
Додаток 28 

Відомості про педагогічних працівників, 
які забезпечують освітній процес за спеціальністю  

122 «Комп᾽ютерні науки» на рівні фахової передвищої освіти 

 
 

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 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 
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, 
«Особистісно-професійне 

зростання педагогічних 

працівників», 
05.02.2021 р.,  

4 кред. (120 год) 
 

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.  

(30 год) 
Історія України 

 

 

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.,  
(108 год) 

 

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.,  

(30 год) 

 

Філософія 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 

післядипломної освіти та 
доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 
Франка, свідоцтво  

СС 02125438/0087/22   
«Освіта як індикатор 
суспільного розвитку: 

теоретико-практичний 

 



курс. Педагогічний 

супровід дітей з 
особливими освітніми 

потребами в закладах 

освіти. Цифровий кейс 
вчителя як сучасна 

інноваційна технологія в 

освітньому середовищі», 

07.02.2022 р.  
4 кред. (120 год) 

 

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.  
(30 год) 

Фізика 
 

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 
післядипломної освіти та 

доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 
університету імені Івана 

Франка, свідоцтво  
СС 02125438/0084/22   
«Освіта як індикатор 

суспільного розвитку: 

теоретико-практичний 
курс. Педагогічний 

супровід дітей з 

особливими освітніми 

потребами в закладах 
освіти. Цифровий кейс 

вчителя як сучасна 

інноваційна технологія в 
освітньому середовищі», 

07.02.2022 р.  
4 кред. (120 год) 

 

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., 
 (30 год) 

Безпека 
життєдіяльності  
та 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 

післядипломної освіти та 

доуніверситетської 
підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 
Франка, свідоцтво  

СС 02125438/0084/22   
«Освіта як індикатор 

суспільного розвитку: 
теоретико-практичний 

курс. Педагогічний 

супровід дітей з 
особливими освітніми 

потребами в закладах 

освіти. Цифровий кейс 
вчителя як сучасна 

інноваційна технологія в 

освітньому середовищі», 

07.02.2022 р.  
4 кред. (120 год) 

 

Стажування з дисципліни 

«Безпека життєдіяльності» 

у Відокремленому 
структурному підрозділі 

Національного 

педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова 
«Львівський навчально-

науковий центр 

професійної освіти» 
з 06.09 по 29.09.2021 р., 

довідка № 37/21, 

29.09.2021 р., (30 год) 
 

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.. 

(30 год) 
Економічна  

теорія 
 

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 
 

Дрогобицький 

державний педагогічний 
університет імені Івана 

Франка, 2005 р., 
сп. - Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Математика, 
кв. – Магістр 

педагогічної освіти, 
викладач математики 

 

 

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,  

«Особистісно-професійне 

зростання педагогічних 
працівників», 14.02.2020 р. 

4 кред. (120 год) 
 

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 року, довідка 
№ 186, 30.05.2018 р. 

(30 год) 

 

Соціологія 
 

ВОЙТКІВ 
Леся 

Василівна 

Викладач Дрогобицький  
державний  

педагогічний  
університет 

імені Івана Франка, 
2006 р., 

Кандидат 
філософських наук, 

2016 р. 
Сп.09.00.05 

Історія філософії. 
 

Курси підвищення 
кваліфікації при Центрі 

післядипломної освіти та 

доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 
державного педагогічного 

 



сп. – Релігієзнавство, 
кв. – Філософ-
релігієзнавець, 

викладач філософських, 

релігієзнавчих та 
культурологічних 

дисциплін 
 

Тема: Серце як 

екзистенцій на 
засада духу в 

українській 

філософії ІІ 
половини ХІХ – ІІ 

половини ХХ 

століття 
 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

2017 р. 
 

 

університету імені Івана 

Франка,  свідоцтво  
ВВ 02125438 /0144/ 21, 

«Особистісно-професійне 

зростання педагогічних 
працівників», 
05.02.2021 р.  

4 кред. (120 год) 
 

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.,  

(30 год) 
Іноземна мова за 

професійним 
спрямуванням 

 

 

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 
післядипломної освіти та 

доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 
університету імені Івана 

Франка, свідоцтво  
СС 02125438/0190/22   
«Освіта як індикатор 

суспільного розвитку: 

теоретико-практичний 
курс. Педагогічний 

супровід дітей з 

особливими освітніми 

потребами в закладах 
освіти. Цифровий кейс 

вчителя як сучасна 

інноваційна технологія в 
освітньому середовищі», 

18.02.2022 р.  
4 кред. (120 год) 

 

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.,  

(30 год) 
Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 
 

ЗУБРИЦЬКА 
Оксана 

Зенонівна 

Викладач Львівський 
національний  

університет імені   
Івана Франка,  

2001 р., 
сп. – Англійська мова 

та  література, 
кв.- Філолог. Викладач 

англійської мови та 

літератури 

Спеціаліст 
першої 

категорії, 
2017 р. 

