізичне виховання 
(Фізична культура)» при 

кафедрі фізичного 

виховання та кафедрі 
спортивних дисциплін 

 і туризму  
ДДПУ ім. І.Франка  

 з 10.09 по 07.11.2018 р., 
довідка № 19, 07.11 2018 р 

74 Фізична культура. 
Фізичне 

виховання. 
Фізична 

реабілітація. 
Методика 
фізичного 

виховання в 

спецмедгрупах 

 

БАГРІЙ 
Марія 

Іванівна 

Викладач Донецький  
державний інститут 
здоров´я, фізичного 

виховання і спорту, 
2002 р., 

сп. – Фізична 
реабілітація, 

кв. – Спеціаліст 
з фізичної реабілітації, 

викладач фізичного 

виховання 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

2019 р. 
 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 
післядипломної освіти та 

доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 
університету імені Івана 

Франка, свідоцтво  
СС 02125438 /644/ 19, 

«Роль фізичного виховання 

у формуванні здорового 

способу життя», 
28.02.2019 р. 

 

Стажування з дисципліни 
«Теорія і методика 

фізичного виховання» при 

кафедрі теорії і  методики 
фізичної культури 

Львівського державного 

університету фізичної 
культури  

з 21.05 по 04.06.2018 р., 

довідка №629, 04.06 2018 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Методика фізичного 
виховання в 

спецмедгрупах» при 

кафедрі теорії і  методики 
фізичної культури 

Львівського державного 

університету фізичної 

 



культури 
 з 05.06 по 14.06.2018 р., 

довідка №670, 14.06 2018 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Фізичне виховання 

(Фізична культура)» при 

кафедрі фізичного 
виховання та кафедрі 

здоров’я людини і фізичної 

реабілітації  
ДДПУ ім. І.Франка   

з 10.09 по 22.10.2018 р., 

довідка № 17, 22.10 2018 р. 

75 Легка атлетика з 
методикою 

викладання. 
Лижний спорт з 

методикою 

викладання. 
Пробна практика 
(фізвиховання) 

БУКЛІВ 

Ігор 

Михайлович 

Викладач, 

керівник 

фізвиховання 

Львівський державний 
інститут фізичної 

культури, 1975 р.,  
сп. - Фізичне виховання, 

кв. – Викладач 

фізичного виховання 
 

Дрогобицький 

державний педагогічний 
університет імені  Івана 

Франка, 2009 р., 
сп.- Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Фізична 

культура, 
кв.- Магістр 

педагогічної освіти, 

викладач фізичного 
виховання 

 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

викладач-методист, 
2019 р. 

 
Відмінник освіти 

України 
 

Курси підвищення 
кваліфікації при Центрі 

післядипломної освіти  
та доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 
Франка, свідоцтво  

СС 02125438/654 18, 

«Розвиток витривалості у 

школярів», 28.02.2018 р. 
 

Стажування з дисциплін: 
«Легка атлетика з 

методикою викладання». 

«Лижний спорт з 
методикою викладання» 

при кафедрі спортивних 

дисциплін і туризму 

Інституту фізичної 
культури і здоров’я  
ДДПУ ім. І.Франка  

 з 20.11 по 01.12.2017 р., 
довідка № 41, 01.12 2017 р. 

 

Стажування з дисципліни 

«Туризм» при кафедрі 

спортивних дисциплін і 

туризму Інституту фізичної 
культури і здоров’я  

 



ДДПУ ім. І.Франка   
з 16.04 по 20.04.2018 р., 

довідка №155, 20.04 2018 р. 
 

Стажування з дисциплін: 

«Фізичне виховання», 

«Теорія і методика 

фізичного виховання»  
при кафедрі фізичного 

виховання Інституту 

фізичної культури  
і здоров’я  

ДДПУ ім. І.Франка  
з 08.10 по 22.10.2018 р., 

довідка № 47, 22.10 2018 р. 

76 Фізична культура. 
Гімнастика з 

методикою 
викладання. 
Плавання з 

методикою 
викладання. 
Турпохід. 

Спецмедгрупа 
Пробна практика 

(фізвиховання) 

ВОЙТОВИЧ 
Микола 

Харитонович 

Викладач Львівський 
державний 

інститут 
фізичної культури, 

1992 р., 
сп. – Фізична культура, 
кв. – Викладач фізичної 

культури 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

викладач-методист, 
2017 р. 

