
 

 

Артюх Олена Володимирівна 

Заступниця директорки з навчально-виховної роботи, вчителька англійської 

мови 

Освіта вища, Львівський державного університету ім.І.Франка 

Спеціальність: романо-германські мови і література 

Присвоїна кваліфікація: Філолог, викладач англійської мови та літератури 

Педагогічний стаж: 33 роки 

Кваліфікаційна категорія: вища 

Педагогічне звання: вчитель-методист 

Досягнення: незалежний експерт МОН України, автор методичної збірки: 

«Активне навчання та інтенсивна підготовка учнів до участі в олімпіаді з 

англійської мови», переможець американських програм: «партнери в освіті», 

«найкраще викладання англійської мови та літератури». Нагороджена грамотою 

за результативну роботу у підготовці учнів переможців ІІ та ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад управлінням освіти департаменту 

гуманітарної політики Львівської міської ради. Нагороджена сертифікатом 

адміністратора за підготовку та проведення Всеукраїнських конкурсів знавців 

англійської мови « Грінвич» та «Пазл». 

 

Педагогічне зацікавлення: використання інноваційних технологій у викладанні 

англійської мови. 



Беднарчук Галина Методіївна
Вчителька англійської мови.
Освіта Вища, Львівський державний університет ім. Івана Франка.
Спеціальність: “Філолог. Викладач англійської мови. Перекладач.”
Педагогічний стаж - 37 років.
Кваліфікаційна категорія: “Спеціаліст Вищої категорії”.
ППедагогічне Звання : “Старший Вчитель”.
Досягнення : Диплом Другого ступеня обласного туру Всеукраїнського конкурсу
                                                                                                                “Вчитель Року 2003”.
Зацікавлення: Комунікативний підхід до вивчення англійської мови.



 

Булацик Вікторія Романівна 

Учитель англійської мови 

Освіта вища, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана 

Франка 

Спеціальність: Середня освіта. Мова і література (Англійська мова і література) 

Педагогічний стаж – 2 роки 

Педагогічне зацікавлення: розвиток комунікаційних навичок у здобувачів 

освіти при вивченні іноземних мови. 



 
 

Вакшинська Марія Романівна 

Вчитель англійської мови 

Освіта вища. Львівський Національний Університет імені Івана Франка 

Спеціальність “Викладач англійської мови” 

Педагогічний стаж — 6 років 

Кваліфікаційна категорія — “Вчитель другої категорії” 

Педагогічне зацікавлення: Діалогічне мовлення на уроках англійської мови 

 



Дубяк Наталія Михайлівна
Вчителька французької мови.
Освіта вища, Львівський національний університет імені Івана Франка.
Спеціальність: “Спеціаліст філології, викладач французької та англійської мов та світової літератури”.
Педагогічний стаж - 16 років
Кваліфікаційна категорія: “Спеціаліст першої категорії”
Педагогічне зацікавлення: Використання мовленнєвих актів в діалогах.



 

Залужна Анна Степанівна 

Вчитель німецької мови 

Освіта вища, Прикарпатський Національний університет ім. В. Стефаника 

Спеціальність: «Німецька мова і література». Диплом магістра з відзнакою. 

Педагогічний стаж –7 років 

Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст другої категорії» 

Досягнення: переможець міського конкурсу «Успішний педагог – 2018», численні перемоги  учнів 

під моїм наставництвом на міжнародних та всеукраїнських конкурсах з німецької мови, успішна 

здача іспиту з німецької мови на рівень С1 з результатом дуже добре. 

Педагогічне зацікавлення: проектна діяльність у формуванні комунікативних навичок учнів на 

уроках іноземної мови, реалізація учнівських обмінів, дигіталізація як невід’ємна частина 

навчального процесу, підготовка учнів до міжнародних іспитів. 



 
 

Кирилленко Олена Володимирівна 

Учитель німецької мови 

Освіта вища, Львівський національний університет імені Івана Франка 

Спеціальність: «Німецька мова та література» 

Педагогічний стаж – 3 рік 

Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст» 

Педагогічне звання: - 

Досягнення: - 

Педагогічне зацікавлення: активізація пізнавальної діяльності учнів на уроці німецької мови 



 

 

 

Климишин Наталія Теодозіївна 

Учителька англійська мови 

Освіта вища, Львівський національний університет ім. Івана Франка 

Спеціальність: «Викладач англійської та іспанської мови і літератури» 

Педагогічний стаж – 15 років 

Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст першої категорії» 

Досягнення: підготувала переможців конкурсів від видавництв Oxford 

University Press, National Geographic Learning 

Педагогічне зацікавлення: навички 21 століття, сторітелінг 

 



 

 

 

 

Ковалик Христина Романівна 

Вчителька англійської мови 

Освіта вища, Львівський національний університет імені Івана Франка 

Спеціальність “Англійська мова та література” 

Педагогічний стаж — 16 років 

Кваліфікаційна категорія: “ Спеціаліст першої категорії” 

Педагогічне зацікавлення: застосування ігрових технологій на уроках 

англійської мови 





 

Лубенець Лідія Павлівна 

Учитель англійської мови 

Освіта вища. Дрогобицький державний педагогічний                                               

інститут ім. І.Франка. 

Спеціальність: «Англійська мова. Вчитель англійської мови.» 

Педагогічний стаж- 37 років. 

Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст вищої категорії». 

