
Додаток 44 

до Ліцензійних умов 

 

ВІДОМОСТІ 

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності на певному рівні повної 

загальної середньої освіти, необхідного для виконання вимог державного стандарту відповідного рівня 

повної загальної середньої освіти (у разі розширення провадження освітньої діяльності) 

 

1. Загальна інформація про кадрове забезпечення (кількісні показники) 

Педагогічні працівники (у тому числі фізичні особи, які мають право провадити педагогічну 

діяльність на рівні загальної середньої освіти і залучені до освітнього процесу) 

Необхідна 

кількість, осіб 

Фактична 

кількість, осіб 

Відсоток 

потреби 

Педагогічні працівники, усього 87 86 1,15 

у тому числі ті, що: 
   

мають відповідну освіту та/або кваліфікацію 86 86 0 

працюють у закладі освіти за сумісництвом 3 3 0 

залучені на інших договірних умовах - - 0 

 

 

 

 

 



2. Інформація про відповідність освіти та/або кваліфікації педагогічних працівників, інших фізичних осіб, які мають право провадити 

педагогічну діяльність на рівні загальної середньої освіти і залучені до освітнього процесу, обов’язковим до вивчення навчальним 

предметам, які вони викладають 
 

Найменування 

навчального 

предмета 

(інтегрованого 

курсу) 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

вчителя 

Найменування 

посади (для 

осіб, які 

працюють за 

сумісництвом, - 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Найменування закладу 

освіти, який закінчив 

вчитель (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про освіту) 

Найменування 

закладу вищої 

освіти, 

післядипломної 

освіти або 

кваліфікаційного 

центру, ким 

присвоєно 

кваліфікацію 

педагогічного 

працівника, якщо на 

посаду прийнято не 

за педагогічною 

освітою 

Кваліфікаційна 

категорія, 

педагогічне 

звання (рік 

встановлення, 

підтвердження) 

Педагогічний 

стаж (повних 

років) 

Підвищення 

кваліфікації за 

фахом 

(найменування 

закладу освіти 

або іншого 

суб’єкта освітньої 

діяльності, що 

має право на 

підвищення 

кваліфікації, 

номер, вид 

документа, дата 

видачі) 

Проходять 

педагогічну 

інтернатуру 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Трудове 

навчання 

Пашко  

Руслан 

Федорович 

Директор 

ліцею 

Рівненський державний 

педагогічний інститут,  

трудове начання і 

загальнотехнічні 

дисципліни 

 

Вища, старший 

учитель 

2020 
30 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Інформатика 

Саворона 

Наталія 

Миколаївна 

Заступник 

директора 

Рівненський державний 

гуманітарний 

університет, 

 фізика, інформатика, 

астрономія, безпека 

життєдіяльності 

 

Вища, старший 

учитель 

2018 
19 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Географія 

Шулячинська 

Наталія 

Анатоліївна 

Заступник            

директора 

Волинський державний 

університет, географія, 

основи економічних 

знань 

 
Вища, вчитель- 

методист 

2021 
26 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

 



працівників 

Українська мова 

та літратура 

Ходаріна   

Ірина  

Євгенівна 

Заступник            

директора 

Волинський державний 

університет, українська 

мова та література 

 
Вища, старший 

учитель 

2018 
23 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Біологія, 

початкові класи 

Мацієвська 

Наталія 

Петрівна 

Заступник     

директора 

Рівненський економіко-

гуманітарний 

університет, 

 початкові класи, 

біологія 

 
Вища, вчитель-

методист 

2018 
31 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Українська мова 

та література 

Черевач  

 Галина 

Василівна 

Вчитель 

Рівненський державний 

педагогічний  інститут, 

 російська мова та 

література 

 
Вища, старший 

учитель 

2018 
31 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Українська мова 

та література 

Бондарчук 

Марія  

Яківна 

Вчитель 

Житомирський   

державний 

педагогічний інститут,  

українська мова та 

література 

 
Вища, старший 

учитель 

2020 
41 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Українська мова 

та література 

Тимощук  

Тетяна 

Анатоліївна. 

Вчитель 

Волинський державний 

університет, українська 

мова та література     

 

 
Вища, старший 

учитель 

2021 
29 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Українська мова 

та література 

Коваленко 

Світлана 

Олексіївна 

Вчитель 

Дніпропетровський 

державний. 

