
СПИСОК ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

(станом на 01 жовтня 2017 року) 
 

До списку включено: директора школи, заступників директора школи з навчально-виховної та виховної роботи, всіх учителів (основних 

працівників і сумісників), вихователів ГПД, педагогів-організаторів, соціальних педагогів, практичних психологів, керівників гуртків. 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

педагога 

Посада Спеціальність за 

одержаною освітою 

Який 

предмет викладає 

Категорія, 

педагогічне звання 

1.  Коротич 

Михайло Іванович 

директор біологія та хімія 

 

хімія вища, 

«учитель-методист» 

2.  Фукс 

Тамара Василівна 

заступник 

директора 

з НВР, вчитель 

укр. мова і  

літ., рос. мова і літ. 

українська мова 

і література 

вища, 

«учитель-методист» 

3.  Гузаревич 

Леся Федорівна 

заступник 

директора 

з НВР, вчитель 

географія та історія географія 

 

вища, «старший учитель» 

4.  Кохан 

Любов Михайлівна 

заступник 

директора 

з НВР, 

вчитель 

педагогіка і методика 

початкового навчання, 

музика 

початкові класи вища, «старший учитель» 

5.  Бабій 

Лідія Йосипівна 

заступник 

директора 

з ВР, вчитель 

педагогіка і методика 

початкового навчання 

початкові класи вища, «старший учитель» 

6.  Пукіш 

Наталія 

Володимирівна 

педагог- 

організатор, 

вчитель, 

керівник гуртка 

українська мова і літ. українська мова і літ.  вища 

 

І 

11 т.р. 

7.  Базюк Ірина  

Романівна 

педагог- 

організатор 

мова і літ. (англійська) основи здоров’я спеціаліст 



8.  Вінтонюк 

Мирослава Іванівна 

учитель українська мова і літ-ра українська мова 

і література 

вища, 

«старший учитель» 

9.  Вербинська 

Наталія Михайлівна 

учитель українська мова і літ-ра українська мова 

і література 

вища, 

«старший учитель» 

10.  Костельна 

Людмила 

Михайлівна 

учитель українська мова і літ-ра українська мова 

і література 

вища, 

«старший учитель» 

11.  Куришко 

Лідія Євгенівна 

учитель українська мова і літ-ра українська мова 

і література 

вища, 

«старший учитель» 

12.  Кучма 

Лариса Іванівна 

учитель укр. мова і літ-ра, рос. 

мова і літ-ра 

українська мова 

і література 

вища, 

«старший учитель» 

13.  Маркус 

Наталія Михайлівна 

учитель українська мова і літ-ра українська мова 

і література 

вища, 

«учитель-методист» 

14.  Попадин 

Мирослава Тарасівна 

учитель українська мова і літ-ра українська мова 

і література 

вища 

15.  Стефанків 

Мар'яна Маркіянівна 

учитель укр. мова і  

літ-ра, рос. мова і літ. 

українська мова 

і література 

вища, 

«учитель-методист» 

16.  Яворська 

Оксана Степанівна 

учитель українська мова і літ-ра українська мова 

і література 

вища, 

«старший учитель» 

17.  Самойленко 

Наталія Романівна 

учитель російська мова і 

література 

зарубіжна 

література 

вища 

18.  Святкевич 

Тетяна Михайлівна 

учитель російська мова і 

література 

зарубіжна 

література  

вища, 

«старший учитель» 

19.  Бабій 

Людмила 

Олександрівна 

учитель російська мова і літ-ра зарубіжна 

література, ОЗ 

 

вища, 

«учитель-методист» 

20.  Атаманчук 

Лідія Іванівна 

учитель укр. мова і літ-ра, англ. 

мова 

англійська мова вища 

21.  Барна 

Оксана Василівна 

учитель німецька мова 

і літ-ра 

англійська, німецька 

мова 

вища 



22.  Клюшта 

Галина Романівна 

учитель рос. мова і літ-ра, англ. 

мова 

англійська мова вища, 

«старший учитель» 

23.  Неділенко 

Іванна Василівна 

учитель англійська мова англійська мова вища, 

«старший учитель» 

24.  Новицька 

Руслана Ігорівна 

учитель укр. мова і літ-ра, 

іноземна мова 

англійська мова вища 

25.  Пославська 

Оксана Михайлівна 

учитель англійська мова і літ-ра англійська мова вища, 

«учитель-методист» 

26.  Романишин 

Людмила Степанівна 

учитель польська мова і літ-ра польська мова, 

українська мова 

вища 

27.  Соколовська 

Ольга Петрівна 

учитель іноземні мови англійська мова вища, 

«старший учитель» 

28.  Шпенюк 

Леся Миколаївна 

учитель укр. мова і  

літ-ра з додат.  

