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Атаманюк Ярослава Дмитрівна 
кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та природознавства 

педагогічного інституту Прикарпатського національного університету 

ім. В. Стефаника

Народилася 29.07.1975 р. Навчалася в Обертинській СШ Тлумацького

району. Туризмом почала займатися з дитячих років. Була учасником районних,

обласних та Всеукраїнських змагань з пішохідного туризму. Закінчила

Чернівецький державний університет за спеціальністю «Географ. Викладач».

Працювала учителем географії Жуківської ЗОШ І-ІІ ст. Тлумацького р-ну та СЗШ №

22 м. Івано-Франківська. З 2003р. по 2007 р. – викладач приватного вищого

навчального закладу «Галицька академія». З 2007 року працює у Прикарпатському

національному університеті ім. В. Стефаника на посадах: старшого викладача, доцента

кафедри географії та природознавства педагогічного інституту. В 2012 році

захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата

географічних наук на тему «Рекреаційна система Івано-Франківської області

(краєзнавчо-картографічний аналіз)».



Випасняк Ігор Петрович 
кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доцент, кафедри теорії та 

методики фізичної культури і спорту, факультету фізичного виховання і спорту 

Прикарпатського національного  університету  ім. В. Стефаника

Народився 27.09.1980 р. Закінчив Чернелицьку ЗОШ І-ІІІ ст.

Городенківського району. Займався у туристсько-краєзнавчому гуртку. Навчався в

Івано-Франківському коледжі фізичного виховання та Прикарпатському

національному університеті ім. В. Стефаника. Здобув кваліфікацію вчителя

фізичного виховання, організатора туристичної роботи та отримав диплом

спеціаліста з відзнакою. Навчався в аспірантурі. У 2007 році захистив

дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук з

фізичного виховання і спорту на тему «Соціальна інтеграція глухих дітей на основі

рухової активності». З вересня 2004 р. асистент кафедри теорії та методики

фізичної культури і спорту Прикарпатського національного університету ім. В.

Стефаника. З 2009 року працює на посаді доцента цієї ж кафедри.



Луцький Василь Ярославович 
кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри теорії та методики 

фізичної культури і спорту факультету фізичного виховання і спорту 

Прикарпатського національного  університету  ім. В. Стефаника

Народився 06.12.1984 р. Навчався у Боднарівській ЗОШ І-ІІІ ст. Калуського

району. Займався у гуртку з пішохідного туризму. Закінчив факультет фізичного

виховання і спорту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

З 2007-2010р. навчався в аспірантурі у Прикарпатському національному

університеті ім. В. Стефаника. В 2011р. захистив дисертаційне дослідження на

здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту на

тему «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення». На даний час

працює в Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника на

кафедрі теорії та методики фізичної культури і спорту факультету фізичного

виховання і спорту на посаді доцента. Туризмом почав займатися з 1998 року.

Кандидат в майстри спорту України. Cрібний (2009) та бронзовий (2010) призер

Чемпіонату України зі спортивних туристських походів.



Маланюк Тарас Зіновійович
кандидат педагогічних  наук, доцент кафедри туризму і краєзнавства інституту 

туризму Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника 
Народився 30.09.1962 р. Навчався у Гошівській восьмирічній школі, Болехівській

середній школі №2. Займався у туристсько-краєзнавчому гуртку. Закінчив історичний

факультет Івано-Франківського державного педагогічного інституту ім. В. Стефаника. З 1992 р.

працював методистом у Центрі дитячої творчості і учителем історії середньої школи №24 м.

Івано-Франківська. В 2005 р. проходив стажування в Київському університеті туризму

економіки і права. З 2003 року працює у Прикарпатському національному університеті ім. В.

Стефаника на посадах: асистента, старшого викладача, доцента кафедри організації туризму

та управління соціокультурною діяльністю. В 2015 році захистив дисертаційне дослідження на

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Патріотичне виховання

учнів основної школи засобами туристсько-краєзнавчої роботи».

