
Додаток 1 

до наказу ТСШ № 3  

від 18 жовтня 2017 року № 199 

                                                                              

СПИСОК  

педагогічних працівників  

Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3  

з поглибленим вивченням іноземних мов  

у 2017-2018 навчальному  році 

 

№ 

3/п 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 
Освіта Посада 

Дата  і результат 

попередньої 

атестації 

Проходження 

підвищення кваліфікації 
Примітка 

1. Бакало  

Лілія 

Анатоліївна 

вища вчитель 

зарубіжної 

літератури 

01.04.2013, відповідає 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та  

педагогічному званню  

«вчитель-методист» 

 

Свідоцтво № 141  

від 17.03.2017 р., курси 

вчителів зарубіжної 

літератури (ТОКІППО) 

Відповідність кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» 

та педагогічному  званню «вчитель-

методист» 

2. Бенцал 

Любомир 

Васильович 

вища вчитель  

фізичної  

культури 

01.04.2013, відповідає 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та присвоєно 

педагогічне звання  

«вчитель-методист» 

 

Свідоцтво № 815  

від 04.05.2017 р., курси 

вчителів фізичної культури 

(ТОКІППО) 

Відповідність кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» 

та педагогічному  званню  

«вчитель-методист» 

3. Стасюк  

Андрій  

Васильович 

вища вчитель  

фізичної  

культури 

21.03.2013, 

 присвоєно  

«спеціаліст І категорії» 

Свідоцтво № ____  

від 21.11.2017 р., курси 

вчителів фізичної культури 

(ТОКІППО) 

Присвоєння кваліфікаційної категорії 

"спеціаліст вищої категорії" 



4. Бенцал  

Наталія 

Миколаївна 

вища вчитель 

початкових  

класів 

01.04.2013, відповідає 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та  

педагогічному званню  

«старший вчитель» 

 

Свідоцтво № 66  

від 13.03.2017 р., курси 

вчителів початкових класів 

(ТОКІППО) 

Відповідність кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» 

та присвоєння педагогічного  звання 

«вчитель-методист» 

5. Будій 

Надія 

Дмитрівна 

вища вчитель 

початкових  

класів 

06.04.2011, 

відповідає 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та присвоєно 

педагогічне звання  

«вчитель-методист» 

 

Свідоцтво № 1686  

від 26.06.2017 р., курси 

директорів, вчителів 

початкових класів 

(ТОКІППО) 

Відповідність кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» 

та педагогічному  званню  

«вчитель-методист» 

6. Дрогобицька 

Олександра 

Богданівна 

вища вчитель 

початкових  

класів 

01.04.2013, відповідає 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та  

педагогічному званню  

«вчитель-методист» 

 

Свідоцтво № 868  

від 05.05.2017 р., курси 

вчителів початкових класів 

(ТОКІППО) 

Відповідність кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» 

та педагогічному  званню  

«вчитель-методист» 

7. Заброцька 

Світлана 

Григорівна 

вища вчитель 

початкових  

класів 

01.04.2013, відповідає 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та  

педагогічному званню  

«вчитель-методист» 

 

Свідоцтво № 141  

від 17.03.2017 р., курси 

вчителів початкових класів 

(ТОКІППО) 

Відповідність кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» 

та педагогічному  званню  

«вчитель-методист» 

8. Паращак  

Ліана 

Омелянівна 

вища вчитель 

початкових  

класів 

01.04.2013, відповідає 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та  

педагогічному званню  

«вчитель-методист» 

Свідоцтво № 338  

від 03.04.2017 р., курси 

вчителів початкових класів 

(ТОКІППО) 

Відповідність кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» 

та педагогічному  званню  

«вчитель-методист» 

9. Цибульська 

Світлана 

Анатоліївна 

вища вчитель 

початкових  

класів 

01.04.2013, відповідає 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та  

педагогічному званню  

«вчитель-методист» 

Свідоцтво № 345  

від 03.04.2017 р., курси 

вчителів початкових класів 

(ТОКІППО) 

Відповідність кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» 

та педагогічному  званню  

«вчитель-методист» 



10. Яременко  

Ніна  

Борисівна 

вища вчитель 

початкових  

класів 

01.04.2013, відповідає 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та  

педагогічному званню  

«старший вчитель» 

 

Свідоцтво № 601  

від 19.04.2017 р., курси 

вчителів початкових класів 

(ТОКІППО) 

Відповідність кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» 

та педагогічному  званню  

«старший вчитель» 

11. Вишневська 

Олена 

Василівна 

вища вчитель 

початкових  

класів 

03.04.2014, 

присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої 

категорії» 

Свідоцтво № 1305  

від 06.06.2017 р., курси 

вчителів початкових класів 

(ТОКІППО) 

Відповідність кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» 

та присвоєння педагогічного  звання  

«старший вчитель» 

