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КОКАР
НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

Дата народження: 18 грудня 1982 р.

Телефон: 095 94 789 19

e-mail: nata.kokar@gmail.com 

Місце роботи: Українська гімназія №1

Посада: вчитель біології, екології

ОСВІТА:
09.01.2000 – 
01.07.2005

вища: Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника

спеціальність: біологія

кваліфікація: вчитель біології, біолог

диплом (спеціаліста) ВА № 2801166 від 1 липня 2005 року

01.112005 – 
31.10.2008

Навчання в аспірантурі з відривом від виробництва за спеціальністю 03.00.16 - екологія

НАУКОВИЙ 
СТУПІНЬ:

кандидат  біологічних  наук;  спеціальність 00.03.05 – ботаніка;  диплом ДК № 023495 
від  23 вересня 2014 року

ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ:
03.04.2019 Атестація: Спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «старший вчитель»

14.06.2018 – 
23.06.2018

Курси  підвищення  кваліфікації  Львівського  обласного  інституту  післядипломної
педагогічної освіти; свідоцтво про закінчення  ААБ № 017109 видане 21.12.2018 р.
 
Професійні модулі: соціогуманітарний (6 год), професійний - біологія, екологія (24 год.),
природознавство (24 год.)

14.01.2019-
01.02.2019

Курси підвищення кваліфікації Івано-Франківського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти; свідоцтво про закінчення ПК № 0213637639819 видане 01.02.2019
р.

Професійні  модулі:  соціогуманітарний  (10  год),  загально-професійний  (22  год.)
фаховий - біологія, екологія, природознавство, основи здоров’я, керівництво гуртків (66
год.)

22.06 – 23.06 2018 Участь в освітньому форумі «Твори: свідомо, вільно, відповідально» - простір освітніх
ініціатив Українського Католицького університету, м. Львів (сертифікат на 16 год.) 

10.11.2018 Участь у форумі активних вчителів «Нові Горизонти», м. Івано-Франківськ ( сертифікат
на 6 год.)

02.02.2019 Участь  у  форумі  освітнього  лідерства  «4Lead:  дискусії,  практичні  майстер-класи,
практикум щодо досвіду управління школою», м. Львів (сертифікат на 6 год.)

17.08 – 18.08.2019 Участь у фестивалі «Щасливий бути вчителем», м. Івано-Франківськ (сертифікат на 16
год.)
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21.08.2019 Участь у науково-методичному семінарі «Новий стандарт природничої освіти: від знань
до компетентностей», м. Івано-Франківськ (сертифікат на 9 год.) 

09.11.2019 Співорганізатор обласного «Екологічного форуму», м. Івано-Франківськ (сертифікат на
6 год.)

ТРУДОВА 
ДІЯЛЬНІСТЬ:
01.09.2008-
20.09.2018

Трудова діяльність в Прикарпатському національному університеті імені 
Василя Стефаника

01.09.2008-
01.07.2010

Асистент  кафедри біології  та  екології  Інституту  природничих  наук  Прикарпатського
національного університету ім. Василя Стефаника

01.09.2010 – 
28.08.2015

Викладач кафедри біології  та екології  Інституту  природничих наук Прикарпатського
національного університету ім. Василя Стефаника

30.08.2015 – 
01.09.2018

Доцент  кафедри  біології  та  екології  Інституту  природничих  наук  Прикарпатського
національного університету ім. Василя Стефаника

03.09.2017– 
28.08.2019

Вчитель біології в ІФПНВК «Католицька ЗШ ІІ-ІІІ ст. – гімназія св. Василія Великого» за
строковими трудовими договорами

01.09.2019   – до 
теперішнього 
часу

Вчитель біології в Українській гімназії №1 

ІНШИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ 
ДОСВІД:
2017 р. – до 
теперішнього 
часу

Керівник  гуртка  екології,  агрономії,  зоології  та  ботаніки  в  Івано-Франківській  Малій
академії наук учнівської молоді 

01.10.2019  – до 
теперішнього 
часу

Методист комунального закладу позашкільної освіти «Центр освітніх інновацій»

01.09.2019-
01.01.2020

Керівник авторської творчої майстерні педагогів при Івано-Франківському обласному
інституті післядипломної педагогічної освіти  з проблеми: «Формування предметних і
ключових компетентностей учнів з природознавства»

2017 р. – до 
теперішнього 
часу

Голова ГО Івано-Франківського обласного відокремленого підрозділу Національного
екологічного центру України «Екоцентр ІФ» 

НАВЧАЛЬНІ 
ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ 
ВИКЛАДАЮ/ 
ВИКЛАДАЛА:

Ботаніка - морфологія рослин; фітоценологія; геоботаніка; екоморфологія рослин; 
прикладна екологія; глобальна екологія; радіоекологія; методологія 
наукових досліджень.

МІЖНАРОДНИЙ
ДОСВІД:
06.04.2019 – до 
теперішнього 
часу

Координатор  міжнародної  педагогічної  мережі  «PILGRIM» (Австрія) в Івано-»  (Австрія)  в  Івано-
Франківській області

ПУБЛІКАЦІЇ 20 наукових праць, серед них: п’ять статей у фахових виданнях України та дві у
закордонному  виданні;  п’ять  статей  в  матеріалах  конференцій  українських  та
закордонних видань, навчальний посібник «Морфологія рослин» рекомендований
Міністерством освіти і  науки України для студентів вищих навчальних закладів з
грифом  МОН  (від  04.08.10,  №  1/11-7310),  навчальний  посібник  “Прикладна
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екологія”  рекомендований  вченою  радою  інституту  природничих  наук
Прикарпатського  національного  університету  ім.  Василя  Стефаника.  Матеріали
наукових  досліджень  були  апробовані  на  12  міжнародних  та  всеукраїнських
конференціях, які проводилися у Львові, Москві, Києві, Сумах, Лондоні та в інших
містах.

ВІДЗНАКИ Грамоти за підготовку учнів-переможців ІІІ-го етапу олімпіад з біології та екології Івано-
Франківської ОДА (2017-2019 рр.), грамоти та подяки Департаменту освіти та науки
Івано-Франківської  міської  ради  за  підготовку  учнів-переможців  у  природничих
конкурсах та ІІ етапі олімпіад з біології та екології (2017-2019 рр.), подяки та грамоти
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, м. Київ (2017-2019
рр.),  грамоти  та  подяки  за  підготовку  учнів-переможців  міського,  обласного  та
всеукраїнського  етапів  захисту  науково-дослідницьких  робіт  Малої  академії  наук
України (2017-2019 рр.).

2017 Грамота  Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради за зайняте ІІ
місце  у  загальноміському  конкурсі  відео  робіт  «Демонстраційний  експеримент  та
дослідження природних явищ на уроках природознавства»

2019 Грамота  Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради за зайняте І
місце у конкурсі серед вчителів природничих дисциплін на кращу методичну розробку
(сценарію) виховного заходу (напрямок «Рослинний, тваринний світ»)

2019 Грамота  Департаменту освіти та науки Івано-Франківської  міської  ради та грамота
Івано-Франківської  ОДА за  зайняте  І  місце  у  захисті  власної  методичної  розробки
«Педагогічна знахідка-2019»
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