 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 

післядипломної освіти та 
доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 
університету імені Івана 

Франка,  свідоцтво  
ВВ 02125438 /0145/ 21, 

05.02.2021 р. 
 

Стажування з дисциплін: 
«Туризм». «Плавання з 

методикою викладання» 

при кафедрі спортивних 
дисциплін і туризму 

Інституту фізичної 

культури і здоров’я  
ДДПУ ім. І.Франка   

з 17.04 по 16.05.2018 р., 

довідка №154, 16.05 2018 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Теорія і методика 
фізичного виховання» 
 при кафедрі теорії і  

методики фізичної 

культури Львівського 
державного університету 

 



фізичної культури  
з 21.05 по 04.06.2018 р., 

довідка №631, 04.06 2018 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Фізичне виховання 

(Фізична культура)» 
 при кафедрі фізичного 
виховання та кафедрі 

спортивних дисциплін  
і туризму  

ДДПУ ім. І.Франка 
з 10.09 по 02.10.2018 р., 

довідка № 15, 02.10 2018 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Гімнастика з методикою 
викладання» при кафедрі 

спортивних дисциплін  
і туризму  

ДДПУ ім. І.Франка   
з 27.09 по 15.10.2021 р., 

довідка № 67, 15.02 2021 р. 

77 Фізичне 
виховання. 

Лижний спорт з 

методикою 
викладання. 

Спортивні ігри з 

методикою 
викладання 

(баскетбол). 
Спортивні ігри з 

методикою 
викладання 

(футбол). 
Спортивні ігри з 

методикою 

викладання 

(ручний м’яч). 
Турпохід. 

Пробна практика 

(фізвиховання) 

ЗАРІЦЬКИЙ 

Степан 

Михайлович 

Викладач Львівський 
державний інститут 

фізичної культури,  
1993 р., 

сп. – Фізична  
культура і спорт, 

кв. – Викладач фізичної 
культури,  

тренер з футболу 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

старший викладач, 
2017 р. 

 

Курси підвищення 
кваліфікації при Центрі 

перепідготовки та 

післядипломної освіти 
Дрогобицького державного 

педагогічного університету 

імені Івана Франка, 
свідоцтво СПК АЕ № 117,  

«Витоки фізкультурно-

спортивного руху в 

Україні», 28.02.2017 р. 
 

Стажування з дисциплін: 
«Спортивні ігри з 

методикою викладання». 

«Лижний спорт з 
методикою викладання» 

при кафедрі спортивних 

дисциплін і туризму 

Інституту фізичної 
культури і здоров’я  

 



Фізична культура. ДДПУ ім. І.Франка   
з 17.04 по 01.06.2018 р., 

довідка №151, 01.06 2018 р. 
 

Стажування з дисциплін: 

«Фізичне виховання 

(Фізична культура)». 

«Плавання з методикою 
викладання» при кафедрі 

фізичного виховання та 

кафедрі спортивних 
дисциплін і туризму  
ДДПУ ім. І.Франка   

з 11.09 по 19.10.2018 р., 
довідка № 16, 19.10 2018 р. 

 

Стажування з дисципліни 
«Теорія і методика 

фізичного виховання» у 

Відокремленому 
структурному підрозділі 

Національного 

педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова  
з 06.09 по 29.09.2021 р., 

довідка № 43/21, 

29.09.2021 р. 

78 Вступ до 

спеціальності. 
Теорія та методика 

фізичного 

виховання. 
 

КРУГЛЯК 
Олег 

Ярославович 

завідувач 

відділення 
початкової 

освіти, 
викладач 

Тернопільський  

державний педагогічний 
інститут ім.Я.Галана, 

1982 р., 
сп. – Фізичне 

виховання, 
кв. – Учитель фізичного 

виховання 
 

Львівський 
державний 

інститут фізичної 
культури, 2002 р., 

сп. – Фізичне 

виховання, 
кв. – Магістр з 

фізичного виховання та 

Кандидат 

педагогічних наук, 

2006 р. 
 

Сп.13.00.04. 
Теорія і методика  

професійної освіти. 
Тема: Підготовка 

майбутніх учителів 

до реалізації МПЗ 
у процесі фізичного 

виховання молодших 
школярів. 

 
Спеціаліст 

вищої категорії, 

викладач-методист, 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 

післядипломної освіти та 
доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 
Франка, свідоцтво  

СС 02125438/657 18, 

«Підготовка майбутнього 
вчителя до проведення 

науково-педагогічних 

досліджень у фізичному 
вихованні школярів», 

28.02.2018 р. 
 