 

 

Курси підвищення 
кваліфікації при Центрі  

післядипломної освіти  
та до університетської 

підготовки Дрогобицького 
державного педагогічного 

університету імені  
Івана Франка, 

свідоцтво  
ВВ 02125438/0056/20,  

«Особистісно-професійне 
зростання педагогічних 

працівників», 14.02.2020 р. 

4 кред. (120 год) 
 

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.,  (30 год) 

 

Фізичне виховання 
 

ЗАРІЦЬКИЙ 
Степан 

Михайлович 

Викладач Львівський 
державний інститут 

фізичної культури,  
1993 р., 

сп. – Фізична  
культура і спорт, 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

старший викладач, 
2017 р. 

 

Курси підвищення 
кваліфікації при Центрі 

післядипломної освіти та 

доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 
державного педагогічного 

 



кв. – Викладач фізичної 
культури,  

тренер з футболу 

університету імені Івана 

Франка, свідоцтво  
СС 02125438/0076/22   
«Освіта як індикатор 

суспільного розвитку: 
теоретико-практичний 

курс. Педагогічний 

супровід дітей з 

особливими освітніми 
потребами в закладах 

освіти. Цифровий кейс 

вчителя як сучасна 
інноваційна технологія в 

освітньому середовищі», 

07.02.2022 р.  
4 кред. (120 год) 

( 

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. 

(30 год) 
Організація баз 
даних і знань. 

WEB-технології та 

WEB–дизайн. 
Комп᾽ютерні 

мережі. 
Навчальна 

практики з 
проектування  

баз даних. 
 

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 

інформаційно-

комунікативних технологій 
в освітньо-виховному 

 



процесі ДНЗ», 28.02.2019 р. 
(108 год) 

Стажування з дисципліни 

«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., 

(30 год) 
Алгоритмізація та 

програмування. 
Курсова робота з 

алгоритмізації та 
програмування. 

Об᾽єктно-

орієнтоване 
програмування. 

Технологія 

створення 
програмних 

продуктів. 
Адміністрування 

програмних систем 
і комплексів. 

Теорія алгоритмів. 
Навчальна 
практика з 

алгоритмізації і 

програмування. 
Навчальна 
практика з 

об᾽єктно-

орієнтованого  
програмування. 

Навчальна 

практика з 
технології 

розробки 

програмного 

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., 
(108 год) 

 

 
 

 
 

 

 



забезпечення. 
Математичні 

методи 

дослідження 

операцій. 
Вища математика. 
Теорія інформації. 

Інформаційні 

технології. 

ТЕМНИК 
Марія 

Володимирівна 

Викладач 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 
 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

викладач-методист, 
2018 р. 

 

Курси підвищення 
кваліфікації при Центрі 

післядипломної освіти та 

доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 
державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка,  свідоцтво ВВ 
02125438 /0151/ 21, 

«Особистісно-професійне 

зростання педагогічних 
працівників», 
05.02.2021 р.,  

4 кред.(120 год) 
 

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., 

 (30 год) 
 

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., 

 (30 год) 
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.,  

(30 год) 
Алгоритмізація та 

програмування. 
Курсова робота з 

алгоритмізації та 

програмування. 
Технологія захисту 

інформації. 
Чисельні методи. 
Навчальна п-ка  
з алгоритмізації 

 і програмування. 
Розробка клієнт-

серверних 

застосувань. 

ФІЛІПОВА 
Тетяна 

Павлівна 

Викладач Дрогобицький 

державний 
 педагогічний 

університет  
імені  Івана  

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

програміст, викладач 
інформатики 

Спеціаліст 
першої категорії, 

2017 р. 
 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 
післядипломної освіти та 

доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 
державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, свідоцтво  
СС 02125438/0191/22   
«Освіта як індикатор 

суспільного розвитку: 

теоретико-практичний 
курс. Педагогічний 

супровід дітей з 

особливими освітніми 
потребами в закладах 

освіти. Цифровий кейс 

вчителя як сучасна 

інноваційна технологія в 
освітньому середовищі», 

18.02.2022 р.  
4 кред. (120 год) 

 

Операційні 

системи. 
Чисельні методи. 

Комп’ютерна 
графіка. 

ЯНЧАК 
Оксана 

Володимирівна 

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. 

 



4 кред. (120 год) 
 

Математична 

логіка. 
Дискретна 

математика.  
Теорія 

ймовірностей та 
математична 

статистика. 
 