університет, українська 

мова та література 

 
Вища, старший 

учитель 

2018 
26 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Українська мова 

та література 

Мельнік 

Олександра 

Петрівна 

Вчитель 

Рівненський  

державний  

педагогічний  інститут, 

українська мова і 

 
Вища, старший 

учитель 

2020 
29 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

 



література, іноземна 

мова  

( німецька) 

працівників 

Українська мова 

Петрук  

Тетяна 

Василівна 

Вчитель 

Східноєвропейський  

національний 

університет, українська 

мова та література 

 
ІІ 

2021 15 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Англійська мова 

Захарчук 

Наталія  

Володимирівна 

Вчитель 

Київський державний 

педагогічний 

інститут іноземних 

мов, 

 іноземні мови 

(німецька та 

англійська) 

 

Вища, старший 

учитель 

2021 
28 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Англійська мова 

Ванца   

Алла  

Андріївна 

Вчитель 

Київський  

педагогічний інститут 

іноземних мов, 

іноземні мови 

(німецька та 

англійська) 

 

Вища, старший 

учитель 

2018 
32 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Англійська мова 

Козлинець 

Людмила 

Федорівна 

Вчитель 

Луцький державний     

педагогічний інститут,  

російська та анлійська 

мови 

 

Вища, старший 

учитель 

2022 
31 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Англійська мова 

Самойлова 

Валентина 

Миколаївна 

Вчитель 

Міжнародний 

економіко-

гуманітарний 

університет, 

початкове навчання, 

англійська мова 

 

Вища, старший 

учитель 

2021 
27 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Англійська мова 

Степура  

Лідія   

Петрівна 

Вчитель 

Луцький  державний 

педагогічний  інститут,  

англійська та  німецька 

 Вища,старший 

учитель 

 

31 

 

Див. реєстр 

підвищення 
 



мова 2022 кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

Англійська мова 

Муравинець 

Інна  

Сергіївна 

Вчитель 

Рівненський державний 

педагогічний інститут,  

українська та 

англійська мова 

 

Вища, старший 

учитель 

2022 
31 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Зарубіжна 

література 

Бегіашвілі  

Надія 

Єфремівна 

Вчитель 

Рівненський державний 

педагогічний інститут, 

 російська мова та 

література 

 

Вища,старший 

учитель 

2019 
41 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Зарубіжна 

література, 

полька мова, 

музичне 

мистецтво 

Троханенко 

Ірина 

Миколаївна 

Вчитель 

Рівненський інститут 

слов'янознавства 

Київського 

славістичного 

університету, 

французька та польська 

мови, зарубіжна 

література 

 
ІІ 

2022 11 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Математика 

Верешко  

Лідія  

Яківна 

Вчитель 

Луцький державний 

педагогічний інститут, 

математика 

 

Вища, старший 

учитель 

2018 
42 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Математика 

Мороз  

Галина 

Василівна 

Вчитель 

Ужгородський 

державний 

 університет, 

математика 

 

Вища, старший 

учитель 

2021 
30 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Математика Бойчук   Вчитель Ужгородський  Вища, старший 29 Див. реєстр  



Алла 

Анатоліївна 

державний 

університет, 

математика 

учитель 

2018 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

Математика 

Романчук 

Ірина  

Петрівна 

Вчитель 

Рівненський державний 

гуманітарний 

університет, 

математика, 

інформатика 

 
ІІ 

2022 4 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Інформатика 

Качинська 

Оксана 

Миколаївна 

Вчитель 

Волинський 

національний 

університет, 

інформатика 

 
Вища 

2020 13 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Інформатика 
Жук Марина 

Петрівна 
Вчитель 

Луцький національний 

технічний 

університет, 

комп’ютерні технології 

 
ІІ 

2021 7 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Фізика, 

астрономія, 

інформатика 

Сяський  

Віктор  

Юрійович 

Вчитель 

Рівненський державний 

педагогічний 

 інститут,  

фізика, основи 

інформатики 

 

Вища, старший 

учитель 

2019 
24 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Хімія, фізика, 

інтег. курс 

«Пізнаємо 

природу» 

Петрук Ганна 

Олександрівна Вчитель 

Національний 

педагогічний 

університет ім. 

