
ЗАТВЕРДЖЕНО 

протокол засідання атестаційної комісії  

І рівня від 19.10.2022 р. №1 

 

Графік проведення  атестації педпрацівників 

Миколаївського ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 у 2022/2023 навчальному році 

 
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

педпрацівника 

Рік закінчення вищого 

навчального закладу, 

його назва,  отримана 
кваліфікація 

Посада Дата 

призначен- 

ня на  посаду  
в навчально- 

му закладі 

Стаж 

роботи 

на 
займаній 

посаді  

станом  

на 01.10. 

2022 р. 

(заг.пед-

стаж) 

Фах, за  

яким 

здійснено 
підвищен

ня  

кваліфіка- 

ції 

№ посвідчен- 

ня про курси, дата  

видачі, назва 
навчально- 

го закладу 

Дата і результат 

попередньої  

атестації 

Дата 

черго-

вої  
атеста-

ції 

Претендує  

1. Атаманюк 

Світлана 

Миронівна 

1975 р., 

Дрогобицький 

педагогічний інститут 

 ім. І. Франка, 

учитель  української 
мови та літератури 

Учитель 

 української 

мови та 

літератури 

01.08.1980  р. 42 р.  

(48 р.) 

Учитель 

українськ

ої мови та 

літератури 

1.Сертифікат (50 год), 

23.03.2021 р., ТОВ 

EdEra 

2.Сертифікат (30 год), 

18.04.2021 р., ТОВ 
EdEra 

3.Сертифікат (30 год), 

ААЛ-0137, 12.02.2021 

р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

29.03.2018 р., 

відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 
категорії 

 «спеціаліст 

першої 

категорії» 

29.03. 

2023 р. 

Відповідає 

раніше присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст першої 
категорії» 

2. Буць 

Андрій 

Ярославович 

2012 р., 

Львівський 

державний 

університет фізичної 

культури, викладач 

фізичної культури та 

спорту 

Учитель 

фізичної  

культури 

01.09.2020 р. 2 р.  

(11 р.) 

Учитель 

фізичної 

культури, 

керівник 

гуртка 

1.Сертифікат (30 год) 

ААО-9445, 30.12.2020 

р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

2.Сертифікат (30 год) 

ААЛ-3481, 09.04.2021 

р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 
3.Сертифікати (5+  

5  год), 04.11.2021 р., 

Атестується 

вперше 

29.03. 

2023 р. 

Присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст другої 

категорії» 



ГО «Прометеус» 

4.Сертифікати (5+  

30  год), 07.11.2021 р., 

ГО «Прометеус» 

5.Сертифікат (30 год) 

ААР-8875, 13.05.2022 

р., КЗ ЛОР 
«ЛОІППО» 

3. Буць 

Андрій 

Ярославович 

2012 р., 

Львівський 

державний 

університет фізичної 

культури, викладач 

фізичної культури та 

спорту 

Учитель 

фізичної  

культури 

01.09.2020 р. 2 р. 

(11 р.) 

Учитель 

фізичної 

культури, 

керівник 

гуртка 

1.Сертифікат (30 год) 

ААО-9445, 30.12.2020 

р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

2.Сертифікат (30 год) 

ААЛ-3481, 09.04.2021 

р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

3.Сертифікати (5+  

5  год), 04.11.2021 р., 

ГО «Прометеус» 

4.Сертифікати (5+  

30  год), 07.11.2021 р., 

ГО «Прометеус» 

5.Сертифікат (30 год) 

ААР-8875, 13.05.2022 

р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

Атестується 

вперше 

29.03. 

2023 р. 

Присвоєння 11 

тарифного розряду 

4. Василюк 

Наталія 

Миколаївна 

1985 р., 

Львівське культ.-

освітнє училище, 

бібліотекар  

Завідувач 

бібліотеки 

01.10.1998р.  24 р. 

  (37  р.) 

 

Шкільний 

бібліо-

текар 

Сертифікат (30 год) 

ААР-5263, 04.03.2022 

р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

 

29.03.2018 р., 

відповідає 

раніше 

присвоєному 

 9 тарифному 

розряду 

29.03. 