 

РОЗКВАС 
Лідія 

Ігорівна 

Викладач, 
голова циклової 

комісії фізико-
математичних 

дисциплін 

Дрогобицький 

державний  
педагогічний 

університет імені  
Івана Франка, 

2013 р., 
сп.- Математика, 

кв. – Магістр 

математики, математик, 

викладач математики 

Спеціаліст 
першої категорії, 

2021 р. 
 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 

післядипломної освіти  
та доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 
університету імені Івана 

Франка,  свідоцтво  
ВВ 02125438 /0147/ 21,  

«Особистісно-професійне 
зростання педагогічних 

працівників», 
05.02.2021 р.,  

4 кред.(120 год) 
 

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.,  

(30 год) 
 

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.,  

(30 год) 
 

 

Правознавство 
 

РАДИК 
Юлія 

Миколаївна 

Викладач Львівський  
національний 

університет імені 
Івана Франка, 

Спеціаліст 
другої категорії, 

2018 р. 
 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 

післядипломної освіти та 
доуніверситетської 

 



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

 підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 
університету імені Івана 

Франка, свідоцтво  
СС 02125438/0085/22   
«Освіта як індикатор 

суспільного розвитку: 

теоретико-практичний 

курс. Педагогічний 
супровід дітей з 

особливими освітніми 

потребами в закладах 
освіти. Цифровий кейс 

вчителя як сучасна 

інноваційна технологія в 
освітньому середовищі», 

07.02.2022 р.  
4 кред. (120 год) 

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.,  (30 год) 

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.,  (30 год) 

Екологія та захист 
навколишнього 

середовища 

ДЗЮБА 
Марія 

Ігорівна 

Викладач Дрогобицький 
державний педагогічний 

університет імені 
Івана Франка, 

Спеціаліст 
першої категорії, 

2019 р. 
 

Курси підвищення 
кваліфікації при Центрі 

післядипломної освіти та 

доуніверситетської 

 



2009 р., 
сп.- Педагогіка і 

методика 
середньої освіти. 

Біологія 
кв. – Магістр 

педагогічної освіти, 

викладач біології 

 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., 

(108 год) 
Стажування з дисципліни 

««Основи природознавства 

та краєзнавства з 

методикою навчання»  при 
кафедрі педагогіки та 

методики початкового 

навчання, ДДПУ ім. 

І.Франка  
з 16.04 по 25.05.2018 р., 

довідка № 152,  
25.05.2018 р.,  

(30 год) 
Екологія та захист 

навколишнього 

середовища 

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, 

«Особистісно-професійне 
зростання педагогічних 

працівників», 
05.02.2021 р.,  

4 кред. (120 год) 
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 року, 
довідка № 84/20, 

11.12.2020 р. 
(30 год) 

Стажування з дисципліни 
«Екологія» у 

Відокремленому 

структурному підрозділі 
Національного 

педагогічного університету 

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

довідка № 41/21, 

29.09.2021 р. 
(30 год) 

Основи 

маркетингу. 
Економіка та 

основи ІТ-бізнесу.  
 

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 

 

Дрогобицький 

державний педагогічний 

університет імені Івана 
Франка, 2005 р., 
сп. - Педагогіка і 

методика середньої 
освіти. Математика, 

кв. – Магістр 

педагогічної освіти, 

викладач математики 
 

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,  

«Особистісно-професійне 

зростання педагогічних 

працівників», 14.02.2020 р. 

4 кред. (120 год) 
 

Стажування з дисципліни 
«Технології (Основи 

підприємницької 

діяльності»  
при кафедрі економіки  

та менеджменту ДДПУ ім. 

І.Франка з 09.09 по 

23.09.2019 року,  
довідка № 141,  

 



 23.09.2019 р.  (30 год) 
Комп᾽ютерна 

графіка. 
Вступ до 

спеціальності. 
Системи і 

технології 

управління базами 
даних. 

Курсова робота  
з систем  

і технологій 
управління базами 

даних. 
Тестування 

програмних систем 

і комплексів. 
Інформаційні 

технології. 

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 

інформаційно-
комунікативних технологій 

в освітньо-виховному 

процесі ДНЗ»,  
28.02.2019 р. (108 год) 

Стажування з дисципліни 

«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., (30 год) 

 

Комп᾽ютерна 

схемотехніка  

та архітектура 

комп᾽ютерів. 

Теорія 

інформації. 

 

ФІЛІПОВА 
Тетяна 

Павлівна 

Викладач Дрогобицький 

державний 
 педагогічний 

університет  
імені  Івана  

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

програміст, викладач 

інформатики 

Спеціаліст 
першої категорії, 

2017 р. 
 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 

післядипломної освіти та 

доуніверситетської 
підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана 
Франка, свідоцтво  

СС 02125438/0191/22   
«Освіта як індикатор 

суспільного розвитку: 
теоретико-практичний 

курс. Педагогічний 

супровід дітей з 
особливими освітніми 

потребами в закладах 

освіти. Цифровий кейс 

 



вчителя як сучасна 

інноваційна технологія в 
освітньому середовищі», 

18.02.2022 р.  
4 кред. (120 год) 

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 року, 

довідка № 67/20, видана 
23.10.2020 р. (30 год) 

Комп᾽ютерна 

схемотехніка  

та архітектура 

комп᾽ютерів. 

ЯНЧАК 
Оксана 

Володимирівна 

Викладач Дрогобицький державний 

педагогічний університет 

імені  Івана Франка, 
2006 р., 
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