
Інформація про педагогічних працівників ПШ «Один, два, три» 

освіту, стаж, професійну зацікавленість, 

кваліфікаційну категорію. 
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Професійна зацікавленість  
педагогічного працівника 

Прихід Марія 
Андріївна 

Директор 
 

Прикарпатський державний університет 
ім.Стефаника, викладач  психології та 
педагог. 

30 В 
Управлінська діяльність керівника ЗЗСО 

в умовах Нової української школи 

Черних  
Надія  
Василівна 

Вчитель 
укр.мови 
вих. ГПД 

Житомирський педагогічний університет,  
вчит. укр. мови 

 

42 

 

В 

Пошуково - дослідницька діяльність у 

початковій школі як інструментарій 

інтегрованого курсу . 

Воробець 
Галина  
Зіновіївна 

Вчитель 
поч. класів  Тернопільський державний університет ім 

В. Гнатюка, вч. поч. кл. 

 

31 

В, 
Вч.-мет. 

Розвиток критичного мислення як засіб 

формування особистості вихованців 

Талама 
Галина 
Романівна 

Вчитель 
поч. класів, 
вих. ГПД 

Дрогобицький педагогічний університет,  

вч. поч.кл. 

 

30 

 

В 

Творчі лайфхаки в роботі вчителя 

початкової школи 

Басараба 
Людмила 
Богданівна 

Вчитель 
поч.кл., 
вих.ГПД 

Тернопільський державний університет ім 
В. Гнатюка, вч.поч.класів 

 

19 

 

В 

Використання онлайн ресурсів у практиці 

роботи початкової школи 

Чудійович 
 Галина 
Михайлівна 

Вих. ГПД, 
вихователь 
 

Тернопільський державний університет ім 
В. Гнатюка, вчит. ОБЖ,екології 

 

18 

 

1 

Формування екологічної свідомості та 

дитячої допитливості у пошуково-

дослідницькій діяльності дітей 



Гатала 
Ірина  
Василівна 

Вих ГПД, 
вихователь 
 

Прикарпатський державний університет 
ім.Стефаника, дошк. вих., поч. класи 

 

14 

 

В 

Використання онлайн ресурсів у практиці 

роботи початкової школи .  

Оновлення змісту освітнього процесу в 

контексті Базового компоненту 

дошкільної освіти 

Третяк Ірина 
Михайлівна 

Вчитель 
поч.клас. 
 

Дрогобицький педагогічний університет,  
вчитель поч..клас 

 

32 

 

В 

Пошуково - дослідницька діяльність у 

початковій школі як інструментарій 

інтегрованого курсу . 

Кішай 
Соломія 
Петрівна 

Вчитель 
фіз.вих., 
інстр.з 
фіз.вих. 
 

Львівський державний університет 
фізкультури, магістр здоров’я людини, вч. 
фіз. вих. 

7 2 Здоров ’язбере жувальне освітнє 

середовище в сучасній школі .  

Розвиток ключових компетентностей 

дітей дошкільного віку засобами 

фізичного виховання 

Тивонюк 
Михайло 
Миколайович 

Вчитель 
музики, 
муз.кер. 
 

Дрогобицький педагогічний університет,  
вч. музики 

 

20 

 

В 

Сучасні практики викладання музичного 

мистецтва. 

Професійний розвиток музичного 

керівника в умовах упровадження Нової 

української школи 

Бурбан 
Наталія 
Юріївна 

Вч.інформ. 
кер. гуртка з 
шахів, 
вих.ГПД 

Львівський національний університет ім. І. 
Франка, математика 

6 11 т.р. Медіаграмотність – як освітня 

компетентність вчителя інформатики 

 
Хміль Ольга 
Богданівна 

Вчитель 
англ. мови 

 

Львівський національний університет ім. І. 
Франка, викладач англійської і іспанської 
мов, літератури 

9 Спеціалі
ст 

Використання ігор як шлях підвищення 

пізнавальної активності учнів на уроках 

англійської мови 

Дідух Ірина 
Петрівна 

Вчитель 
англ. мови, 
кер.гуртка 

 

Дрогобицький державний педагогічний 
університет імені І. Франка,  
вчитель української мови і літератури, 
англійської мови, зарубіжної літератури 

0 Спеціалі
ст 

Додатки Google в професійній діяльності 

педагогів ЗДО. 



Голод 
Вікторія 
Ігорівна 

Пр.психол., 
соц.педагог 

Львівський державний університет 
внутрішніх справ, викладач психології 

0,5 Спеціалі
ст 

Арт - терапевтичні техніки в 

консультативній практиці психолога . 

Ільків Наталя 
Василівна 
 

Вих.- мет. Прикарпатський державний університет 
ім.Стефаника  
Викладач  психології та педагог. дошк. віку 

30 В Концептуальні засади модернізації 
дошкільної освіти на сучасному етапі. 

