
Партнери-роботодавці щодо розроблення, моніторингу та періодичного 

перегляду освітньо-професійних програм 

 

Освітньо-професійна програма 

053 Психологія 

 

1. Якимович Людмила Сергіївна – директор центру професійного 

розвитку педагогічних працівників Кременецької міської ради 

(Кременецький район, Тернопільська область).  

2. Мельник Діана Петрівна – директор комунальної установи 

Інклюзивно-ресурсний центр Кременецької міської ради (Кременецький 

район, Тернопільська область).  

3. Ляхович  Тетяна Андріївна – заступник директора з виховної 

роботи НВК «Кременецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 - ДНЗ» (Кременецький район, 

Тернопільська область).   

4. Шевчук  Тетяна Дем’янівна – директор Кременецького центру 

дитячої творчості Кременецької міської ради (Кременецький район, 

Тернопільська область).  

5. Андрощук Алла Миколаївна – уповноважена особа ГО 

«Товариство батьків дітей з інвалідністю та їх друзів «Зоря надії» у 

м. Кременець (Кременецький район, Тернопільська область).  

6. Савіцька Людмила Василівна – психолог центру професійного 

розвитку педагогічних працівників Кременецької міської ради 

(Кременецький район, Тернопільська область).  

7. Кравчук Галина Богданівна – практичний психолог, соціальний 

педагог Кременецької гімназії № 3 Кременецької міської ради (Кременецький 

район, Тернопільська область).  

8. Герасимович  Наталія  Вікторівна – практичний психолог 

Кременецької  ЗОШ І-ІІІ ст. № 4  Кременецької міської ради (Кременецький 

район, Тернопільська область). 

9. Маляровська Алла Юріївна – практичний психологол  

дошкільний навчальний заклад загального розвитку № 3 (Кременецький 

район, Тернопільська область).   
 



Партнери-роботодавці щодо розроблення, моніторингу та періодичного
перегляду освітньо-професійних програм 

Освітньо-професійна програма 
Середня освіта (Українська мова і література)

1.  Бабійчук  Дарина Іванівна –  член  проєктної  групи (із  2019  року), ст.
учитель  української  мови  і  літератури  вищої  категорії  Кременецької
агальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  імені  Галини  Гордасевич (Тернопільська
область).
2. Аврамишин Анатолій Миколайович – директор Кременецького ліцею
імені  Уласа  Самчука,  вчитель-методист  української  мови  і  літератури
(Тернопільська область).
3. Кирилюк Лариса Дмитрівна – директор Великозагайцівський навчально-
виховний  комплекс  "загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІІ  ступенів  -
дошкільний навчальний заклад" вчитель української мови і літератури вищої
категорії (Шумський район, Тернопільська область).
4. Боднійчук Марія Борисівна – директор Суразького навчально-виховного
комплексу "загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний
навчальний заклад" (Шумський район, Тернопільська область).
5. Петрук Галина Михайлівна – методист з української мови і літератури,
зарубіжної  літератури  відділу  освіти Кременецької райдержадміністрації
(Тернопільська область).
6. Дроздовська Валентина Михайлівна – директор Тилявський Тилявський
навчально-виховний  комплекс  "загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІІ
ступенів-дошкільний навчальний заклад"  (Шумський район,  Тернопільська
область).
7.  Придатко  Тетяна  Іванівна –  вчитель-методист  української  мови  та
літератури Почаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (Кременецький
район, Тернопільська область). 

Освітньо-професійна програма
Середня освіта (Мова і література (англійська))

1. Пташнюк Павло Олександрович – член проєктної групи (із 2019 року)
директор  Шпиколоської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів
Кременецької районної ради (Тернопільська область). 

2. Коваль  Віра  Володимирівна –  методист  відділу  освіти  Кременецької
міської ради (Тернопільська область).

3. Миндзар Ілона Миколаївна – директор Старовишнівецької комунальної
загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  Вишнівецької  об’єднаної
територіальної  громади,  вчитель  англійської  мови  (Збаразький  район,
Тернопільська область).