Драгоманова 

,фізика та математика 

Волинський 

національний 

університет, хімія 

 
ІІ 

2016 11 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників  

 

Хімія 
Ткач   

Софія   
Вчитель 

Житомирський 

державний 
 Вища, старший 

учитель 
35 

Див. реєстр 

підвищення 
 



Василівна педагогічний 

інститут,  

хімія та біологія 

2020 кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

Хімія 

 

Пашко  

Вікторія 

Володимирівна 

Вчитель 

Волинський державний 

університет 

ім.Л.Українки, біологія 

НУ «Львіська 

політехніка», хімія 

 

 Вища,  

2021 
15 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Біологія  

Радзевелюк  

Галина  

Василівна 

Вчитель 

Ніжинський державний 

педагогічний інститут, 

біологія 

 

Вища, 

вчитель.- 

методист 

2021 

37 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Біологія 

Кузьмич  

Лариса 

Феофілівна 

Вчитель 

Луцький державний   

педагогічний 

інститут,  

географія та біологія 

 

Вища, 

учитель.-  

методист 

2018 

37 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Географія, 

захист України 

Ничипорук  

Оксана 

Андріївна 

Вчитель 

Волинський     

державний  

університет, біологія та 

географія 

 

Вища, старший 

учитель 

2020 
28 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Географія  

Турик   

Оксана  

Миколаївна 

Вчитель 

Волинський державний 

університет, 

 географія 

 

Вища, старший 

учитель 

2020 
24 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Історія, 

громадянська 

освіта 

Герасимчук  

Лідія  

Кузьмівна 

Вчитель 

Луцький  

державний    

педагогічний 

інститут,  

історія 

 
Вища 

2019 35 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 



Історія  

Головач 

Юлія  

Йосипівна 

Вчитель 

Волинський державний 

університет, 

 історія 

 
ІІ 

2020 5 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Історія, 

правознавство 

Ставська Анна 

Віталіївна Вчитель 

Рівненський державний 

гуманітарний 

університет,  

історія та 

правознавство 

 

11 р. 

Не 

атестувалася 
2 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Фізична 

культура 

Хвалько 

Вадим 

Вікторович 

Вчитель 

Переяслав-

Хмельницький 

педагогічний 

університет, географія 

 
10 р. 

Не атестувався 1 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Фізична 

культура 

Новак  

Ангеліна 

Віталіївна 

Вчитель 

Сарненський  

педагогічний коледж, 

фізичне виховання 

 

10 р. 

Не 

атестувалася 
1. 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Фізична 

культура 

Полюхович  

Любов 

Степанівна 

Вчитель 

Рівненський державний 

педагогічний інститут, 

початкове навчання 

 

Вища, старший 

учитель 

2022 
42 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Фізична 

культура 

Погуляник 

Галина 

Сергіївна 

Вчитель 

Львівський державний 

інститут фізичної 

культури, фізична 

культура 

 

12 р. 

Не 

атестувалася 
4  

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Трудове 

навчання 

Думенко 

Наталія 

Іванівна 

Вчитель 

Глухівський державний 

педагогічний 

університет, 

«Професійне навчання» 

(інженер-педагог) 

 
І 

2014 23 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 



Основи 

здоров’я, 

українська мова 

Павлусь  

Наталія 

Степанівна 

Вчитель 

Рівненський державний 

педагогічний інститут, 

українська мова та 

література 

 
Вища 

2022 28 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Образотворче 

мистецтво 

Антонюк  

Ірина  

Василівна 

Вчитель 

Рівненський державний 

гуманітарний 

університет, 

декоративно-прикладне 

мистецтво 

 
ІІ 

2022 7 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Практичний 

психолог 

Комар   

Наталія  

Анатоліївна 

Практичний 

психолог 

Рівненський державний 

гуманітарний 

університет, 

практичний психолог, 

початкові клси 

 
Вища 

2022 24 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Соціальний 

педагог 

Марангос-

Гадада  

Анна  

Дмитрівна 

Соціальний 

педагог 

Чернігівський 

національний 

педагогічний  

університет, соціальний 

педагог 

 
І 

2021 6 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Педагог-

організатор 

Патійчук   

Раїса 

Володимирівна 

Педагог - 

організатор 

Рівненський державний 

гуманітарний 

університет,  

режисер драматичного 

колективу 

 

11 р. 

Не 

атестувалася 
28 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Вчитель-логопед 

Тусь 

Тетяна 

Володимирівна 

Вчитель-

логопед 

Київський 

національний 

педагогічний 

університет,  

логопед, практичний 

психолог 

 

10 р. 

Не 

атестувалася 
3 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

 Початкові класи 

Маслянчук  

Оксана 

Василівна 

Вчитель 

Рівненський державний 

гуманітарний   

університет, початкове 

навчання 

 
І 

2021 21 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

 



працівників 

Початкові класи 

Фалько 

 Галина  

Іванівна 

Вчитель 

Рівненський державний 

педагогічний інститут, 

педагогіка і методика 

початкового навчання 

 

Вища, учитель-

методист 

2021 
31 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Початкові класи 

Філатова 

Мирослава 

Степанівна 
Вчитель 

Рівненський державний 

гуманітарний   

університет, початкова 

освіта 

 

10 р. 

