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Відомості про педагогічних працівників, 
які забезпечують освітній процес за спеціальністю 

262 Правоохоронна діяльність 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 

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 
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,  

викладач-методист, 
2022 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.) 

 

Основи 
філософських 

знань.  
Політологія. 

 

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 

доуніверситетськоїпідготов
ки 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.) 

Безпека 

життєдіяльності. 
 

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.-Вчительтрудового 

навчання, креслення і 

безпеки життєдіяльності. 
 

 

 

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, 
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 
«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. 

(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.) 
Основи 

економічної 
теорії 

 

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 

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,  

 



економіки 
 

Дрогобицький 
державний педагогічний 

університет імені Івана 

Франка, 2005 р., 
сп. - Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Математика, 
кв. – Магістр 

педагогічної освіти, 

викладач математики 
 

 

«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.) 

Психологія 
(загальна,вікова, 

правова) 
 

ВАНТУХ 
Володимир 
Петрович 

Директор 
коледжу,виклада

ч 
 

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. 
Сп.08.07.02 
Економіка 

сільського 

господарства і АПК. 

Тема: Ефективність і 

перспективи 

розвитку м᾽ясного 
скотарства у 

фермерських 

господарствах 

Львівської області. 
Диплом  

ДК № 024404,  
30.06.2004 р., 

виданий  
Державним 

агроекологічним 

університетом 
Міністерства 

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. 

(108 год.) 
 

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, 

 



аграрної політики 

України. 
 24.06.2021 р., 

(30 год.) 
Іноземна мова  

(за професійним 

спрямуванням) 
 

 

ТИМЧАК 
Майя 

Володимирівна 

Викладач Львівський  
національний  

університет імені 
Івана Франка, 

2002 р., 
сп. -Англійськамова 

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. 

(108 год.) 
 

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. 
(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 

доуніверситетськоїпідготов
ки 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», 

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.) 

Фізичне виховання 
 

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. 
4 кред. (120 год.) 

 

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. 
(30 год.) 

 



ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
Історія держави та 

права 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.) 

 

Теорія держави та 
права. 

Судові та 

правоохоронні 

органи України. 
Конституційне 

право. 

РАДИК 
Юлія 

Миколаївна 

Викладач Львівський  
національний 

університет імені 
Івана Франка, 

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

Спеціаліст 
другої категорії, 

2018 р. 
 

 

Курси підвищення 
кваліфікації при Центрі 

післядипломної освіти та 

доуніверситетськоїпідготов

ки 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  

кафедрісуспільствознавчої 
освітиКЗЛОР «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.) 

 
Цивільна безпека 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 

навчання, креслення і 
безпеки життєдіяльності 

 

 

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, 
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 
«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. 

(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.) 

 

 



Адміністративне 

право 
МУЖАНОВ 
Костянтин 

Валерійович 

Викладач ЛьвІвський 
державний 
університет 

імені Івана Франка 
1996 р. 

сп. Правознавство 
кв. Юрист 

 

Спеціаліст 
другої категорії, 

2001 р. 

  

Цивільне право і 

процес. 
Податкове та 

митне право. 
 

ГРИЦИШИН 
Оксана 

Миронівна 

Викладач Львівський  
національний 

університет імені Івана 

Франка, 2007 р., 
сп. - Правознавство, 

кв. –Юрист. 
 

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. 

4 кред. (120 год.) 
 

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. 

(30 год.) 

 



 

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. 

(30 год.) 
Кримінальне 

право. 
Кримінальний 

процес. 

РАДИК 
Юлія 

Миколаївна 

Викладач Львівський  
національний 

університет імені 
Івана Франка, 

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

Спеціаліст 
другої категорії, 

2018 р. 
 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 

післядипломної освіти та 
доуніверситетськоїпідготов

ки 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  
кафедрісуспільствознавчої 

освітиКЗЛОР «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.) 

Вогнева  
підготовка. 

 БАРСУК 
Володимир  

Володимирович  

Викладач 
    

 Вище політичне 
училище імені 60-річчя 

ВЛКСМ ВВ МВС СРСР 
1991 р. 

 
сп. –  Правознавство 

кв. –  Юрист 
 

Спеціаліст   Посвідчен

ня 

ветерана 

органів 

внутрішні

х справ 

серія Л 

№ 033947 

від 

03.06.2010 

Р. 
Основи 

криміналістики. 
Основи 

оперативно-

розшукової 

діяльності. 
 

