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Безпалько Галина Теодозіївна 

Учитель української мови і літератури 

Освіта вища, Львівський державний університет ім. І. Франка 

Спеціальність: «Українська мова і література» 

Педагогічний стаж 38 років 

Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст вищої категорії» 

Педагогічне звання: «Старший вчитель» 

Педагогічне зацікавлення: «Розвиток творчих здібностей 

учнів на уроках української мови і літератури» 



 

Думинець Євгенія Олексіївна 

Вчитель історії, права, громадянської освіти 

Освіта вища, Львівський державний університет імені І. Франка 

Спеціальність: ,, Викладач історії та суспільствознавства ,, 

Педагогічний стаж – 41 рік 

Кваліфікаційна категорія: ,,Спеціаліст вищої категорії,, 

Педагогічне звання: ,,Старший вчитель,, 

Досягнення: високі досягнення учнів з різного рівня олімпіад, турнірів, 

конкурсів та ЗНО. 

Педагогічне зацікавлення: герміневтика всесвітньої історії та історії 

України в контексті гуманітарних наук. 



 

 

 

 

 

Дякун Катерина Миколаївна 

Вчитель української мови та літератури. 

Освіта вища, Львівський національний  університет ім. Івана Франка 

Спеціальність: «Викладач української мови та літератури» 

Педагогічний стаж – 11років 

Педагогічне зацікавлення: "Сіяти в душу дитини розумне, мудре, вічне" 



Козелко Ірина Михайлівна 

Учитель української мови та літератури 

Освіта вища, ЛНУ ім. І. Франка 

Спеціальність: філолог, учитель української мови та літератури 

Педагогічний стаж: 32 роки 

Кваліфікаційна категорія: спеціальність вищої категорії 

Педагогічне звання: старший вчитель 

 



 

 

Науменко Тетяна Ярославівна 

Учитель зарубіжної літератури 

Освіта вища, Мелітопольський державний педагогічний університет імені 

Богдана Хмельницького 

Спеціальність: «Українська мова і література.  Мова і література (англійська)»  

Педагогічний стаж – 11 років  

Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст першої категорії»  

Педагогічне зацікавлення: розвиток творчих здібностей учнів на уроках. 



  

Пахолок Ірина Михайлівна 

Учитель української мови та літератури 

Освіта вища,Львівський державний університет ім. І.Франка 

Спеціальність.Філолог.Учитель української мови та літератури 

Педагогічний стаж-31 рік. 

Кваліфікаційна категорія:спеціаліст вищої категорії 

Педагогічне звання:старший вчитель 

Педагогічне зацікавлення:особливості вивчення ліричних творів. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Пристайчук-Крехтюк Надія Ігорівна 

Вчитель української мови та літератури 

Освіта вища, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка 

Спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та 

мова і література (англійська)» 

Педагогічний стаж – 10 років 

Кваліфікаційна категорія : «Спеціаліст» 

Педагогічне зацікавлення: Розвиток творчої особистості на уроках української мови та 

літератури засобами інноваційних педагогічних технологій. 

Улюблений вислів : «Щоб дістатись джерела і напитися живої води, треба пливти проти 

течії» ( Є. Гофман) 



 

 
 
Рудь Оксана Богданівна 
Учителька української мови та літератури 
Освіта вища, Львівський національний університет ім. Івана Франка 
Спеціальність: «Філолог, викладач української мови та літератури»  
Педагогічний стаж – 30 років 
Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст вищої категорії»  
Педагогічне звання: «Старший вчитель» 
 



 

 

Тюльдюкова Наталія Олексіївна  

Учитель зарубіжної літератури 

Освіта вища: Львівський державний університет ім. І.Франка 

Спеціальність: Учитель російської мови та літератури. Філолог 

Педагогічний стаж - 46 років 

Кваліфікаційна категорія: Спеціаліст вищої категорії 

Педагогічне звання: Старший вчитель   

Досягнення 

Педагогічне зацікавлення:  Формування вдумливого, зацікавленого читача, як засіб 

становлення гуманної творчої особистості 

 



 

Фацинець Іван Васильович 

Заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель історії. 

Освіта вища, диплом магістра з відзнакою, Львівський національний університет 

імені Івана Франка. 

Спеціальність: «Середня освіта. Історія. Викладач» 

Педагогічний стаж – 7 років 

Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст другої категорії» 

Досягнення: переможець міського конкурсу «Успішний педагог – 2019» 

Педагогічне зацікавлення: візуалізація історії, як метод ефективного сприйняття 

інформації. 



 

Цінкало Галина Ярославівна 

Учитель української мови та літератури 

Освіта вища, Дрогобицький державний педагогічний інститут імені І.Франка 

Спеціальність: учитель української мови та літератури 

Педагогічний стаж-34 

Кваліфікаційна категорія вища 

Педагогічне звання ,,Старший учитель‘‘ 

Педагогічне зацікавлення: розвиток творчої особистості учня на уроках 

української мови та літератури. 

 



 

Шпирка Емілія Михайлівна 

Вчителька історії та громадянської освіти. 

Освіта вища, Львівський національний університет ім. І. Франка. 

Спеціальність: «Археолог. Історик. Викладач історії». 

Педагогічний стаж – 5 років. 

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст». 

Педагогічне зацікавлення: формування інформаційної компетентності учнів  на 

уроках історії. 

 

 

 

 

 



 
 

Яворська Ольга Маркіянівна  

Вчителька історії та основ правознавства 

Освіта вища, Львівський Державний Університет ім. Івана Франка. 

Спеціальність: Історія, викладач історії та правознавства 

Педагогічний стаж – 38р. 

Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст вищої категорії» 

Педагогічне звання: «Вчитель-методист» 

Досягнення: Нагороджена знаком «Відмінник освіти України» 

Педагогічне зацікавлення: Формування критичного мислення на уроках 

історії та правознавства. 
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