


Чик Денис Чабович 

 
Випуск 2002 року. Доктор  

філологічних наук, доцент 

Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної 

академії ім. Тараса Шевченка.  



Янусь (Канівець) Наталя 

Володимирівна 
 
Випуск 2000 року. Кандидат 

філологічних наук, доцент 

Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка. Захистила дисертацію на 

тему: «Рецепція Роберта Бернса в 

Україні, Росії та Польщі» за 

спеціальністю 10.01.05 – порівняльне 

літературознавство.  



Семегин (Вихованець) Тетяна 

Станіславівна 

 
Випуск 2004 року. Кандидат 

філологічних наук, доцент кафедри 

іноземних мов та методики їх 

викладання Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка.  



Кучер Василь Васильович 

 
Випускник 2005 року. Кандидат 

філологічних наук, асистент 

Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка. Захистив дисертацію на 

тему: «Жанрово-стильові особливості 

соціально-утопічного роману і 

половини ХХ століття (на прикладі 

української та англійської літератур)» 

за спеціальністю  10.01.05 − 

порівняльне літературознавство.  



Сиротюк Микола Васильович 

 
Випуск 2005 року. Кандидат 

педагогічних  наук, доцент 

Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка. Захистив 

дисертацію на тему: 

«Персоніфікація навчання 

студентів філологічних 

спеціальностей у компютерно 

орієнтованому навчальному 

середовищі»  за 

спеціальністю  13.00.10 – 

інформаційно-комунікаційні 

технології в освіті.  



Сопіга Михайло Олександрович 

 
Випускник 2007 року. Кандидат 

історичних наук, завідувач  кафедри 

медичного права Тернопільського 

державного медичного університету 

імені     І.Я. Горбачевського. Захистив 

дисертацію на тему: «Розвиток 

сільськогосподарської дослідної 

справи на теренах України і 

Радянського Союзу в першій половині 

ХХ століття: наукова, організаційна 

діяльність професора С. П. 

Кулжинського (1880 –1947 рр.)» за 

спеціальністю 07.00.07 – історія 

науки й техніки.  



 Малик Олег Ярославович  
 

Випуск 2002 р. Директор та 

режисер музичного проекту 

“Musica dal vivo Ukraine”, sound 

продюсер, автор пісень, член 

творчої спілки «Асоціації діячів 

естрадного мистецтва України», 

лауреат Всеукраїнських та 

Міжнародних конкурсів, член журі 

Міжнародного вокального конкурсу 

«Volare» (Румунія).   

Працює у жанрах академічного 

співу, неокласики, класичного 

кросоверу. Має записи в 

естрадному жанрі.  



Ягенич Лариса Вікторівна 

 
Випуск 2000 року. Кандидат 

педагогічних наук, доцент. 

 У 2007 р. захистила кандидатську 

дисертацію «Формування у 

молодшихшколярів стратегічної 

компетенції в процесі навчання 

англомовного аудіювання)». 

завідувач  кафедри іноземних мов 

Інституту іноземної філології 

Таврійської медичної академії 

(м. Сімферополь).  



Сафіюк Олена Володимирівна 
 
Випуск 2006 року. Кандидат філологічних 

наук, перекладач-фрілансер (Республіка 

Польща). У 2013 р. захистила 

кандидатську дисертацію «Національний 

образ світу й концепція особистості в 

західноєвропейській новелі кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. та у малій прозі  

В. Підмогильного». 

Автор понад 30 наукових публікацій. До 

кола наукових інтересів входять питання, 

пов’язані з дослідженням еволюції 

західноєвропейської та української малої 

прози помежів’я  ХІХ – ХХ століть. 

 

 



Кучер Катерина 

Володимирівна 
 

Випуск 2008 року. Вчитель 

англійської мови, співредактор 

серії всесвітньовідомих посібників 

зі складання міжнародного тесту на 

знання англійської мови ‘TOEFL 

Strategies. A Complete Guide to the 

iBT’. 

Сьогодні активно працює у сфері 

міжнародного розвитку он-лайн 

освіти.   

 
 



Грушицька Надія 

 
Випуск 2011 року. Народилася 20 

червня 1990 р. в м. Кременці на 

Тернопільщині. В інституті здобула 

кваліфікацію вчителя англійської 

мови, німецької мови та зарубіжної 

літератури. Засновниця та директор 

мережі шкіл іноземних мов 

«SayHelloSchool» у Польщі, Віце-

президент фундації «Akademia 

Pozytywnych Kobiet» – це Академія 

Позитивних Жінок.  



Дячук (Латюк) Ірина 

Миколаївна 
 

Випуск 2008 року. Засновниця школи 

іноземних мов «Bright Language 

School» у Кременці.  

 
 



Богдан 

Христинюк 
 

Випуск 2015 року. 

Стюарт  

Міжнародної 

авіакомпанії 

«Катарські 

авіалінії» 
 



Орленко Ірина 

 

Випуск 2016 

року. 

Стюардеса 

Міжнародної 

авіакомпанії 

«Катарські 

авіалінії» 



Ніна Харрісон 

Випуск 2008 року. 

Засновниця 

“Dreamcatcher Tipi 

Hotel” в 

Єловстоунівському 

національному парку, 

США 



Олег Остап’юк 

 

Випуск  2000 року. 

Викладач англійської 

мови в ‘Eaton school’ 

(м.Пекін, Китай)  