4. Слівчук  Сергій  Васильович –  директор  Гніздичненського  навчально-
виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ст.  –  дошкільний
навчальний заклад» (Збаразький район, Тернопільська область).



5. Довга  Наталія  Петрівна –  заступник  директора  з  навчально-виховної
роботи  Кременецької  гімназії  №3  Кременецької  міської  ради;  вчитель
англійської мови (Тернопільська область).

6. Скакальська Ольга Вікторівна – вчитель англійської мови Волинського
ліцею  імені  Нестора  Літописця  Кременецької  районної  ради
(Тернопільська область). 

7. Ясінська  Людмила  Анатоліївна –  заступник  директора  з  навчально-
виховної  роботи Бодаківської  комунальної  загальноосвітньої  школи І-ІІІ
ступенів Вишнівецької  об’єднаної  територіальної  громади  вчитель
англійської мови (Збаразький район, Тернопільська область). 

8. Дячук Ірина Миколаївна – підприємець, директор мовної школи «Bright
Language School» (м. Кременець, Тернопільська область). 

Освітньо-професійна програма
Середня освіта (Мова і література (німецька))

1. Степанюк Наталія Володимирівна – член проєктної групи (із 2019 року)
заступник  директора  з  навчально-виховної  роботи  з  іноземних  мов
Кременецької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 Кременецької міської
ради; вчитель німецької мови (Тернопільська область).
2. Дмитрук Наталія Іванівна –  заступник директора з навчально-виховної
роботи Шумської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів   №  1; вчитель
німецької мови (Тернопільська область).
3. Мишко  Володимир  Іванович –  директор  Волинського  ліцею  імені
Нестора Літописця (м. Кременець, Тернопільська область).
4. Липка Наталія Михайлівна – директор Новосільської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів імені Мирона Зарицького Новосільської сільської ради
(Підволочиський район, Тернопільська область).
5. Соловська  Наталія  Василівна –  методист  відділу  освіти  Скалатської
міської ради (Підволочиський район, Тернопільська область).
6. Шарак  Наталія  Миколаївна –  завідувач  районним
методичним кабінетом  відділу освіти, молоді та спорту Шумської районної
державної адміністрації (Тернопільська область).
7. Шеремета Ольга Любомирівна – вчитель німецької мови,  Волинського
ліцею імені Нестора Літописця (м. Кременець, Тернопільська область).

Освітньо-професійна програма
Середня освіта (Трудове навчання та технології)

1. Ковальчук Володимир Васильович – член проєктної групи (із 2019
року)  директор  Кременецької гімназії  №3 Кременецької  міської  ради;
вчитель трудового навчання (Тернопільська область).
2. Лісничук  Михайло  Захарович –  директор  Великобережецької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (Кременецький район, Тернопільська
область). 



3. Страдомський  Михайло  Іванович –  директор  Кімнатецької
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ст.  (Кременецький  район,  Тернопільська
область). 
4. Савчук  Василь  Петрович –  методист  відділу  освіти  Кременецької
міської ради (Тернопільська область).
5. Панчук  Іван  Миколайович –  начальник  відділу  освіти  молоді  та
спорту Шумської районої адміністрації (Тернопільська область).
6. Оніщук Сергій Андрійович – директор опорного навчального закладу
Білокриницької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  (Кременецький  район,
Тернопільська  область). 
7.  Назарук  Валерій  Євгенович –  вчитель  трудового  навчання
Кременецької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №1  імені  Галини
Гордасевич (Тернопільська область).
8. Пташнюк  Віта  Миколаївна –  вчитель  трудового  навчання,
інформатики  навчально-виховного комплексу «Сапанівська загальноосвітня
школа  І-ІІІ  ст.  –  дошкільний  навчальний  заклад»  (Кременецький  район,
Тернопільська  область). 
9. Фурсик  Лілія  Павлівна –  майстер  народних  художніх  промислів,
керівник  гуртка  «Конструювання  і  моделювання  одягу»  Кременецького
районного центру дитячої творчості (Тернопільська область).
10. Бартошинський Віктор Дмитрович – завідувач Збаразьким районним
методичним кабінетом (Тернопільська область).
11. Петришин  Олег  Мирославович –  вчитель  трудового  навчання,
методист Осташівцівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів (Зборівський
район, Тернопільська  область).
12. Фількевич  Тетяна  Олександрівна –  вчитель  трудового  навчання
Кременецької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №4  (Тернопільська
область).

