
Список 

педпрацівників Рогатинського аграрного фахового коледжу,  

які атестуються в 2022 році  

№ 

з/

п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові Посада 

Рік 

атес

тації 

Категорія Атеста

-ція 

На яку категорію 

претендує 

1 Баран  

Ольга 

Михайлівна  

заступник 

директора 
2017 

відповідає 

займаній 

посаді 

чергова відповідає займаній 

посаді 

2 Вергун  

Тетяна 

Степанівна  

заступник 

директора 
2017 

відповідає 

займаній 

посаді 

чергова відповідає займаній 

посаді 

3 Благий 

Роман 

Степанович  

завідувач 

відділення 
2017 

відповідає 

займаній 

посаді 

чергова відповідає займаній 

посаді 

4 Пазюк 

Володимир 

Романович  

завідувач 

відділення 
2017 

відповідає 

займаній 

посаді 

чергова відповідає займаній 

посаді 

5 Гладун  

Марія 

Степанівна 

завідувач 

відділення 
2017 

відповідає 

займаній 

посаді 

чергова відповідає займаній 

посаді 

6 Замкова  

Галина Павлівна 

завідувач 

навчально-

методично

го кабінету 

2017 

відповідає 

займаній 

посаді 

чергова відповідає займаній 

посаді 

7 Білецька 

Любомира 

Володимирівна 

викладач 

2017 

спеціаліст 

вищої 

категорії 

чергова підтвердження 

кваліфікаційної категорії 

„спеціаліст вищої 

категорії” 

8 Вільчик 

Володимир 

Омелянович 

викладач 

2017 

спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

чергова підтвердження 

кваліфікаційної категорії 

„спеціаліст вищої 

категорії” та 

педагогічного звання 

„викладач-методист” 

9 Мельниченко 

Петро 

Степанович 

викладач 

2017 

спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

чергова підтвердження 

кваліфікаційної категорії 

„спеціаліст вищої 

категорії” та 

педагогічного звання 

„викладач-методист” 

10 Замкова  

Галина  

Павлівна 

викладач 

2017 

спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

чергова підтвердження 

кваліфікаційної категорії 

„спеціаліст вищої 

категорії” та 

педагогічного звання 

„викладач-методист” 

11 Рутило 

Олександр 

викладач 
2017 

спеціаліст 

вищої 

чергова підтвердження 

кваліфікаційної категорії 



Іванович категорії, 

викладач-

методист 

„спеціаліст вищої 

категорії” та 

педагогічного звання 

„викладач-методист” 

12 Драган  

Зоряна 

Богданівна 

викладач 

2017 

спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

чергова підтвердження 

кваліфікаційної категорії 

„спеціаліст вищої 

категорії” та 

педагогічного звання 

„викладач-методист” 

13 Гамкало  

Раїса  

Василівна 

викладач 

2017 

спеціаліст 

вищої 

категорії, 

старший 

викладач 

чергова підтвердження 

кваліфікаційної категорії 

„спеціаліст вищої 

категорії” та 

педагогічного звання 

„старший викладач” 

14 Добровлянська 

Наталія 

Володимирівна 

викладач 

2017 

спеціаліст 

вищої 

категорії 

чергова підтвердження 

кваліфікаційної категорії 

„спеціаліст вищої 

категорії” 

15 Космина  

Богдан 

Євгенович 

викладач 

2017 

спеціаліст 

першої  

категорії 

чергова підтвердження 

кваліфікаційної категорії 

„спеціаліст першої 

категорії” 

16 Паньків 

Михайло 

Михайлович 

викладач 

2017 

спеціаліст 

першої 

категорії 

чергова підтвердження 

кваліфікаційної категорії 

„спеціаліст першої 

категорії” 

17 Нитчин 

Мирослава 

Теодорівна 

викладач 

2017 

спеціаліст 

першої 

категорії 

чергова присвоєння 

кваліфікаційної категорії 

„спеціаліст вищої 

категорії” 

18 Колос  

Михайло 

Володимирович 

викладач 

2017 

спеціаліст 

першої 

категорії 

чергова підтвердження 

кваліфікаційної категорії 

„спеціаліст першої 

категорії” 

19 Сас  

Віталій 

Богданович 

викладач 

2017 

спеціаліст 

першої 

категорії 

чергова підтвердження 

кваліфікаційної категорії 

„спеціаліст першої 

категорії” 

20 Мельниченко 

Галина 

Богданівна 

викладач 

2017 

спеціаліст 

першої 

категорії 

чергова підтвердження 

кваліфікаційної категорії 

„спеціаліст першої 

категорії” 

21 Мельник  

Віталій 

Васильович 

 

викладач 

2017 

спеціаліст 

першої 

категорії 

чергова підтвердження 

кваліфікаційної категорії 

„спеціаліст першої 

категорії” 

22 Макогін  

Руслан 

викладач 
2017 

спеціаліст 

другої 

чергова присвоєння 

кваліфікаційної категорії 



Володимирович категорії „спеціаліст першої 

категорії” 

23 Полиняк  

Оксана 

Тарасівна 

викладач 

2017 

спеціаліст 

другої 

категорії 

чергова присвоєння 

кваліфікаційної категорії 

„спеціаліст першої 

категорії” 

24 Маньків  

Богдан 

Васильович 

викладач 

2017 

спеціаліст 

другої 

категорії 

чергова присвоєння 

кваліфікаційної категорії 

„спеціаліст першої 

категорії” 

25 Базів  

Оксана 

Мирославівна 

викладач 

− 

спеціаліст чергова присвоєння 

кваліфікаційної категорії 

„спеціаліст другої 

категорії” 

26 Лисак  

Марія  

Романівна 

викладач 

− 

спеціаліст  чергова присвоєння 

кваліфікаційної категорії 

„спеціаліст другої 

категорії” 

27 Лисий  

Ярослав 

Любомирович 

майстер 

виробничо

го 

навчання 

2017 

13 

тарифний 

розряд 

чергова підтвердження „13 

тарифного розряду” 

28 Мручок Ярослав  

Васильович 

майстер 

виробничо

го 

навчання 

2017 

13 

тарифний 

розряд 

чергова підтвердження „13 

тарифного розряду” 

29 Луцишин  

Володимир 

Васильович 

майстер 

виробничо

го 

навчання 

− 

11 

тарифний 

розряд 

чергова встановлення „13 

тарифного розряд” 

30 Бояновська 

Наталія 

Володимирівна 

майстер 

виробничо

го 

навчання 

− 

11 

тарифний 

розряд 

чергова встановлення „12 

тарифного розряд” 

31 Чепіль  

Юрій 

Степанович 

викладач 

2018 

спеціаліст 

першої 

категорії 

позаче

ргова 

присвоєння 

кваліфікаційної категорії 

„спеціаліст вищої 

категорії” 

32 Куріца  

Маріанна 

Ігорівна 

викладач 

2018 

спеціаліст 

другої 

категорії 

позаче

ргова 

присвоєння 

кваліфікаційної категорії 

„спеціаліст першої 

категорії” 

33 Мартишин  

Іван 

Володимирович 

викладач 

2018 

спеціаліст 

другої 

категорії 

позаче

ргова 

присвоєння 

кваліфікаційної категорії 

„спеціаліст першої 

категорії” 

Директор коледжу                                                      Ігор ТРИНІВ 