2023 р. 

Відповідає раніше 

присвоєному 

9 тарифному 

розряду 

 

 

5. Івашків 
Катерина 

Василівна 

1973 р., 
 Львівський 

 державний 

університет 

 ім. І.Франка,  

географ, 

викладач географії 

Учитель 
географії 

08.09.1978 р. 44 р. 
 (51 р.) 

Учитель 
географії 

1.Сертифікати  (30 

год + 50 год), 

14.03.2021 р., ТОВ 

«Едюкейшнал Ера» 

2.Сертифікат (30 год), 

02.06.2021 р., ГО 

«Прометеус» 

3.Сертифікат (60 год), 

15.02.2022 р., ГО 

09.04.2018 р. 
відповідає 

раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній  

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

та 

29.03. 
2023 р. 

Відповідає раніше 
присвоєним 

кваліфікаційній  

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному  

званню «учитель-

методист» 



«Прометеус» 

4.Сертифікат (30 год) 

ААХ-0513, 16.09.2022 

р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

педагогічному  

званню 

«учитель-

методист» 

6. Калужна  

Любов 

Степанівна 

1982 р., 

Дрогобицький 

педагогічний інститут 
 ім. І. Франка, 

учитель фізики і 

математики 

Учитель 

фізики і 

математики 

31.08.1995 р. 27 р.  

 (35 р.). 

Учитель 

фізики, 

мате-
матики, 

природни

чої галузі 

1.Сертифікат (8 год), 

ААО-0784, 

04.03.2020, КЗ ЛОР 
«ЛОІППО» 

2.Сертифікат (60 год), 

30.10.2020 р., ГО 

«Прометеус» 

3.Сертифікат (30 год) 

ААЛ-2020, 26.03.2021 

р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

4. Сертифікат (4 год) 

ААН-6738, 15.11.2021 

р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 
5.Сертифікат (12 год) 

ААВ-1115, 24.12.2021 

р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

6. Сертифікат (24 год) 

ААВ-8293, 24.12.2021 

р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

7.Сертифікат (30 год) 

ААЯ-4721, 29.04.2022 

р., КЗ ЛОР 
«ЛОІППО» 

09.04.2018 р. 

відповідає 

раніше 
присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

29.03. 

2023р. 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 
категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

7. Коновалець 

Оксана 

Миколаївна 

 

2010 р., 

Тернопільський 

національний 

педагогічний 

університет 

ім.. В.Гнатюка. 

вчитель української 

мови та літератури, 

зарубіжної літератури 

Асистент 

учителя 

інклюзив- 

ного класу 

28.09.2020 р. 2 р.  

(6 р.) 

Асистент 

учителя 

інклюзив-

ного класу 

1.Сертифікат 

(60 год),  22.10.2020 р., 

ГО «Прометеус» 

2.Сертифікат(30 год), 

03.01.2021р.,ТОВ 

«Едюкейшнал  ЕРА» 

3.Сертифікат 

(30 год),  31.01.2021 р., 

ГО «Прометеус» 

Атестується 

вперше 

29.03. 

2023 р. 

Присвоєння 11 

тарифного розряду 



4.Сертифікат  (30 год) 

ААЛ-3537, 09.04.2021 

р., КЗ ЛОР «ЛОІППО» 

5.Свідоцтво (10 год) 

№К52-2356180, 

09.06.2021р.,  

ТОВ «На урок» 
6.Сертифікат (16 год) 

ААГ-995, 03.12.2021р., 

КЗ ЛОР «ЛОІППО» 

8. Крива 

 Наталія 

Володимирівна 

2009 р., 

Дрогобицький 

 педагогічний 

університет ім. 

І.Франка, 

учитель англійської, 

німецької мов та 

зарубіжної літератури 

Учитель 

німецької 

мови 

01.09.2009 р. 13 р. 

 (13 р.) 

