
 

Львівська  міська рада 
Департамент гуманітарної політики 
Управління освіти 

Відділ освіти Шевченківського та Залізничного районів 

Початкова школа «Один, два, три»  
 79 054, Львів, вул. Любінська, 89в, тел.:(0322) 62 20 12, e-mail:  lnvk123@gmail.com 

 

Від   ______________      № _____ На №_________від ______________ 
 

Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
початкової школи «Один, два, три»  

при Комунальному закладі  Львівської обласної ради  
«Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»,  

які будуть атестуватися у 2022 році  
 

№ 
з/п 

Прізвище Ім'я По батькові Адмініст
ративна 
одиниця 

Повна назва закладу 
освіти 

Назва 
посади 
або 
предмета 

Форма 
навчання (очна, 
дистанційна, 
очно-
дистанційна) 

З відривом від 
виробництва/ 
без відриву від 
виробництва 

Кваліфі
каційна 
категорі
я 

Електронна 
адреса 

1.  Боса  Марія  Ігорівна  Львів  Початкова школа 
«Один, два, три» ЛМР 

Виховате
ль 

дистанційна  Без відриву від 
виробництва 

Спеціал
іст 

 Lnvk123@gm

ail.com 

2 Петрикіна Ірина  Василівна  Львів  Початкова школа 
«Один, два, три» ЛМР 

Виховате
ль 

дистанційна  Без відриву від 
виробництва 

11 т.р.  Lnvk123@gm

ail.com 

3 Пилипів Іванна Богданівна Львів  Початкова школа 
«Один, два, три» ЛМР 

Виховате
ль 

дистанційна  Без відриву від 
виробництва 

11 т.р.  Lnvk123@gm

ail.com 

4 Романець Наталія Ярославівна  Львів  Початкова школа 
«Один, два, три» ЛМР 

Виховате
ль 

дистанційна  Без відриву від 
виробництва 

Спеціал
іст 

 Lnvk123@gm

ail.com 

5 Єнісєєва Лариса Ярославівна  Львів  Початкова школа 
«Один, два, три» ЛМР 

Асистент 
виховате
ля 

дистанційна  Без відриву від 
виробництва 

Спеціал
іст 

 Lnvk123@gm

ail.com 

 

 



 

Львівська  міська рада 
Департамент гуманітарної політики 
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Відділ освіти Шевченківського та Залізничного районів 
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Від   ______________      № _____ На №_________від ______________ 

 
Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

початкової школи «Один, два, три»  

при Комунальному закладі  Львівської обласної ради  

«Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»,  

які будуть атестуватися у 2023 році  

№ 
з/п 

Прізвище Ім'я По батькові 
Адмініст
ративна 
одиниця 

Повна назва 
закладу освіти 

Назва 
посади або 
предмета 

Форма 
навчання 

(дистанційн
а, очно-

дистанційн
а) 

З відривом від 
виробництва/ 

без відриву від 
виробництва 

Кваліфіка
ційна 

категорія 

Електрон
на 

адреса 

1  Данилів  Галина  Михайлівна  Львів  Початкова 
школа «Один, 
два, три» ЛМР 

Вихователь дистанційна  Без відриву від 
виробництва 

11 т. р.  Lnvk123@

gmail.com 

2 Кішай  Соломія Петрівна Львів  Початкова 
школа «Один, 
два, три» ЛМР 

Інструктор з 
фізичного 
виховання 

дистанційна  Без відриву від 
виробництва 

друга  Lnvk123@

gmail.com 

3 Уружбекова Ольга Юріївна Львів  Початкова 
школа «Один, 
два, три» ЛМР 

Вчитель-
логопед 

дистанційна  Без відриву від 
виробництва 

друга  Lnvk123@

gmail.com 

4 Шеремета Дарія Богданівна  Львів  Початкова 
школа «Один, 
два, три» ЛМР 

Практичний 
психолог 

дистанційна  Без відриву від 
виробництва 

Спеціаліст  Lnvk123@

gmail.com 
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Від   ______________      № _____ На №_________від ______________ 

 
Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

початкової школи «Один, два, три» 

при Центрі професійного розвитку педагогічних працівників м. Львова,  

які будуть атестуватися у 2024 році  

№ 
з/п 

Прізвище Ім'я По батькові 

Адмініс
тративн

а 
одиниц

я 

Повна 
назва 

закладу 
освіти 

Назва 
посади або 
предмета 

Назва програми 
(тема)  

Кваліфіка
ційна 

категорія 

Електронн
а адреса 

1  Стасик  Леся  Ярославівн
а 

 Львів  Початкова 
школа 
«Один, два, 
три» ЛМР 

Вихователь  Методичний супровід 
становлення 
професійної 
компетентности 
педагогів ЗДО 

 11 т. р.  Lnvk123@g

mail.com 

2 Дубневич Марія Володимирів
на 

 Львів  Початкова 
школа 
«Один, два, 
три» ЛМР 

Вихователь  Організація 
інклюзивного навчання 
в закладах освіти. 

друга  Lnvk123@g

mail.com 

3 Гомечко Ганна Іванівна  Львів  Початкова 
школа 
«Один, два, 
три» ЛМР 

Музичний 
керівник 

Додатки Google в 
діяльності вчителів. 
Використання он-лайн 
ресурсів для організації 
дистанційного 
навчання. 

10 т. р.  Lnvk123@g

mail.com 



4 Тивонюк Михайло Миколайови
ч 

 Львів  Початкова 
школа 
«Один, два, 
три» ЛМР 

Музичний 
керівник 

Додатки Google в 
діяльності вчителів. 
Використання он-лайн 
ресурсів для організації 
дистанційного 
навчання. 

вища  Lnvk123@g

mail.com 

5 Ільків Наталія Василівна Львів Музичний 
керівник 

Вихователь-
методист 

Концептуальні засади 
модернізації дошкільної 
освіти на сучасному 
етапі. Нові типи 
дошкільних закладів та 
форми здобуття 
дошкільної освіти. 

вища  Lnvk123@g

mail.com 

 

               

  

                