Із студентських років захопився туристськими походами. У 1988 р. учасник походу ІІ

категорії складності з велосипедного туризму по Молдові, а в 1994 р. керівник пішохідного

походу І категорії складності по Карпатах. Автор понад 30 наукових публікацій. Основні книги

та наукові праці: навчально-методичний посібник «Туризм і краєзнавство у школі» (Івано-

Франківськ, 2009); навчальний посібник «Краєзнавство і туризм» (Івано-Франківськ, 2010);

ілюстроване видання «Івано-Франківщина – край туризму» (у співавторстві).



Передерко Віталій Петрович 
кандидат історичних наук, доцент, начальник відділу туризму управління 

міжнародного співробітництва, євроінтеграції , туризму та інвестицій  Івано-

Франківської обласної державної адміністрації

Народився 09.05.1982 р. Навчався в Українській гімназії №1 (м. Івано-

Франківськ). Туризмом займався в шкільні роки. Був учасником і призером ІІІ

етапу Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт історико-

краєзнавчого напрямку. Закінчив Прикарпатський національний університет ім.

В. Стефаника за спеціальністю «Історія», здобувши кваліфікацію магістра історії. З

2004 року працює в Івано-Франківській облдержадміністрації. З вересня 2005

року на умовах сумісництва займається викладацькою діяльністю. У грудні 2007

року захистив дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата

історичних наук на тему: «Галичина в політиці Російської імперії (1900–1914 рр.)».

У червні 2009 р. став переможцем І-го та ІІ-го етапів щорічного Всеукраїнського

конкурсу «Кращий державний службовець». Автор та співавтор 29 наукових

публікацій (у т.ч. двох монографій).



Слабінога Остап Йосипович 

начальник відділу освіти 

Рожнятівської районнної державної адміністрації (1987-2014 рр.)

Народився 07.11.1957р. Навчався в Івано-Франківській середній школі

№16. Займався у гуртку з пішохідного туризму (кер. Кухта В.О.), брав участь в

походах, змаганнях юних туристів різного рівня. В 1980 році закінчив фізико-

математичний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту ім.

В.Стефаника. З 1980 р. працював вчителем, директором Сваричівської середньої

школи Рожнятівського району.



Сподар  Володимир  Степанович

начальник відділу освіти 

Долинської районної державної адміністрації (2005-2017 рр.)
Народився 26.12.1968 р. Навчався в Долинській середній школі № 4, яку закінчив у

1986 році з золотою медаллю. Починаючи з 7 класу, активно займався туризмом, спортивним

орієнтуванням та спортивною радіопеленгацією. Брав участь в районних і обласних

туристичних походах, зльотах та змаганнях під керівництвом вчителя фізкультури Мороза

Михайла Васильовича, який зацікавив горами і туризмом на все життя. Закінчив з відзнакою

факультет загально-технічних дисциплін і фізики Дрогобицького державного педагогічного

інституту ім. І.Я. Франка, магістратуру факультету управління та інформаційної діяльності

Івано-Франківського національного університету нафти і газу. Працював вчителем фізики,

заступником директора Долинської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, заступником начальника відділу освіти,

начальником відділу освіти Долинської районної державної адміністрації. Протягом роботи в

школі та у відділі освіти райдержадміністрації брав активну участь в організації районних та

обласних змагань з техніки пішохідного туризму, туристичних зльотів та походів, сприяв

покращенню матеріальної бази навчальних закладів для розвитку пішохідного туризму в

Долинському районі.



Токаренко Микола Вікторович

працював заступником начальника інформаційно-аналітичного управління

обласної державної адміністрації

Народився 14.08.1954 р. В шкільні роки займався в гуртку зі спортивного

орієнтування під керівництвом Малахова Олексія Дмитровича. Закінчив

історичний факультет Прикарпатського педагогічного інституту ім. В.Стефаника,

факультет менеджменту та маркетингу Московського інституту культури.

Нагороджений орденом “Знак Пошани” в 1986 році.