Учитель 

німецької 

та англій-

ської мов 

1.Сертифікат (120 

год),120WTA2226612

,24.08.2020, World 

TESOL Academy 

2.Сертифікат (30 год) 

ААЛ-3473, 09.04.2021  

р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

3.Сертифікат (45 год), 

ОТСТ03-0063, 
08.04.2021, 

Британська Рада в 

Україні 

4. Сертифікат (30 год) 

№ПН-071, 22.03.2022 

р., Британська Рада в 

Україні 

29.03.2018 р., 

присвоєно  

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

першої 

категорії» 

 

 

 

29.03. 

2023 р. 

Присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічне звання 

«старший 

учитель» 

9. Лавринець 

Олена 

Миронівна 

2007 р., 

Дрогобицький 

 педагогічний 

університет 

 ім. І. Франка, 
учитель 

загальноосвітньої 

школи  І ступеня 

Учитель 

початкових 

класів 

01.09.2013 р. 9 р. 

(13 р.) 

Учитель 

початко-

вих класів 

1.Сертифікат (60 год) 

ААС №2106, 

30.08.2019 р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

2.Сертифікат (20 год), 
30.06.2020 р., ГО 

«Прометеус» 

3.Сертифікат (6 год), 

№137516119579, 

30.01.2021 р., ГО 

«ІППО» 

5.Сертифікат (30 год) 

ААЕ-9699, 18.06.2021 

р., 

29.03.2018 р., 

присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 
другої 

 категорії 

29.03. 

2023 р. 

Присвоїти 

кваліфікаційну  

категорію 

«спеціаліст першої 

 категорії» 



КЗ ЛОР «ЛОІППО» 

6. Сертифікат (15 год) 

ІНП-210307, 

9.07.2021 р., ФОП, 

керівник Центру ППО 

«Лекторіум» 

Саф`янюк З.Г. 
7.Сертифікат (16 год) 

ААП-4973, 24.12.2021 

р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

8.Сертифікат (30 год) 

ААЯ-2613, 25.02.2022 

р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

10. Лазорко 

Ярослава 

Романівна 

2003 р., 

Люблінський 

католицький 

університет, 

теологія з 
педагогічної 

підготовки 

 

Учитель 

христи-

янської 

етики 

11.09.2008 р. 14 р. 

 (14 р.) 

Учитель 

основ 

христи-

янської 

етики 

1.Сертифікат (20 год), 

17.05.2020 р., ТОВ 

EdEra 

2.Сертифікат (20 год), 

24.05.2020 р., ТОВ 
EdEra 

3.Сертифікат (22,5 

год), №ЛУШ 021024, 

19.06.2021 р., ЛНУ 

ім.. І.Франка 

4.Сертифікат (30 год) 

ААЛ-6635, 

18.06.2021,  КЗ 

ЛОР»ЛОІППО» 

5.Сертифікат (30 год), 

РПКПП №00039, 
18.02.2022 р., ГС 

«Католтицька освіта» 

6.Сертифікат (30 год),  

ААЯ-8346, 

01.07.2022,  КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

29.03.2018 р., 

присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 
першої 

категорії» 

29.03. 

2023 р. 

Відповідає 

раніше присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«.спеціаліст 
першої категорії» 

11. Лесик 

Василина 

Володимирівна 

2004 р., 

Дрогобицький 

педагогічний 

університет 

Учитель 

початкових 

класів 

01.09.2013 р. 9 р. 

 (20 р.) 

Учитель 

початко-

вих класів 

1.Свідоцтво (72 год), 

ААА №7841, 

05.09.2018 р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

29.03.2018 р., 

присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

29.03. 

2023 р. 

Присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст першої 



 ім. І.Франка, 

учитель 

загальноосвітньої 

школи І ступеня та 

хореографії І-ІІІ ст. 

