
 

Акерман Леся Володимирівна  

Учитель хімії  

Освіта вища, Львівський державний університет ім.  І. Франка 

Спеціальність:  “Хімік.  Викладач.” 

Педагогічний стаж- 32 роки  

Кваліфікаційна категорія:”Спеціаліст вищої категорії ” 

Педагогічне звання:”Старший вчитель” 

Педагогічне зацікавлення:”Запровадження особистісно-орієнтованого навчання 
на уроках хімії ” 

 



   

Бендзяк Марта Ярославівна 

 Учитель географії 

Освіта вища, Львівський державний університет ім. І. Франка 

Спеціальність: географія 

Педагогічний стаж – 31 рік 

Кваліфікаційна категорія: “Спеціаліст вищої категорії” 

Педагогічне звання: “Старший вчитель” 

Педагогічне зацікавлення: Використання інноваційних технологій на уроках географії 






Вакшинська Мирослава Павлівна

Учитель біології, природознавства, «Захисту України»

Освіта вища, Львівський державний університет ім. І. Франка

Спеціальність: біолог. Викладач біології і хімії.

Педагогічний стаж – 29 років

Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст вищої категорії»

Педагогічне звання: «Старший вчитель»

Педагогічне зацікавлення: активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології; 
формування інтересу до предмету  шляхом адаптації знань учнів до повсякденного життя.



 

Гладун Надія Богданівна 

Заступниця директорки з навчально-виховної роботи, учителька інформатики 

Освіта вища, Національний університет «Львівська політехніка» 

Спеціальність: «Викладач інформатики» 

Педагогічний стаж – 19 років 

Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст вищої категорії» 

Педагогічне звання: «Старший учитель» 

Педагогічне зацікавлення: формування комп’ютерної грамотності та створення середовища 

для всебічного розвитку особистості на уроках інформатики 



 
 
Горленко Оксана Любомирівна 
Учитель біології 
Освіта вища, Львівський державний університет ім. І. Франка 
Спеціальність: біолог. Викладач біології і хімії 
Педагогічний стаж – 27 років 
Кваліфікаційна категорія: “Спеціаліст вищої категорії” 
Педагогічне звання: “Старший вчитель” 
Досягнення: учні є призерами ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з 
біології 
Педагогічне зацікавлення: змішане навчання. 



 

 

Доманська Мирослава Григорівна 

Учитель математики 

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

Спеціальність: «Вчитель математики, фізики, астрономії і безпеки 

життєдіяльності» 

Педагогічний стаж – 10 рік 

Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст» 

Педагогічне зацікавлення: активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках 

математики, як засіб підвищення результативності навчального процесу 



 

Карасава Роксолана Мирославівна 

Учитель інформатики 

Освіта вища, Львівська державна фінансова академія, НУ Львівська 

Політехніка 

Спеціальність: «Магістр з економічної кібернетики», «Вчитель інформатики» 

Педагогічний стаж – 14 рік 

Кваліфікаційна категорія ІІ 

Досягнення: переможець міського конкурсу «Успішний педагог 2020» 

Педагогічне зацікавлення: формування комп'ютерної грамотності та створення 

середовища для всебічного розвитку особистості, використовуючи сучасні 

підходи та методи. 

 



Колбасюк Любов Борисівна
Учитель фізики

Освіта вища, Львівський національний університет імені Івана Франка

Спеціальність: «Прикладна фізика»

Педагогічний стаж – 3 рік

Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст»

Педагогічне зацікавлення:формування у свідомості учнів природничо-наукового
сприйняття світу з використанням інформаційних технологій.



 

 

Заступниця директорки з навчально-виховної роботи, вчителька математики 

Освіта вища, Львівський державний університет ім. Івана Франка 

Спеціальність: «Математик. Викладач математики.» 

Педагогічний стаж – 32 роки 

Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст вищої категорії» 

Педагогічне звання: «Старший вчитель» 

Педагогічне зацікавлення: Формування навичок самостійної роботи на уроках математики 

 



Михайлишин Любов Григорівна
Учитель математики.
Освіта вища, Львівський державний університет ім. Івана Франка
Спеціальність "Математик. Викладач математики"
Педагогічний стаж - 37 років
Кваліфікаційна категорія "Спеціаліст вищої категорії"
Педагогічне звання "Старший вчитель".
Педагогічне зацікавлення: пошук і вдосконалення форм змішаного
навчання на уроках математики.



 
 
Михайлів Олександра Михайлівна 
Учитель математики 
Освіта вища, Львівський державний університет ім. І. Франка 
Спеціальність: математик, викладач 
Педагогічний стаж – 33 роки 
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії 
Педагогічне звання: старший вчитель 
 



 

Нечепурна Ярина Богданівна 

Учитель географії та фінансової грамотності 

Освіта вища, Львівський національний університет імені Івана Франка 

Спеціальність: економіко – географ. Викладач. 

Педагогічний стаж – 20 років 

Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст вищої категорії» 

Педагогічне звання: «Старший вчитель» 

Досягнення: переможець міського конкурсу «Успішний педагог – 2020» 

Педагогічне зацікавлення: розвиток творчих здібностей учнів на уроках 

географії. 



 

Уралова Світлана 

Директорка, вчителька математики 

Освіта вища.  

 Львівський державний університет ім. І.Франка 

Спеціальність: "математика". Кваліфікація: "математик, викладач" 

 Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія управління 

персоналом" 

Ступінь вищої освіти: магістр. Спеціальність: "публічне управління та 

адміністрування". Спеціалізація: "Адміністративний менеджмент"  

 

Педагогічний стаж - 38 років 

Кваліфікаційна категорія: "спеціаліст вищої категорії" 

Педагогічне звання: "старший учитель" 

Досягнення: розбудова творчих колективів освітян у СЗШ №19, ЛДК СЗШ №3, 

ЛМВ ім. В.Стуса; робота над іміджем, створенням інноваційних освітніх 

просторів та комфортних умов у ЛДК СЗШ № 3, ЛМВ ім. В.Стуса. 

Педагогічне зацікавлення: вмотивований вчитель, вмотивований учень. 



 
 
Фрящікова Інна Петрівна 
Учителька математики  
Освіта вища, Львівський національний університет ім. Івана Франка 
Спеціальність: «Математик»  
Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст»  
Педагогічне зацікавлення: прикладне застосування математичних знань у різних сферах 
зацікавлень школяра. Формування алгоритмічної культури учня як здатності діяти за 
заданим алгоритмом, а також  самостійно конструювати нові алгоритми. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Янишівська Тетяна Василівна 

Вчитель фізики 

Освіта вища, Львівський національний університет ім. Івана Франка, фізичний 

факультет 

Спеціальність:  “Фізика”, кваліфікація фізик. Викладач фізики. 

Педагогічний стаж - 5 рік 

Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст другої категорії» 

Педагогічне зацікавлення: “ Застосування ІТ- технологій, онлайн  сервісів на    

уроках фізики для розвитку навчально-пізнавальних інтересів учнів” 

 

 


