
Список вчителів Дрогобицького ліцею 

Прізвище, ім'я, по батькові                                                        

Посада,  

предмет, який 

викладається 

Кваліфікаційна категорія, звання 

2 3 4 

Заяць Ольга Василівна 
директор, вчитель 

математики 

вчитель  вищої категорії, вчитель матодист, 

Заслужений вчитеь України, кандидат 

педагогічних наук 

Мадай Богдан Степанович 

заступник 

директора, вчитель 

математики 

вчитель вищої категорії, старший вчитель 

Марків Світлана Юріївна 

заступник 

директора, вчитель 

образотворчого 

мистецтва 

вчитель вищої категорії, старший вчитель 

Пруська Тетяна Ярославівна 

заступник 

директора, вчитель 

української мови та 

літератури 

вчитель вищої категорії, старший вчитель 

Середня Ольга Миронівна 

заст. директора, 

вчитель математики 

та економіки 

вчитель вищої категорії, вчитель-методист 

Хлопик Оксана Миколаївна 

заст. директора, 

вчитель англійської 

мови 

вчитель вищої категорії, вчитель-методист 

Асеєва Галина Володимирівна 
вчитель історії, 

права 
вчитель вищої категорії, старший вчитель 

Бейба Ірина Іванівна 
вчитель початкових 

класів 
вчитель вищої категорії, старший вчитель 

Борецька Галина Іванівна 
вчитель укр.мови та 

заруб літ 
Вчитель вищої категорії, старший вчитель 

Борецький Любомир Миколайович  вчитель укр.мови вчитель вищої категорії, вчитель-методист 

Броницька Галина Михайлівна 
вчитель англійської  

мови 
спеціаліст 

Буняк Марія Богданівна 
вчитель німец. 

мови,  англ. мови 
вчитель ІІ категорії 

Вата Тетяна Вячеславівна 
вчитель англійської  

мови 
Вчитель вищої категорії, старший вчитель 

Васильків Ольга Степанівна 

ГПД, асистент 

вчителя початкових 

класів 

вчитель І категорії 

Васьків Лідія Ігорівна вчитель географії вчитель І категорії 

Войтович Лариса Мирославівна вчитель англ. мови вчитель І категорії 

Гавран Галина Романівна 
вчитель англійської  

мови 
вчитель І категорії 

Гаврилишин Тарас Любомирович вчитель англ. мови вчитель І категорії 

Галишин Лідія Стефанівна вчитель математики вчитель вищої категорії, старший вчитель 

Ганчук Ірина Богданівна 
вчитель 

інформатики 
Вчитель вищої категорії, старший вчитель 

Григорович Андрій Генадійович 

вчитель 

інформатики, 

природничі науки 

вчитель вищої категорії, вчитель-методист 

Гриньців Марія Романівна 
вчитель початкових 

класів 
спеціаліст 

Грицьків Галина Іванівна 
вчитель початкових 

класів 
вчитель вищої категорії, старший вчитель 

Дроздовська Ольга Олександрівна  
вчитель початкових 

класів 
вчитель вищої категорії, старший вчитель 

Дудяк Оксана Вікторівна 
вчитель початкових 

класів 
вчитель вищої категорії 

Думайло Оксана Володимирівна 
вчитель 

інформатики 
вчитель вищої категорії, старший вчитель 

Дякун Надія Орестівна 
вчитель початкових 

класів 
вчитель вищої категорії, вчитель-методист 



Заблоцький Андрій Володимирович 
вчитель англійської  

мови 
вчитель вищої категорії, старший вчитель 

Залокоцька Любов Богдпнівна 
вчитель трудового 

навчання 
вчитель І категорії 

Іванишин Тетяна Василівна 
вчитель укр.мови та 

літрератури 
вчитель вищої категорії, старший вчитель 

Качмарик Галина Стефанівна 
вчитель укр.мови та 

літ-ри 
вчитель вищої категорії, старший вчитель 

Кіца Наталія Ігорівна 
вчитель початкових 

класів 
вчитель вищої категорії, старший вчитель 

Клим Наталія Ярославівна соц.педагог вчитель ІІ категорії 

Книш Ольга Михайлівна 
вчитель початкових 

класів 
вчитель вищої категорії, старший вчитель 

Коваленко Оксана Михайлівна 
вчитель укр.мови та 

літ-ри 
вчитель вищої категорії, старший вчитель 

Колпецька Ольга Михайлівна вчитель математики вчитель вищої категорії 

Константинова Анна Андріївна вчитель англ.мови вчитель І категорії 

Костецька Галина Василівна вчитель англ.мови вчитель вищої категорії, старший вчитель 

