
2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників 

(рівень початкової освіти) 
 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

викладача 

Найменування 

посади 

Найменування закладу, який 

закінчив 

(рік закінчення, спеціальність, 

кваліфікація згідно з документом 

про вищу освіту) 

Кваліфікаційна 

категорія, 

педагогічне 

звання (рік 

встановлення, 

підтвердження) 

Педагог

ічний 

стаж 

(повних 

років) 

Підвищення кваліфікації за 

фахом (найменування закладу 

або іншої юридичної особи, 

що має право на підвищення 

кваліфікації, номер, дата 

видачі документа про 

підвищення кваліфікації) 

Англійська 

мова в 

початкових 

класах 

Чев'юк 

Любов 

Іванівна 

 

Заступник 

директора, 

вчитель англ. 

мови в 

початкових 

класах 

Чернівецький державний 

університет 

ім.Ю.Федьковича,2000, 

вчитель початкових класів, 

вчитель англ. мови в початкових 

класах 

вища, 

старший 

вчитель, 

2017 

20 

ЧОІППО 

№ 2495 

від 25.11.2016 

Біологія 

Журавець  

Тетяна 

Василівна 

Вихователь 

ГПД, 

бібліотекар 

Чернівецький національний 

університет 

ім.Ю.Федьковича,2015, 

 

спеціаліст 2  

Фізика 

Бонкало 

Микола 

Михайлович 

Вчитель фізики, 

інформатики 

Івано-Франківський державний 

педагогічний інститут ім. 

В.Стефаника,1993, 

фізика з додатковою 

спеціальністю математика, 

вчитель фізики і математики 

вища, 

старший 

вчитель, 

2015 

27 

ЧОІППО 

№  1559 

від 

16.05.2014 

 

Початкові 

класи 

Корпан 

Марія 

Дмитрівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Івано-Франківський державний 

педагогічний інститут ім. 

В.Стефаника,1985, 

педагогіка і методика 

початкового навчання, вчитель 

початкових класів 

вища, 

вчитель-

методист, 

2018 

35 

ЧОІППО 

№ 1372 

від 

07.04.2017 

Початкові 

класи 

Корпан 

Наталія 

Петрівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Чернівецький національний 

університет 

ім.Ю.Федьковича,2006, 

початкове навчання, вчитель 

початкових класів та 

образотворчого навчання 

І категорія 14 

ЧОІППО 

№ 866 

від14.03.2014 



Початкові 

класи 

Бонкало 

Жанна 

Василівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Івано-Франківський державний 

педагогічний інститут ім. 

В.Стефаника,1992, 

педагогіка і методика 

початкового навчання, вчитель 

початкових класів 

 

вища, 

вчитель-

методист, 

2014 

29 

ЧОІППО 

№ 2674 

від 27.11.2015 

Початкові 

класи 

Попович 

Вікторія 

Федорівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Чернівецький державний 

університет 

ім.Ю.Федьковича,2005, 

географія, вчитель географії 

 

вища, 

старший 

вчитель, 

2018 

27 

ЧОІППО 

№2229 

від 

29.09.2017 

 

Початкові 

класи 

Левицька 

Наталія 

Юріївна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Прикарпатський університет ім. 

В. Стефаника, 2008, 

початкове навчання, вчитель 

початкових класів 

 

ІІ категорія 15 

ЧОІППО 

№ 499 

від 04.03.2011 

Початкові 

класи 

Лелик 

Оксана 

Володимирівн

а 

Вихователь ГПД 

Чернівецький державний 

університет 

ім.Ю.Федьковича,2015, 

початкова освіта, майстер 

початкової освіти, викладач 

педагогіки, вчитель початкової 

школи класів 

 

ІІ категорія 8 - 

Початкові 

класи 

Петрюк 

Тетяна 

Онуфріївна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Камянець-Подільський 

державний  педагогічний 

інститут ім В.Затонського,1981, 

педагогіка і методика 

початкового навчання, вчитель 

початкових класів 

 

 

вища, 

вчитель-

методист, 

2001 

43 

ЧОІППО 

№ 1935 

від06.06.2014 

Початкові 

класи 

Джуряк 

Марія 

Остапівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

Камянець-Подільський 

державний  педагогічний 

інститут ім В.Затонського,1982, 

педагогіка і методика 

початкового навчання, вчитель 

початкових класів 

вища, 

вчитель-

методист, 

2008 

42 

ЧОІППО 

№ 343 

від 

13.02.2015 



Образотворче 

мистецтво 

Попович 

Олександр 

Олександрови

ч 

Вчитель 

образотворчого 

мистецтва, 

інформатики  

Прикарпатський університет ім. 

В.Стефаника, 2004, 

образотворче та декоративно-

прикладне мистецтво, художник 

декоративно-прикладного 

мистецтва 

вища 

 
18 

ЧОІППО 

№ 246 

від 30.01.2015 

 

Музичне 

мистецтво 

Корпан 

Юрій 

Олексійович 

Вчитель 

музичного 

мистецтва 

Чернівецьке культурно- освітнє 

училище,1978, 

Спеціаліст, 

старший 

вчитель, 

2018 

36 

ЧОІППО 

№ 295 

від 

12.02.2016 

 

 

 