Гомечко Анна 
Іванівна 

Муз. кер. Львівське музично-педагогічне училище, 
музичний керівник, вчитель музики 

32 9 т.р. 
Ст. вих 

Музикотерапія. Методичний супровід 
становлення професійної компетентності 
педагога ЗДО.  

Балук 
Світлана 
Василівна 

Вч.-логопед Національний педагогічний університет 
ім.Драгоманова, магістр, викладач 
корекційної педагогіки, та спеціальної 
психології, логопед, вчитель початкових 
класів для дітей з порушеннями мовлення 

11 Спеціалі
ст 

Використання розвиваючих настільних 
ігор в роботі корекційного  педагога. 

Уружбекова 
Ольга 
Юріївна 

Вч.-логопед Національний педагогічний у ніверситет 
ім.Драгоманова, дефектологія, 
сурдопедагогіка. Дефектологія, вчитель 
поч.кл.шкіл глухих і слабочуючих 

10 Спеціалі
ст 

Використання інноваційних технологій в 
корекційно-відновлювальній роботі 
вчителя-логопеда 

Рижко Оксана 
Степанівна 

Вч.-логопед ЛНУ ім. І. Франка, 2016, Бакалавр 
корекційної освіти. Педагог-дефектолог, 
логопед дошкільних, шкільних і соціально-
реабілітаційних закладів для осіб з 
порушеннями психо-фізичного розвитку 

2 Спеціалі
ст 

Використання настільних ігор в 
корекційно-розвитковій роботі вчителя-
логопеда 

Порчик 
Оксана 
Богданівна 

Асистент 
вихователя 

Дрогобицький державний університет 
ім.Франка, філологія, педагогіка і методика 
середньої освіти, укр.мова та література, 
мова та література (англійська) 

1 Спеціалі
ст  
10 т.р. 

Методи казкотерапії для розвитку дитини, 
виховної і корекційної роботи з дітьми 
дошкільного віку 

Єнісєєва 
Лариса 
Ярославівна 

Асистент 
вихователя 

Закарпатський державний університет, 
практична психологія, практичний психолог 

2 Спеціалі
ст 
10 т.р. 

Методи казкотерапії для розвитку дитини, 
виховної і корекційної роботи з дітьми 
дошкільного віку 

Гвоздик   
Ірина 
Василівна 

Вихователь Прикарпатський університет ім.Стефаника, 
вихователь, вчитель початкових класів 

5 Спеціалі
ст 11т.р. 

Компетентнісний підхід до організації 
освітнього процесу в закладі дошкільної 
освіти . 

Романець 
Наталія 
Ярославівна 

Вихователь Педагогічний коледж ЛНУ ім.Франка, 
молодший спеціаліст, дошкільна освіта 

2 10 т.р. Статеве виховання дітей дошкільного віку 



Сливка Ольга 
Григорівна 

Вихователь Середня спеціальна, вихователь 45 10 т.р. Методи казкотерапії для розвитку дитини, 
виховної і корекційної роботи з дітьми 
дошкільного віку. 

Маргаль 
Вікторія 
Олексіївна 

Вихователь Кіровоградський державний педагогічний 
університет ім.В.Винниченка, психолого-
педагогічний факультет, початк.навчання 

14 Спеціалі
ст  
11 т.р. 

Логіко-математичні ігри в освітньому 
процесі ЗДО 

Стасик Леся 
Ярославівна 

Вихователь Львівське педагогічне училище № 1, 
вихователь у ДНЗ 

26 11 т.р. 
Ст. вих. 

Пошуково-дослідницька діяльність, як 
засіб стимулювання пізнавальної 
активності дошкільників 

Петрикіна 
Ірина 
Василівна 

Вихователь Львівський педагогічний коледж, вихователь 
Тернопільський національний педагогічний 
університет ім.В.Гнатюка, бакалавр, 
початкова освіта, вчитель поч.класів 

3 10 т.р. Патріотичне виховання підростаючого 
покоління 

      

Бриня Юлія 
Анатоліївна 

Вихователь Педагогічний коледж ЛНУ ім.І.Франка, 
вихователь, вчитель поч.кл., вч.англ.мови. 
Політехнічний університет, управління 
кадрами 

8 1  
 

Гра як провідний ефективний  інструмент 

в організації освітньої роботи в ЗДО та 

домінанта освітнього напрямку в роботі з 

дітьми 

Данилів 
Галина 
Михайлівна 

Вихователь Чернівецьке педагогічне училище, 
дошкільне виховання. 

32 11 т.р.  
вих.-
мет. 

Інклюзивне виховання дітей дошкільного 

віку 

Боса Марія 
Ігорівна 

Вихователь ЛНУ ім. І. Франка, 2020, вихователь дітей 
дошкільного віку, вихователь груп для дітей 
з порушеннями мовлення, 
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021, початкова 
освіта, вчитель початкових класів ЗЗСО 

4 Спеціалі
ст 
10 т.р. 

Роль скоромовок та чистомовок у 

виховному процесі дошкільника 

 


