
 

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 
Адміністрати
вна одиниця 

Повна назва 
закладу освіти 

Назва посади 
або предмета 

Форма навчання 
(очна, дистанційна, 
очно-дистанційна) 

З відривом від 
виробництва/ 

без відриву від 
виробництва 

Кваліфіка
ційна 

категорія 

Електронна 
адреса 

1. Воробець  Галина  Зіновіївна  Львів  Початкова 
школа «Один, 
два, три» 

вчитель 
початкових 
класів 

дистанційна  Без відриву від 
виробництва 

 вища  Lnvk123@gm
ail.com 

2. Хміль  Ольга Богданівна  Львів  Початкова 
школа «Один, 
два, три» 

вчитель 
англійської мови 

дистанційна  Без відриву від 
виробництва 

спеціалі
ст 

Lnvk123@gm
ail.com 

3. Чудійович Галина Михайлівна Львів  Початкова 
школа «Один, 
два, три» ЛМР 

Вихователь ГПД дистанційна  Без відриву від 
виробництва 

перша Lnvk123@gm
ail.com 

 
 

 

 



 

Львівська  міська рада 
Департамент гуманітарної політики 
Управління освіти 

Відділ освіти Шевченківського та Залізничного районів 
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 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 2023 році  

 

№ з/ 
п 

Прізвище Ім'я По батькові 
Адміністративна 

одиниця 

Повна назва 
закладу 
освіти 

Назва посади 
або предмета 

Форма 
навчання 

(дистанційна, 
очно-

дистанційна) 

З відривом 
від 

виробництва/ 
без відриву 

від 
виробництва 

Кваліфіка
ційна 

категорія 

Електронна 
адреса 

1. Маргаль Вікторія Олексіївна  Львів  Початкова 
школа 
«Один, два, 
три» ЛМР 

Вихователь ГПД дистанційна  Без відриву 
від 
виробництва 

Спеціаліс
т 

 Lnvk123@
gmail.com 

 
 

 

  



 

Львівська  міська рада 
Департамент гуманітарної політики 
Управління освіти 

Відділ освіти Шевченківського та Залізничного районів 
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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 

Прізвищ
е 

Ім'я 
По 

батькові 

Адміністр
ативна 

одиниця 

Повна назва 
закладу освіти 

Посада або 
предмет 

Назва програми (тема) 
Кваліфікаційна 

категорія 
Електронн
а адреса 

1  Талама  Галина  Романівн
а 

 Львів  Початкова 
школа «Один, 
два, три» ЛМР 

Вчитель 
початкових 
класів 

Професійний розвиток педагога в 
процесі розбудови Нової 
української школи відповідно до 
провідних ціннісно-світоглядних 
орієнтацій»(«Школа становлення 
сучасного педагога») 

вища  Lnvk123@

gmail.com 

2 Черних Надія Василівна  Львів  Початкова 
школа «Один, 
два, три» ЛМР 

Вихователь 
ГПД 

«Організація інклюзивного 
навчання у закладах освіти» 

вища  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 2025 році  

№ 
з/ 
п 

Прізвище Ім'я 
По 

батькові 

Адміністрат
ивна 

одиниця 

Повна назва 
закладу освіти 

Посада або 
предмет 

Назва програми (тема) 

Квалі
фікаці

йна 
катего

рія 

Електронна 
адреса 

1.  Гатала  Ірина  Василівна  Львів  Початкова 
школа «Один, 
два, три» ЛМР 

Вихователь 
ГПД 

«Організація інклюзивного навчання у 
закладах освіти» 

 вища  Lnvk123@g

mail.com 

2 Третяк Ірина Михайлівн
а 

 Львів  Початкова 
школа «Один, 
два, три» ЛМР 

Вчитель 
початкових 
класів 

Професійний розвиток педагога в процесі 
розбудови Нової української школи 
відповідно до провідних ціннісно-
світоглядних орієнтацій»(«Школа 
становлення сучасного педагога») 

вища  Lnvk123@g

mail.com 

3. Басараба Людми
ла 

Богданівна  Львів  Початкова 
школа «Один, 
два, три» ЛМР 

Вчитель 
початкових 
класів 

Професійний розвиток педагога в процесі 
розбудови Нової української школи 
відповідно до провідних ціннісно-
світоглядних орієнтацій»(«Школа 
становлення сучасного педагога») 

вища  Lnvk123@g
mail.com 

4. Бурбан Наталі
я 

Юріївна Львів  Початкова 
школа «Один, 
два, три» ЛМР 

Вчитель 
інформатики 
в початковій 
школі 

«Організація інклюзивного навчання у 
закладах освіти» 

друга  Lnvk123@g
mail.com 

 

 


