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1 2 3 4 5 6 7 8 10 14 

1. Іванова Любов 

Олександрівна 

1977 ж директор НУ «Острозька 

академія», 2001р. 

вчитель 

історії 

осн. історія, право- 

знавство, 

варіат. 

вища, вч.- 

мет. 

2. Ляшук Олег 

Анатолійович 

1978 ч 0,5 ст. 

ЗДНВР 

Волинський ДУ, 2001 р. вчитель 

математи ки 

осн. інформ., 

технології 

вища 

3. Марусич Лариса 

Вячеславівна 

1987 ж 0,5 ст. ЗДНВР Рівненський 

державний 

гуманітарний 

університет, 2009 

Вчитель 
українськ ої 
мови і 
літератур и, 
зарубіжно ї 
літератур и та 
історії 

осн. Історія, 

гурток 

ІІ категорія 

4. Талемонюк 

Валентина 

Дмитрівна 

1971 ж 0,5 ст. 

ЗДВР 

Житомирський ДПІ, 

1997 р. 

вчитель 

біології 

осн. біологія вища, ст. 

вч. 

5 Прохорова Тетяна 

Юріївна 

1983 ж 0,5 ст. соц. 

педагог, 

вчитель 

Житомирський ДУ, 

2005 р. 

вчитель укр. 

мови літерат. 

осн. укр. мова і 

літер., 
 

індивід. 

І категорія 



6. Прищепа 

Валентина 

Віталіївна 

1964 ж 0,5 ст. 

практич. 

психолог 

Луцький ДПІ, 1986; 

Волинський ДУ, 1995 р. 

вчитель рос. 

мови і літерат., 

психолог- 

практик 

осн.  

заруб. 

літер., 

факультат ив 

вища, ст. 

вч. 

7. Лисак Тетяна 

Володимирівн

а 

1996 ж педагог 
організат ор 

Рівненський ДГУ Вчитель 

початкових 

класів 

Осн.  спеціа

ліст 

8. Бунда Галина 

Степанівна 

1959 ж вчитель Кам’янець- 
Подільський ДПІ, 

1980 р. 

вчитель укр. 

мови і літерат. 

Осн. укр. мова і літ., 

варіат. 

вища, ст. 

вч. 

9. Корсун Світлана 

Володимирівна 

1980 ж 0,75 ст., 
асистент 

вчителя з 

інклюзив ного 

навчання 

вчитель 

Житомирський ДПУ, 

2002 р. 

вчитель укр. 

мови і літ., 

заруб., нім. 

мови 

осн. укр. мова і літ., 

зарубіжна літ. 

 

гурток 

І категорія 

10. Бєлова Жанна 

Іванівна 

1965 ж Вчитель 0,75 

ст., 

асистент 

вчителя з 
інклюзив ного 
навчання 

Кам’янець- 
Подільський ДПІ, 

1988 р. 

вчитель рос. 

мови і літерат. 

осн. заруб. літ., 

гурток 

вища 

11. Гойко Наталія 

Леонідівна 

1983 ж вчитель Рівненський ДГУ, 

2005 р. 

вчитель мови 

і літер. (англ., 

рос.), зар. літ. 

осн. англ. мова І категорія 



12. Тумаш Людмила 

Миколаївна 

1987 ж вчитель Камянець – Подільський 

НУ ім.. І.Огієнка, 2010р. 

вчитель 

англійськ а 

мови та заруб. 

літ. 

осн. англ.. мова ІІ категорія 

13. Бондар Тетяна 

Вікторівна 

1976 ж вчитель Рівненський ДГУ, 

1999 р. 

вчитель 

математи ки 

осн. математи ка, І категорія 

14 Панчук Наталія 

Петрівна 

1968 ж вчитель Чернівецький ДУ, 

1991 р. 

вчитель хімії осн. хімія, осн. 

здор., 

вар. хім. 

вища, вч. - 

мет 

15 Волощук Олена 

Сергіївна 

1988 ж вчитель Рівненський ДГУ, 

2011р. 

музична 

педагогіка і 

виховання 

осн. муз. 

мистецт. 
 

мистецт. 

Гурток 

індивід. 

ІІ категорія 

16 Доктор Святослав 

Васильович 

1978 ч вчитель Кам’янець- Подільській 

ДУ, 2005 р. 

вчитель 

фізичн. 

вихован., 

турист. робота 

осн. фіз-ра, 

труд.нав. 
 

гурток 

І категорія 

17 Вакульчук Крістіна 

Григорівна 

1990 ж вчитель Кам’янець- Подільській 

ДУ, 2012 р. 

вчитель 

фізичн. 

вихов. 

осн. фіз-ра 

гурток 

І категорія 

18 Петричук Світлана 

Антонівна 

1973 ж вчитель Тернопільський ДПІ, 

1995р. 

географія і 

біологія 

осн. географі, 

осн.зд., 

екологія 

І категорія 

19 Свецька Світлана 
Вікторівна 

1982 ж вчитель Рівненський ДГУ, 

2005 р. 

вчитель 
математи ка та 
основ 
економіки 

осн. математ., 

варіат. 

І категорія 

 
 

 

 

 



20 Нечай 
Валентина 
Едуардівна 

1968 ж вчитель Рівненський ДПІ, 1992 р. вчитель 

початк. 

класів 

осн. Початкові 
класи 

індивід. 

вища, ст. 

вч. 

21 Рижук Світлана 

Анатоліївна 

1974 ж вчитель Хмельницьке 

педучилище, 

Рівненський ДГУ, 

2001 р. 

вчитель 

початк. класів, 

укр. мови і 

літер., 
зар. літер 

осн. Початкові 
класи 

індивід. 

Вища 

Ст.вч. 