Освітньо-професійна програма
Дошкільна освіта

1. Лапка Лідія Павлівна – член проєктної групи (із 2019 року) методист із
дошкільного  виховання  районного  методичного  кабінету  відділу  освіти
Кременецької райдержадміністрації (Тернопільської області).
2. Щербатюк Наталія Юріївна –  начальник відділу  освіти Кременецької
міської ради (Тернопільської області).
3.  Ткачук  Ірина  Василівна –  завідувач  Кременецьким  дошкільним
навчальним закладом № 2 «Золотий ключик» комбінованого типу із групами
загального розвитку і з вадами зору (Тернопільської області).
4.  Смаглюк  Андрій  Миколайович –  директор  навчально-виховного
комплексу  «Кременецька  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  5  –
дошкільний навчальний заклад» Кременецької міської ради (Тернопільської
області).



5.  Юсипів  Надія  Василівна  –  керівник дошкільного  навчального
закладу с. Кімната «Лісова казка» загального розвитку (Кременецький район,
Тернопільської області).

6.  Попович  Ольга  Павлівна –   керівник дошкільного  навчального
закладу с.  Білокриниця «Берізка» (Кременецький  район,  Тернопільської
області). 

7. Лобан Світлана Ярославівна – заступник голови ради громадської
організації Центр розвитку дитини «Усмішка» (м. Кременець, Тернопільська
область).

Освітньо-професійна програма
Середня освіта (Музичне мистецтво)

1. Басій Валентина Леонідівна –  член проєктної  групи (із  2019 року)
вчитель  вищої  категорії,  вчитель-методист  Кременецької  гімназії  №6
Кременецької міської ради (Тернопільська область).
2. Юрчук Людмила Петрівна – заступник завідувача філії з навчально-
виховної роботи Якимівської філії Лановецької загальноосвітньої школи І–ІІІ
ступенів  №2;  вчитель  музичного  мистецтва  та  мистецтва  (Тернопільська
область).
3. Оніщук Сергій Андрійович – директор опорного навчального закладу
Білокриницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (Кременецький район,
Тернопільська область)
4. Козачук  Юрій  Григорович –  директор  Кременецької
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №4  Кременецької  міської  ради
(Тернопільська область).
5. Чоповський  Микола  Федорович  –  директор  Дунаївської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  ім.  Героя  України  Олександра
Капіноса Кременецької районної ради (Тернопільська область).
6. Антонюк  Тетяна  Георгіївна  –  директор  навчально-виховного
комплексу «Сапанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад» (Кременецький район Тернопільська область).
7. Вербицький  Анатолій  Георгійович  –  директор  Плосківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Кременецької  районної  ради
(Тернопільська область). 

Освітньо-професійна програма
Середня освіта ( Образотворче мистецтво)

1. Мартинюк Наталія Леонідівна  - член проєктної групи (із 2019 року)
вчитель образотворчого мистецтва, спеціаліст вищої категорії. Волинського
ліцею імені Нестора Літописця (м. Кременець, Тернопільська область).
2. Шевчук Галина Борисівна – директор Підлісецької загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів (Кременецький район, Тернопільська область).
3. Заник  Михайло  Лук’янович –  директор  Кременецької  школи
мистецтв ім. М. Вериківського (Тернопільська область).
4. Кандеус  Ігор  Олегович  –  вчитель,  образотворчого  мистецтва,
спеціаліст  вищої  категорії  навчально-виховного  комплексу  «Кременецька



загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 – дошкільний навчальний заклад»
Кременецької міської ради (Тернопільська область). 
5. Шевчук Тетяна Дем’янівна  –  директор  Кременецького  районного
центру дитячої творчості (Тернопільська область). 
6. Лісничук Ольга Володимирівна  – методист з естетичних дисциплін
відділу  освіти  Кременецької  районної  ради,  спеціаліст  вищої  категорії
(Тернопільська область).
7. Міщук Світлана Ананіївна  –  методист відділу освіти естетичного
циклу  та  виховної  роботи  Кременецької  міської  ради,  спеціаліст  вищої
категорії (Тернопільська область). 