2.Сертифікат (6 год), 

ААС №7860, 

27.12.2019 р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

3.Сертифікат (15 год), 

№8935208574, 

04.09.2020 р., ТОВ 
«ПІФА» 

4.Сертифікат (30 год), 

ААЕ-7104, 23.04.2021 

р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

5.Сертифікат (30 год), 

27.11.2021 р., ТОВ 

«Едюкейшнал Ера» 

6.Сертифікат (16 год), 

ААП-4975, 24.12.2021 

р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 
7.Сертифікат (30 год), 

ААЯ-8066, 01.07.2022 

р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

«спеціаліст 

другої категорії» 

категорії» 

12. Мірошнікова 

Наталія 

Зіновіївна 

1991 р., 

Дрогобицький 

педагогічний інститут 

 ім. І. Франка, 

учитель початкових 

класів 

Учитель  

початкових 

класів 

01.09.1991 р. 31 р.  

(32 р.) 

Учитель  

початко-

вих класів 

1.Сертифікат (60 год) 

ААС №2112, 

30.08.2019 р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

2.Сертифікат (30 год), 

21.10.2020 р., ГО 

«Прометеус» 

3.Сертифікат (30 год) 
ААЛ-6442, 18.06.2021 

р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

4. Сертифікат (16 год) 

ААП-4925, 24.12.2021 

р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

5. Сертифікат (30 год) 

ААЯ-6738, 03.06.2022 

р., КЗ ЛОР 

09.04.2018 р., 

відповідає 

раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії» 
та  

педагогічному 

званню 

«старший 

учитель» 

29.03. 

2023 р. 

відповідає 

раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та  

педагогічному 
званню «старший 

учитель» 



«ЛОІППО» 

13. Овсяник 

Ірина 
Мирославівна 

2020 р., 

Дрогобицький 
державний 

педагогічний 

університет ім. 

І.Франка, 

вчитель німецької і 

англійської мов та 

зарубіжної  

літератури 

Учитель  

німецької 
мови 

02.09.2019 р. 3р. 

 (3 р.) 

Учитель 

англійсь-
кої та 

німецької 

мов 

1.Диплом магістра 

М20 №159448, 
31.12.2020 

2.Сертифікат (60 год), 

01.09.2020 р., ГО 

«Прометеус» 

3.Сертифікат (8 год) 

ААЕ-9562, 18.06.2021 

р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

4.Сертифікат (30 год), 

08.02.2021 р., ГО 

«Прометеус» 

5.Сертифікат (4 год), 
21.08.2022 р., ТОВ 

«Едюкейшнал Ера» 

6.Сертифікат (30 год), 

05.09.2022 р., ГО 

«Прометеус» 

Атестується 

вперше 

29.03. 

2023 р. 

Присвоїти 

кваліфікаційну 
категорію 

«спеціаліст другої 

категорії» 

14. Оприско 

Галина 

Михайлівна 

1991р., 

Дрогобицький 

педагогічний інститут 

 м.. І. Франка, 

учитель початкових 

класів 

Учитель  

початкових 

класів 

01.09.2006 р.  16 р.  

(33 р.) 

Учитель  

початко-

вих класів 

1.Сертифікат (60 год) 

ААС №2113, 

30.08.2019 р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

2.Сертифікат (30 год) 

ААЕ-0237, 13.02.2020 

р., КЗ ЛОР 
«ЛОІППО» 

3.Свідоцтво (30 год) 

ІУ-ТР №4139/2021, 

06.08.2021 р., ГО 

«Освіта ХХІ 

09.04.2018 р., 

відповідає 

раніше 

присвоєному 

пед. званню 

«старший 

учитель» 
06.04.2021 р., 

відповідає 

раніше 

присвоєній  

кваліфікаційній  

29.03. 

2023 р. 

Відповідає раніше 

присвоєному 

педагогічному  

званню «старший 

учитель» 



століття» 

4.Сертифікат (30 год) 

ААЕ-5833, 

26.03.2021р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

5.Сертифікат (16 год) 

ААП-4926, 24.12.2021 
р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

6.Сертифікат (30 год) 

ІУ-ТР №7102/2022, 

19.08.2022 р., ГО 

«Освіта ХХІ 

століття» 

категорії  

«спеціаліст 

вищої категорії» 

 

15. Попик 

Катерина 

Василівна 

2009 р., 

Рівненський 

державний 

гуманітарний 

університет, вчитель 

початкових класів 

Учитель  

початкових  

класів 

02.09.2019 р. 3 р.  