Стажування з дисципліни 

 



спорту 
 

2020 р. 
 

Відмінник освіти 

України 
 

 

«Вступ до спеціальності 

(технології)» при кафедрі 
олімпійської освіти 

Львівського державного 

університету фізичної 
культури  

з 18.11 по 27.12.2019 р., 

довідка № 2-35/03, 

02.01.2020 р. 
 

Стажування з дисципліни 
«Теорія і методика 

фізичного виховання»  
на базі «Львівського 
навчально-наукового 

центру професійної освіти» 

Національного 

педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова 
з 15.06 по 30.06.2020 р., 

свідоцтво 20 ПК 02125295 
№ 000360-20, 
30.06.2020 р. 

79 Фізичне 

виховання. 
Основи 

матеріально-

технічного 
забезпечення. 
Рухливі ігри з 

методикою 
викладання. 

Спецмедгрупа. 
Пробна практика 

(фізвиховання) 
 

КРУГЛЯК 
Тетяна 

Олегівна 

Викладач Львівський 
державний університет 

фізичної культури, 
2007 р., 

сп. - Фізичне виховання, 
кв. - Магістр фізичного 

виховання і спорту 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

2018 р. 
 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 
перепідготовки та 

післядипломної освіти 

Дрогобицького державного 
педагогічного університету 

імені Івана Франка, 
свідоцтво СПК АЕ № 108,  

«Методика проведення 

рухливих ігор з 

дошкільнятами та 

молодшими школярами», 
28.02.2017 р. 

Стажування з дисципліни 

«Фізичне виховання 
(фізична культура)»  при 

кафедрі фізичного 

виховання ДДПУ ім. 

І.Франка з 21.11 по 
08.12.2017 року, довідка № 

 



29, 08.12 2017 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Теорія і методика 
фізичного виховання»  

при кафедрі теорії і  

методики фізичної 

культури Львівського 
державного університету 

фізичної культури  
з 21.05 по 04.06.2018 р., 

довідка №630, 04.06 2018 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Рухливі ігри з методикою 

викладання» при кафедрі 

спортивних та 
рекреаційних ігор 

Львівського державного 

університету фізичної 
культури  

з 14.05 по 28.09.2018 р., 

довідка № 1098,  
28.09 2018 р. 

80 Фізичне 

виховання. 
Спецмедгрупа. 

Підвищення 

спортивної 

майстерності. 
Спортивні ігри з 

методикою 

викладання 

(баскетбол). 
Спортивні ігри з 

методикою 

викладання 
(волейбол). 

Спортивні ігри з 

методикою 
викладання 

(футбол). 
Спортивні ігри з 

НОГАВИЦЯ 

Тарас 

Богданович 

Викладач Львівський 
державний інститут 

фізичної культури,  
2000 р., 

сп. – Фізичне 

виховання, 
кв. – Викладач 

фізичного 
виховання і спорту 

Спеціаліст вищої 

категорії, 
старший викладач,  

2019 р. 
 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 

післядипломної освіти та 
доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 
університету імені  

Івана Франка, свідоцтво 

ВВ 02125438 /0063/ 20,  
«Особливості методики 

навчання елементів 

баскетболу на уроках 

фізичної культури в 5-9 
класах», 14.02.2020 р. 

 

Стажування з дисциплін: 

«Підвищення спортивної 

майстерності (баскетбол)». 
«Спортивні ігри з 

методикою викладання» 

 



методикою 

викладання 
(ручний м’яч). 

Спортивні ігри з 

методикою 
викладання 

(настільний теніс). 
Туризм. 

Турпохід. 
Туристична справа. 

 

при кафедрі спортивних 

дисциплін і туризму 
Інституту фізичної 

культури і здоров’я  
ДДПУ ім. І.Франка  

з 16.04  по 01.06.2018 р., 

довідка №156, 01.06 2018 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Теорія і методика 

фізичного виховання»  
при кафедрі теорії і  

методики фізичної 

культури Львівського 
державного університету 

фізичної культури  
з 05.06 по 14.06.2018 р., 

довідка №671, 14.06 2018 р. 
 

Стажування з дисциплін: 

«Фізичне виховання 

(Фізична культура)». 