12. Грода 

Галина  

Михайлівна  

вища вчитель 

англійської  

мови 

16.04.2008, відповідає 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та присвоєно 

педагогічне звання  

«вчитель-методист» 

 

Свідоцтво № 2932  

від 28.10..2016 р., курси 

вчителів англійської мови 

(ТОКІППО) 

Відповідність кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» 

та педагогічному  званню  

«вчитель-методист» 

13. Прокопів  

Алла 

Мирославівна 

вища вчитель 

англійської  

мови 

21.03.2013, 

 присвоєно  

«спеціаліст І категорії» 

Свідоцтво № 1431  

від 09.06..2017 р., курси 

вчителів англійської мови 

(ТОКІППО) 

Присвоєння кваліфікаційної категорії 

"спеціаліст вищої категорії" 

14. Стецюк  

Ольга 

Федорівна 

вища вчитель 

англійської  

мови 

21.03.2013, 

 присвоєно  

«спеціаліст І категорії» 

Свідоцтво № 369  

від 04.04..2017 р., курси 

вчителів англійської мови 

(ТОКІППО) 

Присвоєння кваліфікаційної категорії 

"спеціаліст вищої категорії" 

15. Тарасенко 

Ольга 

Леонідівна 

вища вчитель 

англійської  

мови 

01.04.2013, відповідає 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та  

педагогічному званню  

«вчитель-методист» 

 

Свідоцтво № 367  

від 04.04..2017 р., курси 

вчителів англійської мови 

(ТОКІППО) 

Відповідність кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» 

та педагогічному  званню  

«вчитель-методист» 



16. Ничко 

Людмила 

Ярославівна 

вища вчитель 

англійської  

мови 

01.04.2013, відповідає 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та  

педагогічному званню  

«вчитель-методист» 

 

Свідоцтво № 3119  

від 10.11..2016 р., курси 

вчителів англійської мови 

(ТОКІППО) 

Відповідність кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» 

та педагогічному  званню  

«вчитель-методист» 

17. Орлова  

Наталія 

Василівна 

вища вчитель  

фізики 

 

01.04.2013, відповідає 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та присвоєно 

педагогічне звання  

«вчитель-методист» 

 

Свідоцтво № 611  

від 20.04..2017 р., курси 

вчителів фізики та 

астрономії (ТОКІППО) 

Відповідність кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» 

та педагогічному  званню  

«вчитель-методист» 

18. Величенко  

Надія 

Іванівна  

вища вчитель 

інформатики 

01.04.2013, відповідає 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої 

категорії»  

Свідоцтво № 1250  

від 31.05.2017 р., курси 

вчителів математики та 

інформатики (ТОКІППО) 

Відповідність кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» 

19. Пільгун 

Світлана 

Володимирівна 

вища вчитель 

математики та 

інформатики 

03.04.2014, присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої 

категорії» 

Свідоцтво № 292  

від 22.03.2016 р., курси 

вчителів математики та 

інформатики (ТОКІППО) 

Відповідність кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» 

та присвоєння педагогічного звання 

«старший вчитель» 

20. Морозюк 

Галина 

Степанівна 

вища вчитель  

історії та 

правознавства 

01.04.2013, відповідає 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої 

категорії»  

Свідоцтво № 265  

від 28.03.2017 р., курси 

вчителів історії та 

суспільствознавчих 

дисциплін (ТОКІППО) 

Відповідність кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» 

21. Островський 

Володимир 

Михайлович 

вища керівник  

гуртка художньо-

естетичного 

профілю 

21.03.2013, відповідає  

12 тарифному розряду 

Свідоцтво № 1885  

від 16.06.2016 р., курси 

керівників гуртків 

художньо-естетичного 

профілю (ТОКІППО) 

Відповідність 12 тарифному розряду, 

присвоєння педагогічного звання 

"керівник гуртка-методист"  



22. Гречкосій  

Ірина  

Євгенівна 

вища вчитель 

англійської  

мови 

01.04.2013, відповідає 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та  

педагогічному званню  

«старший вчитель» 

 

Свідоцтво № 1885  

від 16.06.2016 р., курси 

керівників гуртків 

художньо-естетичного 

профілю (ТОКІППО) 

Відповідність кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» 

та присвоєння педагогічного  звання  

«вчитель-методист» 

23. Чорній  

Ольга  

Петрівна 

вища вчитель трудового 

навчання 

19.03.2014, 

присвоєно кваліфікаційну 

категорію "спеціаліст ІІ 

категорії" 

Свідоцтво № 1699  

від 15.05.2013, курси 

вчителів трудового 

навчання (ТОКІППО) 

Присвоєння кваліфікаційної категорії 

"спеціаліст І категорії" 

24. Шпак  

Вікторія 

Олександрівна 

вища бібліотекар не атестувалась Свідоцтво № 743  

від 04.05.2017, курси 

бібліотекарів (ТОКІППО) 

Присвоєння 10 тарифного розряду 

 

 

 