РАДИК 
Юлія 

Миколаївна 

Викладач Львівський  
національний 

університет імені 
Івана Франка, 

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

Спеціаліст 
другої категорії, 

2018 р. 
 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 

післядипломної освіти та 
доуніверситетськоїпідготов

ки 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  

кафедрісуспільствознавчої 
освітиКЗЛОР «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.) 

Спеціальна 
фізична  

підготовка 

БУКЛІВ 
Ігор 

Михайлович 

Викладач, 
керівник 

фізичного 

виховання. 

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, 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

викладач-методист, 
2019 р. 

 
Військовий квиток 

ЕЕ № 107293, 
особистий номер – 

ЛІ-502654, 
виданий 

Самбірським 

об’єднаним міським 

військовим 
комісаріатом 

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. 
(108 год.) 

 

Стажування з дисциплін: 

«Легка атлетика з 

 



кв.-Магістр педагогічної 

освіти, викладач 

фізичного виховання 
 

Львівської 
області,  

13.10.1977 р. 
Військове звання – 

лейтенант; 
Військове звання – 

старший лейтенант, 

наказ № 78, 

17.12.1982 р. 
 

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. 

(30 год.) 
 

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. 
(30 год.) 

 

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. 
(30 год.) 

Інформаційні 

забезпечення 

професійної 
діяльності 

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. 

 
Тимчасове 

посвідчення 

офіцера запасу 
СР № 516, 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 

післядипломної освіти та 
доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 
університету імені Івана 

Франка, свідоцтво  
СС 02125438 /645/ 19, 

 



особистий номер – 

3014919317, 
Військова 

підготовка при НУ 

«Львівська 
політехніка», 

військове звання – 

молодший 

лейтенант, наказ 
МОУ № 61, 

08.02.2006 р. 
 

 

«Використання сучасних 

інформаційно-
комунікативних технологій 

в освітньо-виховному 

процесі ДНЗ», 28.02.2019 р. 
(108 год) 

 

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. 
(30 год) 

 

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. 
(30 год) 

 

Стажування з дисципліни 
«Методика навчання 

інформатики»у 

Відокремленому 

структурному підрозділі 
Національного 

педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова 
«Львівський навчально-

науковийцентр 

професійної освіти»  
з 01.06 по 18.06.2021 р., 

довідка № 28/21, 06.2021 р. 



(30 год.) 
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. (30 год.) 
Домедична 

допомога 
 

 ФЛЯК 
Ігор  

Омелянович  
 

Викладач Львівський державний  

медичний інститут 

1985 р. 

 

сп. Медична справа 

кв. Лікар  

 

Спеціаліст 
  

 

   

Практикум  
зі складання 

процесуальних 

документів 

КІСИЛЕВИЧ 
Ірина 

Михайлівна 

Викладач Національний 

університет «Львівська 
політехніка», 2003 р., 

сп. - Управління 

навчальним закладом,  

кв.– Магістр з управління 
навчальним закладом. 

 

Львівський  
національний  

університет імені Івана 

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

література,  
кв.- Філолог. Викладач 

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 /0155/ 21, 

«Особистісно-професійне 

зростання педагогічних 

працівників»,  
05.02.2021 р. 

4 кред. (120 год.) 
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. 

(30 год.) 
 

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. , (30 год.) 
Охорона 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 
вищої категорії, 

2022 р. 
 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 
післядипломної освіти та 

доуніверситетськоїпідготов

ки 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  
з 06.09 по 29.09.2021 р., 

довідка № 37/21, 

29.09.2021 р. (30 год.) 
 

Стажування з дисципліни 

«Основи охорони праці»у 

Відокремленому 
структурному підрозділі 

Національного 

педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова 

«Львівський навчально-

науковий центр 

професійної освіти»  
з 07.02 по 07.03.2022 р., 

довідка № 06б/22, 

08.02.2022 р. 
(30 год.) 

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП 

Соціологія. 
Культурологія. 

 

 

 

ВОЙТКІВ 
Леся 

Василівна 

Викладач Дрогобицький  
державний  

педагогічний  
університет 

імені Івана Франка, 
2006 р., 

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

викладач філософських, 

релігієзнавчих та 
культурологічних 

дисциплін 
 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

викладач-методист, 
2022 р. 

 

Кандидат 
філософських  

наук. 
Сп.09.00.05 

Історія філософії. 
 

Тема: Серце як 
екзистенційна 

засада духу в 

українській 
філософії  

ІІ половини ХІХ –  
І половини ХХ 

століття. 
Диплом 

ДК № 034958, 

Курси підвищення 
кваліфікації при Центрі 

післядипломної освіти та 

доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 
державного педагогічного 

університету імені Івана 

Франка,  свідоцтво  
ВВ 02125438 /0144/ 21, 

«Особистісно-професійне 

зростання педагогічних 
працівників»,  
05.02.2021 р. 