Освітньо-професійна програма
Середня освіта (Фізична культура)

1. Іванюк  Тетяна  Василівна –  член  проєктної  групи  (із  2019  року)
вчитель  вищої  категорії,  вчитель-методист,  вчитель  фізичної  культури
Волинського  ліцею імені  Нестора Літописця  м.  Кременець  (Тернопільська
область).
2. Козачук  Юрій  Григорович –  директор  Кременецької
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №4  Кременецької  міської  ради
(Тернопільська область).
3. Шаповал  Людмила  Степанівна –  директор  Лопушненської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (Кременецький район, Тернопільська
область). 
4. Остапчук  Микола  Петрович –  вчитель  фізичної  культури
Лідихівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кременецької районної
ради (Тернопільська область).
5. Шевчук  Оксана  Вікторвіна –  вчитель  фізичної  культури
Кременецької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2 Кременецької міської
ради (Тернопільська область).
6. Лещук Людмила Володимирівна – директор Почаївського будинку
дитячої  творчості,  вчитель  фізичної  культури  (Кременецький  район,
Тернопільська область).
7. Нікіфорук  Василь  Іванович –  завуч  Кременецького  відділення
Комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільська обласна
дитячо-юнацька спортивна школа із зимових видів спорту» (Тернопільська
область).
8. Станіславенко  Андрій  Володимирович  –  начальник  відділу  у
справах сім'ї, молоді та спорту   Кременецької міської ради (Тернопільська
область).

Освітньо-професійна програма
Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)



1. Петровський Олександр Несторович – начальник відділу
освіти,  молоді  та  спорту  Почаївської  міської  ради  (Кременецький  район,
Тернопільська область).

2. Мишко  Володимир  Іванович  –  директор  Волинського  ліцею
імені Нестора Літописця (м. Кременець, Тернопільська область).
3. Смаглюк Андрій Миколайович – директор навчально-виховного
комплексу  «Кременецька  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  5  –
дошкільний навчальний заклад» Кременецької міської ради (Тернопільської
області).
4. Ляшук  Ліля  Іванівна –  завідувач  районним   методичним
кабінетом  відділу  освіти  Кременецької  районної  державної  адміністрації
(Тернопільська область).
5. Тимчук  Людмила  Трохимівна –  методист,  вчитель  біології
Кременецької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2 Кременецької міської
ради (Тернопільська область).

6. Ліснічук Антоніна Миколаївна – в.о. директора Кременецького
ботанічного саду (Тернопільська область).
7. Тимошенко Оксана Любомирівна –  начальник відділу еколого-
освітньої  роботи Національного   природного  парку  «Кременецькі  гори»
(Тернопільська область).



Партнери-роботодавці 013 Початкова освіта 

 

1. Данік В. – старший вчитель початкових класів Кременецької ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 4, методист міського відділу освіти Кременецької міської 

ради, тренер НУШ (член проєктної групи). 

2. Щербатюк Н.Ю. – начальник віддулу освіти Кременецької міської 

ради. 

3. Смаглюк А.М. – директор НВК «Кременецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №5- 

ДНЗ». 

4. Валігура В. – директор Кременецької спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів № 2. 

5. Ковальчук В. – директор Кременецької гімназії № 3. 

6. Козачук Ю.Г. – директор Кременецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №4. 

7. Терентьєва А. – завідувач кафедри початкової освіти Приватного 

закладу освіти «Креативна Міжнародна Дитяча Школа», учитель 

початкових класів (м.Київ). 