(3 р.) 

Учитель 

початко-

вих класів 

1.Сертифікат (60 год) 

ААС №5234, 

27.12.2019 р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

2. Сертифікат (6 год) 

ААС №7863, 
27.12.2019 р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

3. Свідоцтво (13 год) 

№К31-598454, 

15.05.2020 р., ТОВ 

«На урок» 

4.Сертифікат (30 год) 

ААЕ-3537, 24.12.2020 

р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО»  

5. Сертифікат (30 год) 
ААЮ 5608, 

29.10.2021 р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

6.Сертифікат (16 год) 

ААП №4987, 

24.12.2021 р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

Атестується 

вперше 

29.03. 

2023 р. 

Присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст другої 

категорії» 

16. Пришляк 

 Ольга 

Василівна 

1979 р., 

Дрогобицький 

педагогічний інститут 

Учитель 

англійської 

мови 

01.09.1981 р. 41 р. 

 (43 р.) 

Учитель 

англійсь-

кої мови 

1.Сертифікат (24 год) 

ААС №4058, 

27.12.2019 р., КЗ ЛОР 

09.04.2018 р., 

 відповідає 

раніше 

29.03. 

2023 р. 

Відповідає 

раніше 

присвоєним 



 ім. І. Франка, 

учитель англійської 

мови 

«ЛОІППО» 

2.Сертифікат (30 год) 

ААЛ-0113, 12.02.2021 

р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

3.Сертифікат (30 год), 

07.11.2020 р., 
ГО»Прометеус» 

4.Сертифікат (30 год), 

03.11.2021 р., ГО 

«Прометеус» 

5.Сертифікат (30 год) 

ААУ-1182, 01.07.2022 

р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

та  

педагогічному 
званню 

«старший 

учитель» 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та  

педагогічному 

званню «старший 

учитель» 

17. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

. 

Русиник 

Любов 

Григорівна 

1) 1987 р., 

Івано-Франківський 

педагогічний 

інститут, 

вихователь методист, 
вчитель етики 

 і психології 

сімейного життя 

2) 1994 р., 

Ф-т практичної 

психології Інституту 

підвищення 

кваліфікації та 

перепідготовки кадрів 

Львівського 

державного 
університету ім. 

І.Франка, 

шкільний 

 психолог 

Практичний 

психолог 

01.09.1994 р. 28 р.  

(43 р.) 

Практич-

ний 

психолог, 

учитель 

основ 
психології 

1.Сертифікат (30 год) 

ААО-9418, 30.12.2020 

р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

2.Сертифікат (15 год) 
№5381023591, 

27.02.2021 р., ГО 

«ІППО» 

3.Сертифікат (30 год) 

ААЕ-8231, 28.05.2021 

р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

4.Сертифікат (30 год) 

ААР-3517, 17.12.2021 

р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 
5.Сертифікат (3 год) 

№ФК-3730, 

09.06.2022 р., «ІМЗО» 

09.04.2018 р., 

відповідає 

раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 
категорії 

«спеціаліст  

вищої категорії»  

та педагогічному 

званню 

 «практичний 

психолог-

методист» 

29.03. 

2023 р. 

Відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній  

категорії 

«спеціаліст вищої 
категорії» та 

педагогічному 

званню  

«практичний 

психолог-

методист» 

 

 

18. 

 

 

 

 

Русиник 

Любов 

Григорівна 

1) 1987 р., 

Івано-Франківський 

педагогічний 

інститут, 

вихователь методист, 

Учитель 

основ 

психології 

06.09.1991р. 31 р.  

(43  р.) 

Практич-

ний 

психолог, 

учитель 

основ 

1.Сертифікат (30 год) 

ААО-9418, 30.12.2020 

р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

2.Сертифікат (15 год) 

09.04.2018 р., 

присвоєно 

кваліфікаційній 

категорії  

«спеціаліст 

29.03. 

2023 р. 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

. 