спец. англ. мова 

англійська мова вища, 

«старший учитель» 

29.  Олекса Уляна 

Миколаївна 

учитель мова та літ-ра 

(англійська, чеська) 

англійська мова ІІ 

30.  Андріїв 

Емілія Пилипівна 

учитель історія 

і методика виховної 

роботи 

історія 

 

вища, 

«старший учитель» 

31.  Заяць Володимир 

Дмитрович 

учитель історія правознавство вища, 

«старший учитель» 

32.  Кучер 

Надія Михайлівна 

учитель історія і педагогіка історія вища, 

«учитель-методист» 

33.  Музичин Ірина  

Тарасівна 

учитель історія історія ІІ 

34.  Дика 

Марія Михайлівна 

учитель математика математика вища, 

«учитель-методист» 

35.  Лилик 

Віра Василівна 

учитель фізика і математика 

 

математика вища, 

«старший учитель» 



36.  Луцька 

Лідія Ярославівна 

учитель математика математика вища, 

«старший учитель» 

37.  Сохан Аліна  

Іванівна 

учитель математика і фізика математика вища 

38.  Машута 

Марія Петрівна 

учитель математика математика вища, 

«учитель-методист» 

39.  Соколовський 

Любомир 

Ярославович 

учитель математика і фізика математика, фізика І 

40.  Уграк  

Оксана Василівна 

учитель фізика і математика математика вища 

41.  Романів Тетяна 

Володимирівна 

учитель математика математика  спеціаліст 

42.  Кирилович 

Андрій Георгійович 

учитель фізика інформатика вища, 

«старший учитель» 

43.  Барган Лілія  

Ярославівна 

учитель початкова освіта інформатика спеціаліст 

44.  Литвин Тетяна 

Романівна 

учитель інформатика інформатика спеціаліст 

45.  Гресько 

Василь Йосипович 

учитель фізика фізика вища, 

«старший учитель» 

46.  Марків 

Ірина Володимирівна 

учитель математика і фізика фізика І 

47.  Терещенко 

Світлана Анатоліївна 

учитель географія, економічна 

географія 

географія вища, «старший учитель» 

48.  Палагнюк 

Галина Богданівна 

учитель хімія хімія, природозн. вища, 

«учитель-методист» 

49.  Рибчак Юрій 

Михайлович 

учитель географія географія, економ., 

природозн. 

спеціаліст 



50.  Бреславська 

Тетяна Петрівна 

учитель біологія біологія, екологія 

 

вища, 

«старший учитель» 

51.  Романець 

Леся Ярославівна 

учитель біологія, з додат. спец. 

хімія 

біологія 

 

вища 

52.  Юрків 

Галина Василівна 

учитель релігієзнавство основи християнської 

етики, “ЛіС” 

вища 

53.  Найдух 

Ольга Федорівна 

учитель загально-технічні 

дисципліни і праця 

трудове навчання вища, «старший учитель» 

54.  Феняк 

Оксана Василівна 

учитель образотв. та декоративно-

прикладне м-во 

трудове навчання вища 

55.  Яценюк 

Олексій 

Миколайович 

учитель педаг. і метод. серед. 

освіти. Трудове  

н-ння, механізація с/г 

трудове навчання вища, 

«учитель-методист» 

56.  Бабій 

Ярослав Михайлович 

учитель фізична культура фізична культура спеціаліст 

з н. с. з. п., 

«старший учитель», 12 т.р. 

57.  Богдан 

Юрій Миколайович 

учитель педагогіка і метод. 

середньої освіти. Фізична 

культури 

фізична культура вища, 10 т.р. 

58.  Партика 

Валентина 

Степанівна 

учитель педагогіка і метод. 

середньої освіти. Фізична 

культури 

фізична культура І 

59.  Харченко 

Олег Олексійович 

учитель фізична культура і спорт фізична культура, 

«Захист Вітчизни» 

вища, 

«старший учитель»,12 т.р. 

60.  Бігун 

Ліліана Степанівна 

учитель образотворче мистецтва 

і креслення 

образотв. мистецтво, 

художня культура 

вища, 

«старший учитель», 10 т.р. 

61.  Максим’як 

Зіновій Богданович 

учитель музика і співи музичне м-во вища, «старший учитель», 

12 т.р. 

62.  Цюпа 

Ольга Миколаївна 

учитель пед. і метод. 

початкового навчання 

початкові 

класи 

вища, 

«учитель-методист» 



63.  Борейчак 

Оксана Василівна 

учитель початкове н-ння з додат. 

спец. хореографія 

початкові класи, 4-В вища 

64.  Головків 

Любов Ананіївна 

учитель пед. і метод. 

початкового навчання 

початкові класи вища, 

«старший учитель» 

65.  Романко 

Оксана Романівна 

учитель пед. і метод. 

початкового н-ння,музика 

образот. м-во в 

початкових класах 

вища 

66.  Сипляк 

Надія Іванівна 

учитель пед. і метод. 