8. Бенев’ят В. – директор спеціалізованої школи І-ІІІ ступеня 

ім.О.С.Маковея з поглибленим вивченням інформаційних технологій та 

технологічних дисциплін (м.Заліщики). 

9. Шурак Т. – заступник директора з навчально-виховної роботи 

Кременецької спеціалізлваної школи І-ІІІ ступенів №2. 

10. Боцюк С. – директор Жолобівської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів. 

11. Шевчук І. – в.о.директора Бонівецької початкової школи. 

12.  Лобан С. – заступник голови ради громадської організації Центр 

розвитку дитини «Усмішка» (м. Кременець, Тернопільська область). 

 



Партнери-роботодавці щодо розроблення, моніторингу та періодичного 

перегляду освітньо-професійних програм 

Освітньо-професійна програма Екологія 

 

1. Штогрин Микола Олександрович – в.о.директора НПП «Кременецькі 

гори», кандидат економічних наук, відмінник лісового господарства 

(Тернопільська область).  

2. Ліснічук Антоніна Миколаївна – в.о. директора Кременецького 

ботанічного саду, кандидат біологічних наук (Тернопільська область).  

3. Тимошенко Оксана Любомирівна – голова ГО «Кременецька 

екологічна ліга» (Тернопільська область). 

4. Смаглюк Андрій Миколайович – голова Кременецької міської 

громади (Тернопільська область). 

5. Войтюк Віктор Павлович – головний інженер комунального 

підприємства «Міськводгосп» Кременецької міської громади 

(Тернопільська область). 

6. Сінгалевич Орест Васильович – голова Управління екології та 

природних ресурсів Тернопільської ОДА (Тернопільська область). 

7. Брощак Іван Станіславович – директор Тернопільської філії 

державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» (Тернопільська 

область). 

8. Верцеха Олександр Мефодійович – директор Національного 

природного парку «Дермансько-Острозький» (Рівненська область). 

9. Сасюк Андрій Володимирович – директор Національного природного 

парку «Мале Полісся» (Хмельницька область). 

10. Доманчук Андрій Григорович – директор Національного природного 

парку «Хотинський» (Чернівецька область). 

11. Кийко Андрій Олександрович – директор Національного природного 

парку «Північне Поділля» (Львівська область). 

12. Янцевич Олександр Володимирович – директор Рівненського 

природного заповідника (Рівненська область). 

 

 



Освітньо-професійна програма 

Професійна освіта (Деревообробка) 

 

  1. Підкидач Сергій Кирилович – директор ДНЗ «Дубенське ВХПТУ», 

методист  (Рівненська область, м. Дубно). 

    2. Ляховець Микола Володимирович – директор Кременецького 

лісотехнічного коледжу (Тернопільська область, Кременецький район, с. 

Білокриниця). 

3. Демборинська Алла Петрівна – в. о директора Тернопільського вищого 

професійного училища технологій та дизайну, спеціаліст вищої категорії, 

старший викладач (Тернопільська область, м. Тернопіль). 

4. Грищук Іван Михайлович  – директор Тернопільського вищого 

професійного училища №4 ім. Михайла Паращука, спеціаліст вищої 

категорії, старший викладач (Тернопільська обл., м. Тернопіль). 

5. Безносюк Андрій Миколайович  – директор асоціації 

«ДЕРЕВООБРОБНИКИ УКРАЇНИ», кандидат юридичних наук  (м. Вінниця). 

6. Яськевич Марія Степанівна – директор ДНЗ «Кременецький 

професійний ліцей», спеціаліст вищої категорії, старший викладач 

(Тернопільська область, м. Кременець). 

7. Росіцька Любов Володимирівна  – завідуюча технічним відділенням 

Кременецького лісотехнічного коледжу, викладач-методист  (Тернопільська 

область, Кременецький район, с. Білокриниця). 

8. Шуршило Роман Миколайович  – депутат Смизької ОТГ, викладач 

загальнотехнічних дисциплін, технологій та інформатики (Рівненська 

область, смт. Смига). 

