
 

Алешко Галина Миронівна 

Учитель початкових класів.  

Освіта вища, Тернопільський державний педагогічний університет  

Спеціальність: «Початкова освіта. Вчитель початкових класів» 

Педагогічний стаж – 32 роки. 

Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст вищої категорії» 

Педагогічне звання : «Старший вчитель» 

Досягнення: переможець міського конкурсу «Успішний педагог – 2017» 

Педагогічне зацікавлення: розвиток критичного мислення у молодших 

школярів. 



 

 

 

 

 

Архангельська Марія Юріївна  

Асистент учителя 

Освіта вища, Львівський національний  університет ім. Івана Франка 

Спеціальність: «Викладач української мови та літератури» 

Педагогічний стаж – 12років 

Педагогічне зацікавлення: «Навчати, граючись» або «граючись, навчати» як спосіб стимуляції до 

навчання. 



 

Білас Ольга Богданівна 

Учитель початкових класів 

Освіта вища ,Самбірський педагогічний коледж  

ім. І. Филипчака , Львівський національний університет ім. І. Франка 

Спеціальний: « Вчитель початкових класів. Англійська мова в 

початковій школі » 

Педагогічний стаж – 6 років 

Кваліфікаційна категорія : « Молодший спеціаліст » 

Педагогічне зацікавлення: розвиток критичного мислення у дітей 

молодшого шкільного віку. 



 

Бліхар Юлія Миколаївна  

Асистент учителя  

Освіта середня спеціальна, Самбірський фаховий педагогічний коледж ім. Івана 

Филипчака  

Спеціальність: «Початкова освіта. Вчитель початкових класів» 

Педагогічний стаж – 1 рік  

Кваліфікаційна категорія: «10-ий тарифний розряд» 

Педагогічне зацікавлення: формування комунікативної компетентності дітей з 

особливими освітніми потребами.  

 



 

Глуха Софія Михайлівна 

Учитель початкових класів 

Освіта: неповна вища, Самбірський фаховий педагогічний коледж імені Івана 

Филипчака 

Спеціальність: « Вчитель початкових класів» 

Педагогічний стаж – перший рік роботи 

Кваліфікаційна категорія: «Молодший спеціаліст» 

Педагогічна тема: «Формування ключових компетентностей молодшого 

школяра на групі продовженого дня» 

 



 

Губик Леся Олександрівна 

Учитель початкових класів 

Освіта вища, Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. Івана Франка 

Спеціальність: «Педагогіка і методика початкового навчання» 

Педагогічний стаж – 34 роки 

Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст вищої категорії» 

Педагогічне звання: «Старший учитель» 

Педагогічне зацікавлення: розвиток громадянської активності молодших 
школярів. 



 

Калашник Галина Михайлівна 

Вчитель хімії , Вчитель християнської етики 

Освіта вища, Львівський державний університет імені І. Франка 

                       Львівська Богословська академія 

Спеціальність: ,,Викладач хімії ,, 

                          ,,Викладач християнської етики,, 

Педагогічний стаж - 30 років 

Кваліфікаційна категорія : ,,Спеціаліст вищої категорії,, 

Кваліфікаційне звання : ,,Старший вчитель,, 

Досягнення: високі результати учнів у різного рівня олімпіадах, конкурсах 

та ЗНО. 

Педагогічне зацікавлення: виховання інтелектуально розвинутих учнів  на 

засадах християнської моралі. 

 



 

Кальмук Стефанія – Софія Андріївна 

Учитель початкових класів 

Освіта вища, Львівський національний університет ім. Івана Франка 

Спеціальність: «Бакалавр початкової освіти, вчитель початкових класів, вихователь в 

дошкільних закладах» 

Педагогічний стаж – 4 роки 

Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст» 

Досягнення:координатор Всеукраїнських олімпіад  та конкурсів «Всеосвіта» 

Педагогічне зацікавлення: розвиток критичного та креативного мислення як засіб 

формування творчих здібностей учнів початкових класів  



 
Качмар Віра Романівна 

Учитель початкових класів 

Освіта вища, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана 

Франка 

Спеціальність: «Організатор початкової освіти. Вчитель початкової школи та 

інформатики у початковій школі» 

Педагогічний стаж – 5 років 

Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст другої категорії» 

Педагогічна тема: «Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів» 

 



 

Кіндрат Наталія Йосипівна 

Вихователь групи продовженого дня, асистент вчителя 

Освіта вища, Львівський державний університет імені Івана Франка 

Спеціальність: «Мікробіолог, викладач біології і хімії» 

Педагогічний стаж – 25 років 

Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст першої категорії» 

Педагогічна тема: «Інклюзивне навчання в ЗОШ «сонячних дітей»» 

 



 

Кондрат Оля Романівна  

Учитель початкових класів  

Освіта середня спеціальна, Самбірський фаховий педагогічний коледж ім. Івана 

Филипчака  

Спеціальність: «Початкова освіта. Вчитель початкових класів» 

Педагогічний стаж – 1 рік  

Кваліфікаційна категорія: «10-ий тарифний розряд» 

Педагогічне зацікавлення: формування навичок культурної поведінки, 

турботливого ставлення до людей і всенародних досягнень.  

 



 

Копитко Тетяна Стефанівна 

Учитель початкових класів 

Освіта вища, Дрогобицький педагогічний університет ім. Івана Франка 

Спеціальність: «Початкове навчання» 

Педагогічний стаж – 22 роки 

Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст вищої категорії» 

Педагогічне звання: «Старший вчитель» 

Педагогічне зацікавлення:  тематичний та діяльнісний підходи у формуванні 

ключових компетентностей здобувачів освіти на уроках в початковій школі. 