початкового навчання 

початкові класи вища, 

«старший учитель» 

67.  Ворощук 

Катерина 

Миколаївна 

учитель пед. і метод. 

початкового навчання 

трудове навч. в 

початкових класи 

вища, 

«старший учитель» 

68.  Бованко 

Лариса Василівна 

учитель початкове навчання музика 

в початкових класах 

вища, 12 т.р. 

69.  Гаврилів 

Віра Іванівна 

учитель пед. і метод. 

початкового навчання 

початкові класи вища, 

«старший учитель» 

70.  Покотило 

Любов Іванівна 

учитель початкове навчання початкові класи, 1-А вища, 

«старший учитель» 

71.  Олінкевич 

Надія Йосипівна 

учитель початкове навчання початкові класи, 1-В І 

72.  Качмар 

Ярослава Тимофіївна 

учитель пед. і метод. 

початкового навчання 

початкові класи, 3-Б вища, 

«учитель-методист» 

73.  Левицька 

Віра Федорівна 

учитель пед. і метод. 

початкового навчання 

початкові класи, 2-Б вища, 

«старший учитель» 

74.  Матіїв 

Ольга Степанівна 

учитель пед. і метод. 

початкового навчання 

початкові класи, 4-А вища, 

«старший учитель» 

75.  Нестеряк 

Галина Михайлівна 

учитель пед. і метод. 

початкового навчання 

початкові класи, 2-А вища, 

«старший учитель» 

76.  Піцан 

Анастасія 

Михайлівна 

учитель пед. і метод. 

початкового навчання 

початкові класи, 3-А вища, 

«старший учитель» 



77.  Прокопів 

Валентина Василівна 

учитель початкове навчання та 

музика 

початкові класи, 4-В І 

78.  Серман 

Оксана Богданівна 

учитель пед. і метод. 

початкового навчання 

початкові класи, 2-В вища, 

«старший учитель» 

79.  Кайдан 

Наталія Олексіївна 

учитель пед. і метод. 

початкового навчання 

початкові класи, 4-Б вища 

80.  Шинкар 

Світлана Миколаївна 

учитель початкове навчання початкові класи, 3-В І 

81.  Лаврись 

Леся Дмитрівна 

учитель початкове н-ння, соц. 

педагогіка 

початкові класи, 4-Г ІІ 

82.  Федорняк 

Юлія Богданівна 

учитель початкове навчання початкові класи, 3-Г ІІ 

83.  Худик Ірина  

Петрівна 

учитель початкове навчання і 

психологія 

початкові класи, 2-Г ІІ 

84.  Білан Софія  

Андріївна 

учитель початкова освіта  

(анг.. мова) 

початкові класи спеціаліст 

85.  Голинська Ольга 

Романівна 

учитель початкова освіта  

 

початкові класи спеціаліст 

86.  Козак 

Марія Іванівна 

вихователь ГПД математика вихователь ГПД вища 

87.  Юрків 

Галина Михайлівна 

вихователь ГПД виклад. у початкових 

класах 

вихователь ГПД спеціаліст з н. с. з. п. 

88.  Микитюк Тетяна 

Василівна 

вихователь ГПД укр.. мова і літ. вихователь ГПД спеціаліст 

89.  Матуляк 

Марта Євгенівна 

керівник гуртка хореографія керівник гуртка 12 т.р. 

90.  Лаврись Ірина  

Василівна 

соціальний 

педагог 

соціальна педагогіка соціальний педагог ІІ 

91.  Кирилович 

Галина Іванівна 

практичний 

психолог 

психологія. Практична 

психологія 

практичний психолог, 

психологія 

вища, 

ІІ 



Педагогічні працівники, які перебувають у соціальній відпустці  

92.  Маркова Мар’яна 

Ярославівна 

вихователь ГПД початкова освіта вихователь ГПД спеціаліст 

 Бура  Тетяна 

Миколаївна 

вихователь ГПД філологія вихователь ГПД спеціаліст 

 Хімій Оксана  

Степанівна 

вихователь ГПД укр. мова і  

літ-ра, заруб. літ. 

вихователь ГПД ІІ 

93.  Павлишин 

Оксана Петрівна 

учитель укр. мова і  

літ-ра, заруб. літ. 

зарубіжна 

література, ОЗ 

І 

94.  Джус 

Ольга Станіславівна 

учитель початкове навчання початкові класи ІІ 

95.  Стехна Надія 

Михайлівна 

учитель інформатика інформатика спеціаліст 

 Горальчук Іванна 

Романівна 

учитель інформатика інформатика ІІ 

Педагогічні працівники, які працюють за сумісництвом 

 

96.  Відливана Оксана 

Олексіївна 

учитель початкове навчання основи здоров’я вища 

«учитель-методист» 
 

 

 

 

 

Директор школи         Коротич М.І. 