вчитель етики 

 і психології 

сімейного життя 

2) 1994 р., 

Ф-т практичної 

психології Інституту 

підвищення 
кваліфікації та 

перепідготовки кадрів 

Львівського 

державного 

університету ім. 

І.Франка, 

шкільний 

 психолог 

психології №5381023591, 

27.02.2021 р., ГО 

«ІППО» 

3.Сертифікат (30 год) 

ААЕ-8231, 28.05.2021 

р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 
4.Сертифікат (30 год) 

ААР-3517, 17.12.2021 

р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

5.Сертифікат (3 год) 

№ФК-3730, 

09.06.2022 р., «ІМЗО» 

вищої категорії»  категорії» 

 

 

 

 

 

19. Ткач 

 Наталія 

Миколаївна 

1982р., 

Івано-Франківський 

педагогічний 

інститут, 

учитель початкових 
класів 

Учитель  

початкових 

класів 

01.09.1986 р. 36 р.  

(40 р.) 

Учитель  

початко-

вих класів 

1.Сертифікат (60 год) 

ААС №2120, 

30.08.2019 р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

2.Сертифікат (15 год) 
№2252689226-23, 

19.09.2020 р., ГО 

«РУХ Освіта» 

3.Сертифікат 

№24144860926, 

21.09.2020 р., ГО 

«Платформа 

ОСВІТИ» 

3.Сертифікат (30 год) 

ААЛ-6481, 18.06.2021 

р., КЗ ЛОР 
«ЛОІППО» 

4.Сертифікат (16 год) 

ААП-4942, 24.12.2021 

р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

5.Сертифікат (30 год) 

ААЯ-8108, 01.07.2022 

р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

 

09.04.2018 р., 

відповідає 

раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 
категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

та  

педагогічному 

званню 

«старший 

учитель» 

 

29.03. 

2023 р. 

Відповідає 

раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 
«спеціаліст вищої 

категорії» та  

педагогічному 

званню «старший 

учитель» 



20. Федина 

Іван 

Миколайович 

2019 р., 

Львівський 

державний 

університет фізичної 

культури, викладач 

фізичної культури і 

тренер 

Учитель 

фізичної  

культури 

02.09.2019 р. 3 р.  

(4 р.) 

Учитель 

фізичної 

культури, 

керівник 

гуртка 

1.Диплом магістра 

М19 №130368, 

30.12.2019 р. 

2.Сертифікат (8 год) 

ААЛ-5086, 28.05.2021 

р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 
 

Атестується 

вперше 

29.03. 

2023 р. 

Присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст другої 

категорії» 

21. Федина 

Іван 

Миколайович 

2019 р., 

Львівський 

державний 

університет фізичної 

культури, викладач 

фізичної культури і 

тренер 

Керівник  

гуртка 

02.09.2019 р. 3 р.  

(4 р.) 

Учитель 

фізичної 

культури, 

керівник 

гуртка 

1.Диплом магістра 

М19 №130368, 

30.12.2019 р. 

2.Сертифікат (8 год) 

ААЛ-5086, 28.05.2021 

р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

Атестується 

вперше 

29.03. 

2023 р. 

Присвоєння  

11 тарифного 

розряду 

22. Чень  

Марія 

 Яківна 

1978р., 

Дрогобицький 

педагогічний інститут 

 ім. І. Франка, 

учитель математики 

Учитель 

математики 

01.09.1984 р. 38 р. 

(46 р.) 

Учитель 

марема-

тики 

1.Сертифікат (30 год) 

ААЕ-2885, 24.12.2020 

р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

2.Сертифікат (30 год) 

ААЕ-5056, 12.03.2021 

р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

3.Сертифікат (15 год) 

№50528262972, 

27.10.2020 р., ГО 

«Фонд підтримки інф. 