«Туризм» при кафедрі 
фізичного виховання та 

кафедрі спортивних 

дисциплін і туризму  
ДДПУ ім. І.Франка   

з 10.09 по 22.10.2018 р., 

довідка № 18, 22.10 2018 р. 

 
 Особи, які працюють за сумісництвом 

1 Гурток польської  
мови 

ГУСАР 
Христина 
Йосифівна 

Керівник гуртка 
 

Місце основної 

роботи: 
Самбірська 

дитяча музична 

школа, 
викладач 

 

Дрогобицький 
 державний  

педагогічний 
інститут імені 
Івана Франка, 

1987 р., 
сп. – Музика, 

кв. – Вчитель музики  
і співів 

 

 

 

Спеціаліст вищої 

категорії,  
2020 р. 

  



2 Логопедія. 
Основи 

корекційної 

педагогіки. 

КАУТ 
Наталія  

Миколаївна 

Викладач 
 

Місце основної 

роботи: 
Відділ освіти 

Самбірської 

райдерж 

адміністрації, 

вчитель-

логопед 

 

Київський національний 

педагогічний університет 
ім. М.П.Драгоманова, 

2001 р.,  
сп. – Дефектологія 

(логопедія),   
кв. – Логопед, викладач 

логопедії і соціальної 

психології 

Спеціаліст вищої 

категорії, 
старший учитель, 

2018 р. 
 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 
післядипломної освіти та 

доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 
державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, свідоцтво  
СС 02125438/499 19, 

«Корекційно-розвивальна 

робота з дітьми з 

особливими освітніми 
потребами», 01.02.2019 р. 
Стажування  з  дисципліни 

«Основи корекційної 
педагогіки» при кафедрі 

соціальної педагогіки  
та корекційної освіти 

соціально-гуманітарного 
факультету  

ДДПУ ім. І.Франка  
з 12.02 по 16.02.2018 р., 

довідка №115, 16.02 2018 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Основи корекційної 

педагогіки» у 

Відокремленому 
структурному підрозділі 

Національного 

педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова  
з 21.09 по 23.10.2020 р., 

довідка № 73/20, 

23.10.2020 р. 

 

3 Ритміка. 
Основи ритміки і 

хореографії. 
 

ЛЕНЕЦЬ 

Руслан 

Романович 

Викладач 
 

Місце основної 

роботи: 
фізична особа-

підприємець 

Львівський державний 

інститут фізичної 

культури, 2004 р., 
сп. - Фізичне виховання, 
кв. – Магістр фізичного 

виховання і спорту, 

викладач фізичного 
виховання і спорту 

Спеціаліст   



4 Захист вітчизни 
 

СЛАВИЧ 
Ігор 

Васильович 

Викладач 
 

Місце основної 

роботи: 
СШ № 1 ім. 

Т.Г.Шевченка, 
вчитель 

 

Львівський 
ордена Леніна  

державний університет 

імені І.Франка, 1990 р., 
сп. - Фізика, 

кв. - Фізик, викладач 

фізики 
 

Спеціаліст вищої 

категорії, 
старший учитель, 

2017 р. 
 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при 
Комунальному закладі 

Львівської обласної ради 

«Львівський обласний 
інститут післядипломної 

педагогічної освіти», 

свідоцтво ААБ № 000077, 

«Формування наукового 
світогляду учнів на уроках 

фізики», 
10.06.2016 р. 

Стажування з дисципліни 

«Захист України» у 

Відокремленому 
структурному підрозділі 

Національного 

педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова  
з 21.09 по 23.10.2020 р., 

довідка № 56/20, 

23.10.2020 р. 

 

5 Методика 

фізичного 
виховання 

 

СТАЩАК  
Олександра 

Василівна 

Викладач 
 

Місце основної 
роботи: 

ДНЗ № 8, 

завідувач 

 

Ровенський державний 

педагогічний інститут 
ім. Д.Мануїльського,  

1988 р., 
сп. – Педагогіка та 

психологія (дошкільна), 

кв. – Викладач 
дошкільної педагогіки і 

психології, вихователь 

 

Спеціаліст другої 

категорії 
2018 р. 

 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 

післядипломної освіти та 

доуніверситетської 
підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 
Франка, свідоцтво  

СС 02125438/656 18, 

«Фізичне виховання дітей 

дошкільного віку», 
28.02.2018 р. 

 

Стажування  з  дисципліни 

«Теорія та методика 

фізичного виховання» 
при кафедрі спортивних 

дисциплін і туризму  
ДДПУ ім. І.Франка  

з 12.02 по 16.02.2018 р., 
довідка №115, 16.02 2018 р. 