4 кред. (120 год.) 
 

Стажування з дисциплін: 

«Людина і 
світ»,«Культурологія» при 

кафедрі культурології та 

мистецької освіти ДДПУ 

 



25.02.2016 р., 
виданий 

Національним 

педагогічним 

університетом імені 
М.П.Драгоманова 

Міністерства освіти 
 і науки  
України 

 

 

 

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

довідка № 12, 19.10.2018 р. 
(30 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.) 
Трудове право. 
Сімейне право. 

Юридична 
деонтологія / 

Професійна етика 

ГРИЦИШИН 
Оксана 

Миронівна 

Викладач Львівський  
національний університет 

імені Івана Франка,  
2007 р., 

сп. - Правознавство, 
кв. –Юрист. 

 
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 літератури. 

 

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. 
4 кред. (120 год.) 

 

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. 
(30 год.) 

 

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. 

(30 год.) 
Діловодство. 
Документо- 

знавство. 
Юридичне 

документо- 
Знавство. 

КІСИЛЕВИЧ 
Ірина 

Михайлівна 

Викладач Національний 

університет «Львівська 

політехніка», 2003 р., 
сп. - Управління 

навчальним закладом,  

кв.– Магістр з управління 
навчальним закладом. 

 
Львівський  

національний  
університет імені Івана 

Франка, 2001 р.,  
сп. - Українська мова  

та  література,  
кв.- Філолог. Викладач 

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 /0155/ 21, 

«Особистісно-професійне 

зростання педагогічних 

працівників»,  
05.02.2021 р. 

4 кред. (120 год.) 
 

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. 

(30 год) 
 

 

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. 
(30 год) 

Адміністративний 

менеджмент 
СОБКОВСЬКИЙ 

Тарас 
Володимирович 

Викладач Львівський  
національний  

університет імені  
Івана Франка, 2012 р.,  

сп. –Історія,  
кв. – Історик.  

Викладач історії. 
 

Національний 

університет  
«Львівська  

політехніка», 2013 р.,  
сп. – Адміністративний 

менеджмент, 
 кв. – Менеджер 
(управитель) з 

адміністративної 

діяльності. 

Спеціаліст 
першої категорії, 

2020 р. 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 

післядипломної освіти та 
доуніверситетської 

підготовки Дрогобицького 

державного педагогічного 
університету імені Івана 

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

половині ХХ – початок 

ХХІ століття»,   
28.02.2018 р. (108 год.) 

 

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. 
(30 год.) 

 

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. 
(30 год.) 

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. 
(30 год.) 

 
Провадження у 

справах про 
адміністративні 

правопорушення. 
Кримінально-

виконавче право. 
Забезпечення прав 

людини у 

правоохоронній 
діяльності 

/Особиста безпека 

працівників 
правоохоронних 

органів 

РАДИК 
Юлія 

Миколаївна 

Викладач Львівський  
національний університет 

імені 
Івана Франка, 

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

Спеціаліст 
другої категорії, 

2018 р. 
 

 

Курси підвищення 

кваліфікації при Центрі 
післядипломної освіти та 

доуніверситетськоїпідготов

ки 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  
кафедрісуспільствознавчої 

освітиКЗЛОР «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 / Правові 

основи екологічної 

безпеки 

АНТОНОВА 
Наталія 

Осипівна 

Викладач Ужгородський  
державний  

університет, 
1985 р., 

сп. –Біологія, 
кв. –Біолог. 
Викладач 

біології і хімії. 
 

Спеціаліст 
вищої категорії, 

викладач-методист, 
2022 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 
«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. (30 год.) 
 

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. 
(30 год.) 

Ювенальна 

психологія/ 

Професійно-
психологічна 

підготовка в 

правоохоронній 

діяльності 

ВАНТУХ 
Володимир 
Петрович 

Директор 

коледжу,виклада

ч 
 

.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. 
Сп.08.07.02 
Економіка 

сільського 

господарства і 

АПК. 

Тема: Ефективність 

і перспективи 

розвитку м᾽ясного 
скотарства у 

фермерських 

господарствах 
Львівської області. 

Диплом  
ДК № 024404,  
30.06.2004 р., 

виданий  
Державним 

агроекологічним 
університетом 

Міністерства 

аграрної політики 
України. 

 

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. 
(108 год.) 

 

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. 
(30 год.) 

 

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. (30 год.) 

 

 

 

Директор коледжу                                     к.е.н.   Володимир  ВАНТУХ 
 

 

 