Крайчик Олег Володимирович вчитель фізики вчитель вищої категорії, старший вчитель 

Круглій Ірина Юріївна 
вчитель англійської  

мови 
вчитель вищої категорії 

Кузик Оксана Стефанівна 
вчитель англійської  

мови 
вчитель вищої категорії 

Кулик Тетяна Іванівна вчитель укр.мови вчитель вищої категорії, старший вчитель 

Летнянчин Оксана Мар'янівна педагог організатор вчитель вищої категорії 

Луців Христина Ярославівна 
вчитель початкових 

класів 
вчитель вищої категорії 

Максим'як Мирослава Миколаївна вчитель біології вчитель вищої категорії, старший вчитель 

Марущак Іван Михайлович 
вчитель математ. 

технології 
вчитель І категорії 

Михальчишин Лариса Всеволодівна  вчитель англ.мови вчитель І категорії 

Мойшевич Надія Степанівна психолог вища категорія 

Мосевич Ірина Дмитрівна вчитель укр.мови вчитель вищої категорії, старший вчитель 

Мурза Люся Амброзіївна 
вчитель 

муз.мистецтва 
вчитель вищої категорії, старший вчитель 

Новожилова Ірина Богданівна вчитель математики вчитель вищої категорії, вчитель-методист 

Орищак Ірина Мар'янівна 
вчитель фр.і англ. 

Мови 
вчитель вищої категорії, старший вчитель 

Орищак Надія Богданівна вчитель хімії вчитель вищої категорії, старший вчитель 

Павлишак Володимир Романович  вчитель фізкульт. вчитель вищої категорії, старший вчитель 

Паньків Ігор Степанович вчитель історії вчитель вищої категорії, вчитель-методист 

Паховчишин Любомира Володимирівна 
вчитель початкових 

класів 
вчитель вищої категорії, старший вчитель 

Петренко Оксана Миколаївна вчитель історії вчитель вищої категорії 

Підбуська Віра Андріївна вчитель математики вчитель вищої категорії, старший вчитель 

Савчук Любов Іванівна асистент вчителя вчитель вищої категорії 

Савшак Галина Степанівна 
вчитель польської 

мови 
вчитель І категорії 

Селяник Ігор Олексійович 
вчитель трудового 

навчання 
вчитель вищої категорії, старший вчитель 

Семенович Наталія Іванівна 
вчитель англійської  

мови 
вчитель вищої категорії 

Сидоряк Зоя Володимирівна  вчитель фізкульт. спеціаліст ІІ категорії 



Слюсар Галина Андріївна 
вчитель укр.мови та 

літ-ри 
вчитель вищої категорії, старший вчитель 

Сосяк Роман Михайлович вчитель інформ. вчитель вищої категорії, вчитель-методист 

Сухраменда Євгенія Володимирівна вчитель англ. мови вчитель вищої категорії, вчитель-методист 

Стецула Галина Василівна 
вчитель зарубіжної 

літератури 
вчитель вищої категорії 

Федис Ярослав Володимирович вчитель історії вчитель вищої категорії, старший вчитель 

Федорків Оксана Івіанівна 
вчитель 

інформатики 
вчитель вищої категорії 

Хлопик Роман Миколайович вчитель фізики вчитель вищої категорії, вчитель-методист 

Хомин Леся Богданівна вчитель математики вчитель вищої категорії, старший вчитель 

Чава Ольга Михайлівна 
вчитель 

християнської етики 
вчитель вищої категорії, старший вчитель 

Чубей Тетяна Юріївна 
вчитель початкових 

класів 
спеціаліст 

Шаранюк Олег Васильович вчитель фізкульт. вчитель вищої категорії, старший вчитель 

Шевців Марія Іллівна 
вчитель початкових 

класів 
вчитель ІІ категорії 

Шулюк Наталя Володимирівна вчитель історії вчитель вищої категорії, старший вчитель 

Щур Наталія Ярославівна 
вчитель англійської  

мови 
вчитель вищої категорії 

Яводчак Оксана Олександрівна 
вчитель укр.мови та 

літ-ри 
вчитель вищої категорії, старший вчитель 

Летнянчин Наталія Михайлівна вчитель біології Спеціаліст 

 