9. Попова Олена Андріївна – начальник відділу активної підтримки 

безробітних Кременецької районної філії Тернопільського обласного центру 

зайнятості (Тернопільська область, м. Кременець). 

10. Іськов Руслан Петрович – в. о директора ДНЗ «Почаївське ВПУ», 

заступник з навчально-виробничої роботи, методист (Тернопільська область, 

м. Почаїв). 

11. Чорний Сергій Олегович – старший майстер Тернопільського 

вищого професійного училища №4 ім. Михайла Паращука (Тернопільська 

область, м. Тернопіль).  



Освітньо-професійна програма  

Середня освіта (Інформатика) 

1. Савчук Василь Петрович – методист відділу освіти Кременецької міської 

ради (Тернопільська область). 

2. Петровський Олександ Несторович – начальник відділу освіти, молоді та 

спорту Почаївської міської ради (Кременецький район, Тернопільська область). 

3. Рамський  Юрій Савіянович – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри інформаційних технологій і програмування НПУ ім. 

Драгоманова.  

4. Павлова Наталя Степанівна –  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики 

РДГУ. 

5. Старовишнівецька ЗОШ І-ІІІ ст –  директор Миндзар Ілона Миколаївна, 

вчитель інформатики  - Неділь Тетяна Анатоліївна. 

6. Великозагаєцька НВК  –  директор Кирилюк Лариса  Дмитрівна вчитель 

інформатики  - Олександр Анатолійович Біда. 

7. ОЗ Горинська ЗОШ І-ІІІ ст – директор Олексюк Олег Михайлович, вчитель 

інформатики Скоробагата Ірина Іванівна.  

8. Кременецький академічний ліцей ім. Уласа Самчука – заступник директора з 

навчальної роботи Омельчук Андрій Іванович, вчитель інформатики 

Костюченко Альона Миколаївна.   

9. Опорний заклад Почаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Почаївської 

міської ради Тернопільської області – директор Гичка Галина Іванівна,  вчитель 

інформатики  – Двигайло Роман Васильович.  

10. Волинський ліцей імені Нестора Літописця  – директор  Мишко Володимир 

Іванович, вчитель інформатики  Божик Ірина Миколаївна. 

11. Кременецький районний центр дитячої творчості –  директор   Шевчук 

Тетяна Дем'янівна, керівник гуртка  Тимошенко Юрій Олександрович. 

12. Кременецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Кременецької міської 

ради – директор Козачук Юрій Григорович, вчитель інформатики  Писаренок 

Зінаїда Іванівна. 



РАДА  СТЕЙКГОЛДЕРІВ  

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ СЕРЕДНЯ  ОСВІТА  (ІСТОРІЯ) 

 

 

1. Лисик Раїса Костянтинівна – член групи забезпечення (методист з історії 

відділу освіти Кременецької РДА). 

2. Савчук Віталій Миколайович – стейкголдер (вчитель-методист історії 

Волинського ліцею ім. Нестора Літописця). 

3. Соловей Олександр Григорович – стейкголдер (кандидат історичних 

наук, доцент, науковий співробітник Кременецького краєзнавчого 

музею). 

4. Матвіюк Микола Миколайович – стейкголдер (заступник голови з питань 

діяльності виконавчих органів Кременецької міської ради, вчитель історії 

та права першої кваліфікаційної категорії). 

5. Семенюк Людмила Іванівна – стейкголдер (вчитель-методист історії 

Кременецького ліцею імені Уласа Самчука). 

6. Петровський Олександр Несторович – стейкголдер (начальник відділу 

освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради). 

7. Гачкевич Марія Василівна – стейкголдер (вчитель-методист історії 

Матвіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня). 

8. Кузь Тетяна Георгіївна – стейкголдер (вчитель-методист Гаївської 

гімназії). 

9. Большакова Олександра Володимирівна – стейкголдер (директор 

Оліївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів). 

10.  Похілінський Микола Петрович – (вчитель з історії першої 

кваліфікаційної категорії Великобережецької загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів). 


