
 

Буць Тетяна Володимирівна 

Учитель фізичного виховання 

Освіта вища, Львівський державний університет фізичної культури 

Спеціальність: «Викладач фізичного виховання і спорту» 

Педагогічний стаж – 24 роки 

Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст вищої категорії» 

Педагогічне зацікавлення: «Вплив рухливих ігор на розвиток фізичних 

якостей школярів» 

 



 

Кабанець Галина Романівна  

Учитель основ здоров’я 

Освіта вища, Львівський державний університет ім. Івана Франка  

Спеціальність: «Хімік. Викладач хімії» 

Педагогічний стаж – 39 років 

Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст вищої категорії» 

Педагогічне звання: «Старший вчитель» 

Педагогічне зацікавлення: адаптація дитини до умов проживання в сучасному 

суспільстві.  

 



 

Колодій Антін Богданович  

Керівник гуртка  

Освіта вища, Дрогобицький педагогічний інститут ім. Івана Франка  

Спеціальність: ««Музика» 

Педагогічний стаж – 40 років 

Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст вищої категорії» 

Педагогічне зацікавлення: розвиток музичних здібностей кожної дитини 

засобами музичного мистецтва, поглиблений розвиток музичних здібностей 

талановитих дітей. 

 



 

 

 

Космачова Юлія Миколаївна 

Вчителька  інтегрованого курсу «Мистецтво»;  педагогиня - організатор 

Освіта вища, Київський національний університет культури та мистецтв 

Напрям підготовки:   «Театральне мистецтво» 

Педагогічний стаж :   26  років 

Кваліфікаційна категорія:   Спеціаліст 

Педагогічне звання:  «Старший вчитель» 

Педагогічне зацікавлення: Формування особистості учня у процесі     

                                                   навчальної  та позанавчальної діяльності 



 

Крива Любов Филимонівна  

Керівник гуртка  

Освіта середня спеціальна, Львівське музичне училище  

Спеціальність: «Народні інструменти: клас домри» 

Педагогічний стаж – 54 роки 

Кваліфікаційна категорія: «11-ий тарифний розряд» 

Педагогічне звання: «Старший вчитель» 

Педагогічне зацікавлення: всебічний розвиток дитини засобами музичного 

мистецтва.  

 



МедвідьРоманМирославович

Вчительфізкультури

Освітавища,Львівськийдержавнийуніверситетфізичноїкультури

Спеціальність:«Фізичневиховання»

Педагогічнийстаж–10років

Кваліфікаційнакатегорія:Першакатегорія

Педагогічнезацікавлення:розвитокігровихвидівспорту.



 

 
 
Носаль Ярослава Богумілівна 
 
Вчителька технологій 
 
Освіта вища. Львівський лісотехнічний інститут. 
Спеціальність: "Інженер-технолог по конструюванню і виробництву меблів". 
Аспірантура. 
Спеціальність: "Проектування та конструювання меблів". 
 
Дрогобицький Державний педагогічний інститут імені Івана Франка. 
Спеціальність: "Вчитель трудового навчання та загальнотехнічних дисциплін". 
 
Педагогічний стаж - 33 роки. 
 
Педагогічне зацікавлення: "Розвиток трудових навичок та творчого підходу до 
праці". 
 



 

 

Падус Роксоляна Володимирівна   

Заступниця директорки з НВР. Вчителька мистецтва  

Освіта вища, Львівська державна консерваторія ім. Миколи Лисенка 

Спеціальність: «Музикознавець. Викладач музично-теоретичних дисциплін» 

Педагогічний стаж – 40 років 

Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст вищої категорії» 

Педагогічне звання: «Учитель-методист» 

Педагогічне зацікавлення: виховання громадянської гідності учня, національно 

свідомого, життєво і соціально компетентного.»  

 



Парфенюк Наталія Степанівна
Керівник театрального гуртка "Крила"

 
Освіта: середня-спеціальна
Театральна студія при Державному Академічному 
театрі ім. І.Франка
Спеціальність: Актриса музично-драматичного театру
Педагогічний стаж: 25 років
педагогічне зацікавлення: застосування навиків 
акторської майстерності та гарної мови в житті



 

Сень Олег Володимирович 

Учитель фізичної культури 

Освіта вища, Львівський державний інститут фізичної культури 

Спеціальність: викладач фізичного виховання і спорту 

Педагогічний стаж - 23р. 

Кваліфікаційна категорія : “Спеціаліст вищої категорії” 

Педагогічне зацікавлення : розвиток фізичних якостей у дітей молодшого та 

середнього шкільного віку. 



Спицька Наталія Олександрівна
Учитель мистецтв початкових класів
Освіта вища, Харківській національний університет мистецтв ім. І.П.Котляревского
Спеціальність: “ Театральне мистецтво”
Кваліфікаційна категорія: “Актор драматичного театру і кіно”
Педагогічне зацікавлення: Мистецтво, як чарівне вікно у світ для молодших школярів



 

 

Стельмащук Руслан Борисович 

Вчитель 1-11 класів 

Освіта вища, Львівський державний університет фізичної культури 

Спеціальність: «Олімпійський та професійний спорт» 

Педагогічний стаж – 10 років 

Кваліфікаційна категорія: Перша категорія 

Педагогічне звання: Вчитель 

Досягнення: -  

Педагогічне зацікавлення: методика розвитку фізичних якостей системи колового тренування. 



 

Черняк Олександр Борисович 

Вчитель трудового навчання (технології).  

Освіта вища, Ну Львівська Політехніка, Радіотехнічний факультет.  

Спеціальність: "Радіотехніка".  

Педагогічний стаж -  30 років.  

Кваліфікаційна категорія -  вища.  

Досягнення: -  

Педагогічне зацікавлення: Методики моделювання та впровадження в освітній 

процес сучасні технічні засоби, методи та підходи. 

 