 



6 Спортивні ігри з 

методикою 
викладання 

(волейбол) 
 

 

ТАРАСОВИЧ 

Володимир 
Петрович 

Викладач 
 

Місце основної 

роботи: 
КЗЛОР  

ПТУ - інтернат 

професійної 

реабілітації 

учнів-інвалідів 

м.Самбір, 
викладач 

 

Тернопільський  

державний педагогічний 
інститут імені 

Я.О.Галана, 1984 р., 
сп. - Фізичне виховання, 
кв. - Учитель фізичної 

культури 

Спеціаліст вищої 

категорії, 
старший учитель, 

2018 р. 
 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при 
Комунальному закладі 

Львівської обласної ради 

«Львівський обласний 
інститут післядипломної 

педагогічної освіти», 

свідоцтво ААБ № 006831, 

«Формування здорового 
способу життя»,  

26.06.2017 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Спортивні ігри з 
методикою викладання» 

при кафедрі спортивних 

дисциплін та  методики їх 

викладання факультету 
фізичного виховання 

ДДПУ ім. І.Франка   
з 31.10 по 28.11.2013 р., 

довідка № 144/11,  
28.11 2013 р. 

 

Стажування з дисципліни 

«Спортивні ігри з 

методикою викладання» 

при кафедрі спортивних 

дисциплін і туризму  
ДДПУ ім. І.Франка   

з 10.09 по 09.10.2018 р., 

довідка № 14, 09.10 2018 р. 

 

7 Зарубіжна 

література 
ЧАНИЖ 

Надія 
Михайлівна 

Секретар-

друкарка, 
викладач 

Львівський ордена  
Леніна державний 
університет імені   

Івана Франка, 1979 р.,  
сп. – Романо-германські 
мови мова та  література, 

кв.- Філолог. Викладач, 

перекладач французької  
мови 

 

Дрогобицький  
державний педагогічний 

Спеціаліст 
першої категорії, 

2017 р. 
 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 
післядипломної освіти та 

доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 
державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, свідоцтво  
ВВ 02125438 /0153/ 21, 

05.02.2021 р. 
 

 

 



університет імені  Івана 

Франка, 2001 р.,  
сп. - Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Українська мова 
та література,  

кв.- Вчитель  української 

мови  і літератури та 

зарубіжної літератури 

Стажування з дисципліни 

«Зарубіжна література»  
при кафедрі світової 

літератури та славістики 

ДДПУ ім. І.Франка  
з 14.05 по 18.05.2018 р., 

довідка № 162,  
18.05.2018 р. 

 

8 Інформаційні 

технології 
та технічні засоби. 

Методика 

навчання 

інформатики. 
Методика 

використання 

інформаційних 
технологій. 

Пробна практика 

(інформатика) 
Обробка 

інформації та 

програмне 

забезпечення ПК. 
 

ЯНЧАК 
Оксана 

Володимирівна 

Секретар 

навчальної 

частини, 
викладач 

Дрогобицький державний 

педагогічний університет 

імені  Івана Франка, 
2006 р., 

сп. – Інформатика, 
кв. – Математик-

програміст та викладач 

інформатики 

Спеціаліст 
першої категорії, 

2020 р. 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі  

післядипломної освіти та 
до університетської 

підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 
університету імені Івана 

Франка, свідоцтво  
ВВ 02125438/0064/20,  
«Нетрадиційні уроки 

інформатики у початковій 

школі», 14.02.2020 р. 
 

Стажування з дисципліни: 

«Інформатика» при кафедрі 
інформатики та 

інформаційних систем 

ДДПУ ім. І.Франка з 17.09 
по 21.09.2018 року, 
довідка № 5, видана 

21.09.2018 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Методика навчання 
інформатики» при кафедрі 

інформатики та 

інформаційних систем 
ДДПУ ім. І.Франка з 21.10 

по 01.11.2019 року, довідка 

№161, 01.11.2019 р. 
 

Стажування з дисципліни 

«Інформаційно-
комунікаційні технології та 

ТЗН» у Відокремленому 

 



структурному підрозділі 

Національного 
педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова з 

06.09 по 29.09.2021 року, 
довідка № 38/21, видана 

29.09.2021 р. 
 

  

 

 

 

 

 

Директор коледжу                                                          к.е.н. Володимир Вантух 
 