Не 

атестувалася 
8 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Початкові класи 

Болкуневич 

Любов 

Миколаївна 

 

Вчитель 

Рівненський державний 

педагогічний інститут, 

педагогіка і методика 

початкового навчання 

 

Вища, учитель-

методист 

2022 
42 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Початкові класи 

Ващеня 

 Олена 

Олександрівна 

Вчитель 

Рівненський державний 

педагогічний 

інститут,  

педагогіка і методика 

початкового навчання 

 

Вища, старший 

учитель 

2022 
36 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Початкові класи  

Мельник  

Галина 

Михайлівна 

Вчитель 

Рівненський державний 

         педагогічний 

інститут, педагогіка і 

методика початкового 

навчання 

 

Вища, учитель-

методист 

2021 
34 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Початкові класи 

Ковалець  

Ольга 

Василівна 

Вчитель 

Національний 

університет «Острозька  

академія», 

релігієзнавство 

Опочецьке педагогічне 

училище, початкові 

класи 

 

Вища, старший 

учитель 

2021 
30 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Початкові класи Ковальчук Вчитель Рівненський державний  Вища, учитель- 32 Див. реєстр  



Зінаїда 

Петрівна 

педагогічний інститут, 

педагогіка і методика 

початкового навчання 

методист 

2021 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

Початкові класи 

Кобець   

Ганна  

Миколаївна 

Вчитель 

Луцький  державний    

педагогічний 

Інститут, українська 

мова і література 

Володимир-Волинське 

педагогічне училище, 

початкові класи 

 

Вища, старший 

учитель 

2022 
38 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Початкові класи 

Бортнік   

Галина  

Степанівна 

Вчитель 

Рівненський державний 

педагогічний інститут, 

педагогіка і методика 

початкового навчання 

 

Вища, учитель-

методист 

2019 
34 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Початкові класи 

Мирончук  

Світлана 

Іванівна 

Вчитель 

Луцький державний 

педагогічний інститут, 

російська мова і 

література 

Луцьке педагогічне 

училище училище, 

початкові класи 

 

Вища, старший 

учитель 

2019 
38 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Початкові класи 

П’ятигорик 

Галина 

Михайлівна 

Вчитель 

Луцький державний      

педагогічний інститут, 

педагогіка і методика 

початкового навчання 

 

Вища, старший 

учитель 

2022 
36 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Початкові класи 

Полюхович 

Світлана 

Миколаївна 

Вчитель 

Рівненський державний 

педагогічний інститут, 

педагогіка і методика 

початкового навчання 

 

Вища, учитель-

методист 

2019 
35 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 



Початкові класи  

Півовар 

Людмила 

Петрівна 

Вчитель 

Рівненський державний 

педагогічний інститут, 

педагогіка і методика 

початкового навчання 

 

Вища, старший 

учитель 

2018 
33 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Початкові класи  

Редька  

Галина  

Петрівна 

Вчитель  

Рівненський  

державний 

педагогічний 

інститут, 

 педагогіка і методика 

початкового навчання 

 

Вища, старший 

учитель 

2022 
36 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Початкові класи 

Лагута  

Олена  

Сергіївна 

Вчитель 

Луцьке педагогічне 

училище, 

початкові класи 

 

 

11 р., 

старший 

вчитель 

2021 

28 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Початкові класи 

Ганчук 

Антоніна 

Миколаївна 

Вчитель 

Волинський державний 

університет, початкові 

класи 

Володимир- Волинське 

педагогічне училище, 

початкові класи, 

іноземна мова 

 
І 

2018 21 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Початкові класи 

Башмак  

Марина 

Михайлівна 

Вчитель 

Рівненський державний  

гуманітарний 

університет, початкова 

освіта 

 

 

ІІ 

2022 
4 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Початкові класи 

Огребчук 

Людмила 

Василівна 

Вчитель 

Східноєвропейський 

національний 

університет,  

початкові класи 

 
ІІ 

2014 13 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 



Вчитель 

хореографії, 

музичного 

мистецтва 

Міхєєва Ніна 

Федорівна 
Вчитель 

Рівненський державний 

гуманітарний 

університет, музичне 

митецтво 

 

10 р. 