22 Макарова Наталія 

Володимирівна 

1967 ж вчитель Тернопільський ДПІ, 

1995 р. 

вчитель 

початк. 

класів 

осн. Початкові 
класи 
індивід. 

вища 

23 Сірук Оксана 
Вікторівна 

1975 ж вчитель Національний 

ПУ (м.Київ), 2000 р. 

вчитель 

початк. 

класів 

осн. Початкові 
класи 

вища, вч.- 

мет. 

24 Сахнюк Світлана 

Іванівна 

1971 ж вчитель Рівненський ДПІ, 1995 р., 

РДГУ, 2005 р. 

вчитель початк. 

класів, мови і 

літер. (англ., 
рос.) 

осн. Початкові 

класи 
гурток 

вища, вч.- 

мет. 

25 Мартинюк Наталія 

Миколаївна 

1978 ж вчитель РЕГІ, 2000 р. вчитель 

початк. 

класів 

осн. Початкові 
класи 

І категорія 

26 Семенюк Ірина 

Сергіївна 

1967 ж вчитель Кам’янець- 
Подільський ДПІ, 

1991 р. 

вчитель 

початк. 

класів 

осн. Початкові 
класи 

вища, ст. 

вч. 

27 Чапайло Лариса 

Іванівна 

1973 ж вчитель Кам’янець- 
Подільський ДПІ, 

1995 р. 

вчитель 

початк. 

класів 

осн. Початкові 
класи 

 
 

. 

вища, ст. 

вч. 



28 Миронюк Ольга 

Антонівна 

1985 ж вчитель МЕГУ ім. 
С.Дем’янчука, 2008 р. 

вчитель 

англій. мови 

та 

літер., нім. мови 

та заруб. 
літер. 

осн. англійськ а і 

німецька мови 

І категорія 

29 Рамазанова Олена 

Володимирівна 

1966 ж виховат. Рівненський ДГУ, 

2013 р. 

вчитель 

математ., 

інформат 

осн. ГПД ІІ категорія 

30 Коваль Жанна 

Леонідівна 

1967 ж асистент 
вчителя з 
інклюзив. 
навчання 

Кам’янець- 
Подільський ДПІ, 

1989 р., 
РДГУ, 2007 р. 

Початкове 

навчання, 

викладач 

інформат. 

осн. інформ., 

варіат. 

Вища, ст.. вч. 

31 Тарасюк Галина 

Йосипівна 

1960 ж зав. 

бібліотек. 
Кам’янець- Подільське 

культ.- освітнє 

училище, 
1983 р. 

бібліотеч на 

справа 

осн. зав. 

бібліотек 
провід. 

бібліотекар 

32 Шевчук Тетяна 

Володимирівна 

1980 ж асистент 

вчителя 

інклюзив 

ного 

навчання 

Національний 

педагогічний 

університет 
ім.М.П.Драгоманова 

учитель 

початкови х 

класів 
шкіл 

осн. Асистент вч. спец. 

33 Костірова Наталія 

Вікторівна 

1982 ж вчитель Харківська 

державна академія 

фізичної культури 

2006 

Викладач 

фізичного 

виховання 

менедж - мент 

фізичної 

культури 

осн. фіз.-ра 

індивід. 

ІІ категорія 

34 Гаврикова 

Анастасія Юріївна 

1990 ж асистент 

вчителя з 

інклюзив. 

навчання 

РДГУ, 2013 р. вчитель 

історії 

осн.  

трудове 

навчання 

спец. 

    вчитель    гурток  



35 Митюк Яна 
Юріївна 

1985 ж асистент 
вчителя 

інклюзив ного 
навчання 

Тернопільський 

національний 

пед.університет 

ім.В.Гнатюка 2007р. 

Вчитель 
укр.мови та 
літ, рос.мови 

та літ., 
зар.літ. 

Замі на 

декр 

етно го 

Асистент 

вчителя 
спец 

36 Захарчук Наталія 

Сергіївна 

1987 ж асистент 

вчителя з 

інклюзив. 

навчання, 
вчитель 

Камянець- Подільський 

національний 

університет ім.. 

І.Огієнка, 2011 

Вчитель 

біології, 

валеології та 

основ 
екології 

осн.  

асистент 

вчителя 

ІІ категорія 

37 Іванчук Людмила 

Павлівна 

1982 ж Вчитель 

асистент 

вчителя з 

інклюзив. 

навчання, 

вчитель 

Рівненський 

державний 

гуманітарний 

університет, 2005 

Вчитель 
початкови х 
класів, 
практичн ий 
психолог у 
закладах 
освіти 

осн індивідуа льне 

навчання, 

І категорія 

38 Тарасюк Ірина 
Ростиславівна 

1985 ж вчитель Рівненський ДГУ, 

2007 р. 

вчитель 
фізики, 

хімії 

осн. фізика, 

астрон. 

ІІ категорія 

39 Патарецька Наталія 

Олександрівна 

1990 ж асистент 

вчителя з 

інклюзив ного 

навчання 

Камянець – 

Подільський 

національний 

університет ім. 

І.Огієнка, 2012 

Рівненський 
Державний гуманітарний 
університет, 2014 

Вчитель 
українськ 
ої мови і 
літ. та 
зарубіжної 
літ.; 
Організат 
ор 
початково ї 

освіти, вчитель 

початково 

ї школи. 

осн. асистент 

вчителя обр. 

мист 

ІІ категорія 



40 Піжик Анастасія 

Сергіївна 

1988 ж асистент 

вчителя з 

інклюзив. 

навчання, 

Львівський 

національний 

університетім.І. 

Франка,2010 

Викладач 

англійськ ої 

мови і 

літератур и 

осн. Асистент вч. спец. 

 