забезпечення 

студентів» 

4.Свідоцтво (8 год) 

№К39-896884, 

16.11.2020 р., ТОВ 
«На урок» 

5.Сертифікат (60 год), 

28.07.2021 р., ГО 

«Прометеус» 

6.Сертифікат (30 год) 

ААР-5406, 04.03.2022 

р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

7.Сертифікат (15 год) 

09.04.2018 р., 

відповідає 

раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній  
категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

та 

педагогічному  

званню 

«учитель-

методист» 

29.03. 

2023 р. 

Відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній  

категорії 

«спеціаліст вищої 
категорії» та 

педагогічному  

званню «учитель-

методист» 



№5646609653360, 

06.06.2022 р., ГО 

«ІППО» 

8.Сертифікат (15 год) 

№8742759865538, 

19.06.2022 р., ГО 

«Фонд підтримки інф. 
забезпечення 

студентів» 

23. Щепаняк 

Мирон 

Степанович 

2010 р., 

психолого-

педагогічне 

відділення дослід. 

центру МОН України 

при НУ «Львівська 

політехніка», 

учитель трудового 

навчання 

Учитель 

трудового  

навчання 

01.09.2010 р. 12 р. 

 (29  р.) 

Учитель 

трудового 

навчання 

1. Свідоцтво (2 год) 

№В399-1791672, 

27.12.2020 р. 

2.Сертифікат (30 год) 

ААЕ-8531, 18.06.2021 

р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

3.Свідоцтво (2 год) 

№В682-3410735, 

12.07.2022 р., ТОВ 

«На урок» 

29.03.2018 р., 

присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

першої 

категорії» 

29.03. 

2023 р. 

Відповідає 

раніше присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст першої 

категорії» 

24. Ярош  

Любов 

Володимирівна 

1979 р., 

Дрогобицький 

педагогічний інститут 

 ім. І. Франка, 

учитель англійської 

мови 

Учитель 

англійської 

мови 

31.08.1979 р. 43р. 

 (44 р.) 

Учитель 

англій-

ської мови 

1.Свідоцтво (20 год) 

номер 20-38-0275/1, 

18.06.2020 р., 

Британська Рада в 

Україні 

2. Свідоцтво (5 год) 

номер 20-38-0275/2, 

18.06.2020 р., 

Британська Рада в 

Україні 

3.Сертифікат (30 год) 

ААЛ-1007, 26.02.2021 
р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

4.Сертифікат (60 год), 

28.06.2022 р., ГО 

«Прометеус» 

5.Сертифікат (30 год) 

ААУ-1190, 01.07.2022 

р., КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

09.04.2018 р., 

відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

29.03. 

2023 р. 

Відповідає 

раніше присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

З графіком атестації ознайомлені: 

«19» жовтня 2022 р.              ___________      С.М. Атаманюк 

«19» жовтня 2022 р.              ___________      А.Я. Буць 

«19» жовтня 2022 р.              ___________      Н.М. Василюк 

«19» жовтня 2022 р.              ___________      К.В. Івашків 

«19» жовтня 2022 р.              ___________      Л.С. Калужна 

«19» жовтня 2022 р.              ___________      О.М. Коновалець 

«19» жовтня 2022 р.              ___________      Н.В. Крива 

«19» жовтня 2022 р.              ___________      О.М. Лавринець 

«19» жовтня 2022 р.              ___________      Я.Р. Лазорко 

«19» жовтня 2022 р.              ___________      В.В. Лесик 

«19» жовтня 2022 р.              ___________      Н.З. Мірошнікова 

«19» жовтня 2022 р.              ___________      І.М. Овсяник 

«19» жовтня 2022 р.              ___________     Г.М. Оприско 

«19» жовтня 2022 р.              ___________     К.В. Попик 

«19» жовтня 2022 р.              ___________      О.В. Пришляк 

«19» жовтня 2022 р.              ___________      Л.Г. Русиник 

«19» жовтня 2022 р.              ___________      Н.М. Ткач 

«19» жовтня 2022 р.              ___________     І.М. Федина 

«19» жовтня 2022 р.              ___________      М.Я. Чень 

«19» жовтня 2022 р.              ___________     М.С. Щепаняк 

«19» жовтня 2022 р.              ___________      Л.В. Ярош 

 

 
 