 



 

Лазів Уляна Миколаївна 

Учитель початкових класів 

Освіта вища, Дрогобицький державний педагогічний університет імені 

Івана Франка 

Спеціальність: «Початкова освіта. Організатор початкової освіти. Вчитель 

початкової школи та англійської мови  у початковій школі» 

Педагогічний стаж – 4 роки 

Педагогічне зацікавлення: соціально-педагогічна адаптація молодших 

школярів в умовах інтеграції змісту освіти 



 

Лісіцина Ольга Миколаївна  

Учитель початкових класів 

Освіта вища, Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. Івана Франка  

Спеціальність: «Педагогіка і методика початкового навчання. Вчитель 

початкових класів» 

Педагогічний стаж – 40 років 

Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст вищої категорії» 

Педагогічне звання: «Старший вчитель» 

Педагогічне зацікавлення: розвиток креативного мислення у молодших 

школярів. 

 



 

Марко Наталія Володимирівна 

Учителька початкових класів 

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

Спеціальність: «Педагогіка і методика початкового навчання. Учитель 

початкових класів» 

Педагогічний стаж – 29 років 

Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст вищої категорії» 

Педагогічне зацікавлення: диференціація як принцип навчання 

 



 

Мидлак Марія Андріївна 

Вихователька групи продовженого дня 

Освіта середня спеціальна, КЗЛОР «Самбірський фаховий педагогічний 

коледж ім. Івана Филипчака» 

Спеціальність: «Початкова освіта. Вчитель початкових класів» 

Педагогічний стаж - 1 рік 5 місяців 

Кваліфікаційна категорія: 10-ий тарифний розряд 

Педагогічне зацікавлення: розвиток творчих здібностей молодших школярів 

в умовах групи продовженого дня 

 



 

Пишняк Дар’я Дмитрівна 

Вчитель початкових класів 

Освіта вища, Харківська гуманітарно-педагогічна академія (бакалавр), 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

(магістр) 

Спеціальність: «Початкова освіта» 

Спеціалізація: «Інформатика» 

Педагогічний стаж – 9 років 

Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст другої категорії» 

Педагогічне зацікавлення: розвиток творчих здібностей молодших школярів. 



 

 

Пясецька Вікторія Вікторівна 

Учитель початкових класів 

Освіта вища, Волинський національний університет імені Лесі Українки 

Спеціальність: «Організатор початкової освіти. Вчитель початкової школи».  

Педагогічний стаж – 10 років 

Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст першої категорії». 

Досягнення: тренер науково-педагогічного проєкту «Інтелект України». 

Педагогічне зацікавлення: розвиток критичного мислення у молодших школярів. 



 
Рапко Дарія Дмитрівна  

Вихователь ГПД 

Освіта вища:  

1. Львівський державний університет ім. Івана Франка 
Спеціальність: "Біолог, ботанік" 

2. Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського 
Спеціальність: "Тренер, викладач" 

Педагогічний стаж — 8 років 

Кваліфікаційна категорія: "Спеціаліст 2 категорії" 

Педагогічне зацікавлення: Розвиток організованості, самостійності та зацікавлення у 
молодших школярів як основних умов успішного навчання. 



 

Солук Ірина Богданівна 

Асистентка вчителя, вихователька ГПД 

Освіта вища. Львівський національний університет ім. Івана Франка  

Спеціальність: «Географія Фізико-географ. Викладач географії, основ 

економіки і екології.» 

Педагогічний стаж – 5 років 

Педагогічне зацікавлення: організація інклюзивного навчання в закладі освіти: 

тонкощі інклюзивного навчання. 

 



 

Сорока Марія Петрівна 

Учитель початкових класів 

Освіта вища, Дрогобицький державний педагогічний університет імені 

Івана Франка 

Спеціальність: «Початкова освіта. Організатор початкової освіти. Вчитель 

початкової школи та інформатики у початковій школі» 

Педагогічний стаж – 4 роки 

Педагогічне зацікавлення: розвиток пізнавальної активності учнів 

відповідно до вимог НУШ 



 

Сотнікова Тетяна Олександрівна 

Вчителька початкових класів 

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

Спеціальність: «Початкова освіта. Вчитель початкових класів» 

Педагогічний стаж – 17 років 

Кваліфікаційна категорія: « Спеціаліст першої категорії» 

Досягнення: переможець міського конкурсу « Успішний педагог- 2021» 

Педагогічне зацікавлення: впровадження елементів інноваційних технологій, як 

засіб розвитку творчих здібностей школярів. 



 

Тадєєва Зоя Пахомівна  

Асистент вихователя ГПД 

Освіта вища, Дрогобицький педагогічний інститут ім. Івана Франка 

Спеціальність: «Музика» 

Педагогічний стаж – 42 роки 

Педагогічне зацікавлення: розвиток неповторної індивідуальності дитини. 

 



 

Хима Христина Михайлівна 

Учитель початкових класів 

Освіта вища, Львівський національний університет імені Івана Франка 

Спеціальність: «Початкова освіта. Вчитель початкових класів, вихователь в 

дошкільних закладах». 

Педагогічний стаж: 4 роки. 

Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст». 

Педагогічне зацікавлення: формування читацької компетенції в учнів початкових 

класів. 

 

 



 

Чорновіл Наталія Юріївна  

Учитель початкових класів 

Освіта вища, Волинський національний університет ім. Лесі Українки 

Спеціальність: «Початкове навчання. Вчитель початкових класів» 

Педагогічний стаж – 23 роки 

Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст вищої категорії» 

Педагогічне звання: «Старший вчитель» 

Педагогічне зацікавлення: розвиток креативного мислення у молодших 

школярів. 