Педагогічне зацікавлення: розвиток комунікативних 

навичок на середньому етапі вивчення англійської мови. 
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Матвіїв Олександра Іванівна
Вчителька англійської мови
Освіта: вища, Львівський державний університет ім. Івана Франка
Спеціальність: Філолог, викладач англійської мови.
Квалафікаційна категорія: Спеціаліст вищої категорії
Досягнення: вища кваліфікаційна категорія
Зацікавлення: Шляхи підвищення ефективності уроків англійської мови в
початковій та середній школі



 

 

Наконечна Ірина Василівна 

Вчителька французької  мови 

Освіта повна вища, Львівський національний університет імені Івана Франка 

Спеціальність «Мова та література (французька)» 

Педагогічний стаж – 17 років 

Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст вищої категорії» 

Досягнення: переможниця міського конкурсу «Успішний вчитель 2015» 

Професійне зацікавлення: використання автентичних матеріалів на уроках 

іноземної мови 



 

Новик Оксана Михайлівна 

Учитель англійської мови  

Освіта вища, Львівський державний університет імені Івана Франка  

Спеціальність : « Філолог, викладач англійської мови » 

Педагогічний стаж -38 років 

Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст вищої категорії» 

Педагогічне звання: немає 

Педагогічна тема: «Опрацювання і застосування лексичних одиниць, в 

монологічному та діалогічному мовленні, на уроках англійської мови.» 



 

Павловська Олена Юліївна 

Учитель англійської мови  

Освіта вища, Львівський Національний університет ім. І.Франка 

 Спеціальність: «Англійська мова і література»  

Педагогічний стаж – 44 роки  

Кваліфікаційна категорія: «Вчитель вищої категорії»  

Педагогічне звання: «Старший вчитель»  

Педагогічне зацікавлення: навчання розуміння прослуханого. 



 

 

 

 

 

 

 

Саламаха Олена Володимирівна 

Учитель англійської мови 

Освіта вища, Львівський національний університет ім. І.Франка 

Спеціальність: Викладач англійської та німецької мови і літератури 

Педагогічний стаж: 18 років 

Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст 1 категорії» 

Досягнення: підготовка переможців 2 етапу всеукраїнських учнівських олімпіад 

Педагогічне зацікавлення: рольова гра на уроках англійської мови як засіб 

формування комунікативної компетенції. 



 

 

Сеньковська Галина Михайлівна 

Вчитель англійської мови. 

Стаж роботи: 39років. 

Освіта: Львівський Державний Університет ім. Івана Франка (1982р.) 

Спеціальність: романо - германські мови та література. 

Кваліфікація: філолог, викладач, перекладач англійської мови. 

Категорія: вища. 

Звання: вчитель – методист. 

Досягнення: фіналістка, переможниця конкурсу «Американо - українські премії 
за досягнення у викладанні англійської мови» (ТЕА-2003), переможниця 
Всеукраїнського конкурсу на найкращий сценарій уроку англійської мови 
(2009) «Панорама творчих уроків». 



 

 
 

Сковера Софія Романівна 

 

Учитель англійської мови 

Освіта вища. Львівський державний університет імені Івана Франка 

Спеціальність: «Іспанська мова та література» 

Педагогічний стаж – 8 років 

Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст» 

Педагогічне звання : «Вчитель іспанської та англійської мови.  

Викладач іспанської мови та літератури, викладач світової літератури» 

Педагогічне зацікавлення: розмовний рівень англійської мови,  

правила вживання граматики у вивченні англійської мови 



Табака Олександра Олегівна
Вчитель англійської мови
Освіта вища, Дрогобицький Державний Педагогічний інститут ім. Івана Франка
Спеціальність:"Англійська мова та література, німецька мова та література"
Педагогічний стаж: 24 роки
Кваліфікаційна категорія: "Спеціаліст вищої категорії "
Педагогічне звання: -
Досягнення: -
Педагогічне зацікавлення: аудіювання як спосіб оптимізації усного мовлення



 

 

 

 

 

 

 

Титаренко Зузанна Олексіївна 

Учитель англійської мови 

Освіта вища, Львівський національний університет імені Івана Франка 

Спеціальність: «Філолог, викладач англійської мови» 

Педагогічний стаж – 40 років 

Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст вищої категорії» 

Педагогічне звання: «Старший вчитель» 

Педагогічне зацікавлення: інтерактивні методи вивчення англійської мови, 

застосовуючи навчальні онлайн платформи.  



 

Ханик Маріанна Богданівна  

Вчителька англійської мови  

Освіта вища, Дрогобицький державний педагогічний університет 

Спеціальність: «Вчитель англійської мови» 

Педагогічний стаж – 21 рік 

Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст вищої категорії» 

Педагогічне зацікавлення: Навчання лексики на уроках англійської мови.  



 

Шпаргалюк Святослав Ігорович 

Учитель китайської мови 

Освіта вища, Львівський національний університет імені Івана Франка 

Спеціальність: «Філологія» 

Професійна кваліфікація: «Фахівець з китайської мови та літератури, української 

мови та літератури» 

Педагогічний стаж – 2 роки 

Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст» 

Педагогічне зацікавлення: розвиток комунікативних умінь та навичок учнів у 

процесі вивчення китайської мови. 



 

Юристовська Любомира Анатоліївна 

Учитель англійської мови. 
Освіта вища, Львівський державний університет ім.Івана Франка. 
Спеціальність: викладач англійської мови. 
Педагогічний стаж - 47років. 
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії. 
Педагогічне зацікавлення: комунікативне навчання, як засіб гармонійного розвитку 
школярів. 
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