Не 

атестувалася 
4 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

ГПД 
Пікусь Ольга 

Сергіївна 
Вихователь 

Рівненський державний 

гуманітарний 

університет, початкові 

класи, психолог 

 

10 р. 

Не 

атестувалася 
3 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

ГПД 
Басюк Світлана 

Андріївна 
Вихователь 

Рівненський державний 

гуманітарний 

університет, початкові 

класи, психолог 

 ІІ 

2020 
11 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Асистент 

учителя 

Хвалько 

Катерина 

Іванівна 

Асистент 

учителя 

Луцьке педагогічне 

училище, початкові 

класи, педагог-

організатор 

 

10 р. 

Не 

атестувалася 
28 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Асистент 

учителя 

Киричук  

Тетяна  

Ігорівна 

Асистент 

учителя 

Рівненський державний 

гуманітарний 

університет, початкові 

класи 

 
10 р. 

Не 

атестувалася 

5 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Асистент 

учителя 

Головаш  

Світлана  

Адамівна 

Асистент 

учителя 

      Богуславський 

гуманітарний 

коледж, вихователь 

 

 

 
10 р. 

Не 

атестувалася 

28 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Асистент 

учителя 

Поляк   

Оксана 

Олександрівна 

Асистент 

учителя 

Рівненський державний 

гуманітарний 

університет, біологія 

 10 р. Не 

атестувалася 
1 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

 



працівників 

Асистент 

учителя 

Ошурко  

Галина 

Володимирівна 

Асистент 

учителя 

Рівненський державний 

гуманітарний 

університет,початкові 

класи, образотворче 

мистецтво 

 10 р. Не 

атестувалася 
8 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Асистент 

учителя 

Книшук Віра 

Василівна 

Асистент 

учителя 

Луцький педагогічний 

інститут,  

географія, біологія 

 12 р. 

2018 
41 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Асистент 

учителя 

Радчук 

Маргарита 

Вікторівна 

Асистент 

учителя 

Національний 

університет «Острозька 

академія», українська 

мова та література 

 
10р.  

Не 

атестувалася 

23 дні 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Асистент  

учителя 

Забродовська 

Ольга 

Анатоліївна 

Асистент 

учителя 

Волинський 

національний 

університет 

ім.Л.Українки, хімія 

 
10 р.  

Не 

атестувалася 

3 р 11 міс. 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (д/в) 

Початкові класи 

Суслік  

Оксана 

Володимирівна 

Вчитель 

Волинський 

національний 

університет ім. 

Л.Українки, 

Луцький педагогічний 

коледж, початкова 

освіта 

 
10 р. 

Не 

атестувалася 

2 рік 6 міс. 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Вихователь 

Вальковець 

Ганна  

Степанівна 
Вихователь 

Сарненський 

педагогічний коледж, 

початкові класи 

 10 р. 5 років 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

 



працівників 

Асистент 

учителя 

Петровська 

Ольга 

Василівна 

Асистент 

учителя 

Переяслав-

Хмельницький 

університет,  

географія 

 

10 р. 

Не 

атестувалася 
4 роки 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Асистент 

учителя 

Печончик  

Ірина 

Миколаївна 

Асистент 

учителя 

Рівненський  

державний 

гуманітарний 

університет,  

початкові класи 

 

10 р. 

Не 

атестувалася 
2 роки 

Див. реєстр 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 

Асистент 

учителя 

Панчук  

Ірина  

Борисівна 

Асистент 

учителя 

Східноєвропейський 

національний 

університет,  

початкові класи 

 
10 р. 

Не 

атестувалася 

7   

Музичне 

мистецтво 

Демидчик 

Вікторія 

Валеріївна 

Вчитель 

Східноєвропейський 

національний 

університет,  

початкові класи 

 10 р. Не 

атестувалася 
10   

                                                                                                       Особи, які працюють за сумісництвом 

Керівник гуртка 

«Основи 

звукорежисури» 

 

Ковалик  

Богдан 

Володимирович 

Інженер-

електронік 

Рівненський державний 

гуманітарний 

університет 

 10 р.  

Не атестувався 
1   

Керівник гуртка 

«Юний пластун» 

 

Радчук Вікторія 

Володимирівна 

Керівник 

гуртка 

Східноєвропейський 

національний 

університет ім. 

Л.Українки,  

мова та література 

(англійська) 

 

 

11 р. 

2020 

 

6 років   

Захист України 
Міцюк Віктор 

Васильович 
Вчитель 

Луцький державний 

педагогічний інститут, 

історія 

 

Вища,  

старший 

учитель 

2019 

29   



 


