Публікацію збірника здійснено за фінансової підтримки
Представництва DVV International в Україні
Від редакції
Скільки б ти не жив, усе життя слід навчатися.
Сенека

Ви тримаєте в руках збірник, що дозволить відкрити нові горизонти для
власного розвиту. До каталогу входять організації Львова та області, що займаються освітою дорослих у найрізноманітніших напрямках. Таким чином Ви зможете обрати саме той напрямок, що найбільше відповідає Вашим запитам.
Динамічність сучасного інформаційного простору вимагає швидкого реагування на виклики часу. Тож навчання протягом цілого життя стає не модним
трендом, а необхідністю, яка дозволяє йти у ногу з часом. Серед усього багатства
напрямків, форм та методів навчання, цей каталог покликаний стати орієнтиром
для вибору шляху пізнання, незалежно від Вашого віку.
Видавництво приурочене до проведення Днів освіти дорослих 5-10 жовтня
2015 року у м. Львові.
Віримо, що кожен із читачів знайде свій напрямок навчання і розвитку та зможе покращити якість власного життя.

Дмитро Якимець,
відповідальний за випуск
Каталог організацій складений на основі інформації поданої представниками
організацій та отриманій із відкритих джерел. Перелік освітніх послуг, їх тривалість і вартість, також контакти організацій можуть змінюватись. Для отримання
додаткової інформації слід звертатись безпосередньо до організацій представлених у каталозі.
© обкладинка та верстка Надії Лілікович, упорядник Дмитро Якимець.
© 2015 Інститут з Міжнародного Співробітництва Німецької Асоціації Народних Університетів (Deutscher Volkshochschulverband eV, DVV), Західноукраїнський
ресурсний центр.
Тираж – 1000 примірників. Надруковано ФОП Ніколаєнко.
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Центр освітньої політики

м. Львів, пл. Ринок, 8, 79008; +38(032)- 272-06-47; 272-28-61;
e-mail: oprocak@iatp.org.ua

Опис компанії
ЛМГО “Центр освітньої політики” засновано у 2000 році. Підставою до створення цієї інституції стали “Основні засади освітньої політики міста Львова”, розроблені управлінням освіти Львівської міської ради спільно з громадськими організаціями „Інститут політичних технологій” (м. Львів) та „Міжнародний центр
перспективних досліджень” (м. Київ), та затвердженні Львівською міською радою
30 грудня 1999 року.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Центр ставить собі за мету сприяти розвиткові в Україні системи освіти, яка
створює рівні можливості та умови для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, виховує покоління людей, здатних ефективно
працювати і навчатися впродовж життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід’ємну
складову європейської та світової спільноти.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми проведення навчань: майстер-класи, тренінги.
Тематика навчань: європейська інтеграція, політична діяльність.

кладного програмного забезпечення «1С: Підприємство».
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми проведення навчань: майстер-класи, тренінги, професійні сертифікаційні програми, вечірні курси.
Тематика навчань: інформаційні технології.
Безліч реалізованих нами проектів в різних областях діяльності з різною
специфікою ведення бізнесу. Кожний реалізований проект - починає жити разом
з нами, стає частиною великої родини Теллур.
Центр сертифікованого навчання 1С-Теллур «Модуль» - це зручне та якісне
навчання користувачів продуктів «1С».
Проводимо курси для:
- студентів (перші кроки),
- для підвищення кваліфікації
- для програмістів 1С
Навчання проводиться в спеціалізованих обладнних класах. Формуємо ранкові та вечірні групи. Після закінчення ви отримуєте реальні практичні навички
роботи з програмним забезпеченням та іменний сертифікат від «1С».
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Приватне підприємство
Кількість працівників. 5-10
Досягнення: У 2008 році ми стали представництвом компанії «1С-Теллур»,
будучи на сьогодні єдиним дочірнім підприємством фірми «1С» на території західної України.

ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Громадська організація
Партнери: Центр тестових технологій, Київ; Інститут управління суспільними змінами, Київ; Товариство викладачів-тренерів (Stowarzyszenie edukatorów),
Варшава.
Кількість працівників. 3-5
Керівник організації: Олег Процак
1C-Теллур «Модуль»

79018, м. Львів, вул. Стороженка, 12, пов. 6, оф. 64; а/я 9630;
(032) 239-59-34; (032) 232-90-99; (032) 232-50-99; (032) 239-5604
e-mail: sale@1c-tm.com.ua; cайт: www.1c-tm.com.ua

Опис компанії
ЛМГО “Центр освітньої політики” засновано у 2000 році. Підставою до навчання (ЦСО) фірми «1С». Уже кілька сотень слухачів підвищили свій професійний
рівень, завдяки курсам, пройденим в нашому Навчальному Центрі, і підтвердженням цьому є іменні сертифікати зразка «1С», отримані після проходження курсів.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Вже більше 10 років на ринку СНД та сусідніх європейських країн займається автоматизацією процесів управління та обліку в бізнесі з використанням при4

Chik! фотошкола

м. Львів, вул. Ліська, 16, оф.406; +38( 096) 0-842-840
е-mail: photo.school.chik@gmail.com; сайт: www.chik.lviv.ua

Опис компанії
Фотошкола створенна у 2010 році. Ми прагнемо, щоб Ви разом із здобуттям
нових навиків та знань також були в курсі усіх тенденцій фотографії у світі. Ми
допомагаємо тим, для кого фотографія не тільки хоббі, але й спосіб мислення і
стиль життя. Якщо Ви фотографуєте і бажаєте розвивати свій талант, будемо раді
Вас бачити на наших курсах та зустрічах. У фотошколі Сhik! створені навчальні
програми як для любителів та початківців, так і для професійних фотографів, для
яких фото також і бізнес. Ми проводимо: фотокурси, практичні майстер-класи, виїзні фототури, форуми фотографії, студійні заняття та ще багато інших цікавих
подій.
Фотографуючи разом з нами, Ви отримуєте не лише якісне навчання від професійних фотографів, а й розвиваєте вміння мислити нестандартно, відкриєте
власний потенціал митця.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ФОТОШКОЛА CHIK! - спеціалізована професійна фотошкола, що має за мету
навчання мистецтву фотографії та розвитку людей, які люблять фотографувати.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми проведення навчань: Майстер-класи, тренінги, професійні сертифікаційні програми, вечірні курси.
Тематика навчань: Фотографія.
Тривалість курсу: 32 заняття х 2 год. (4 місяці), двічі на тиждень, пн. чт. Час занять
18:30-20:30
Вартість навчання 1000 грн./місяць
Бонус - у вартість навчання входить участь у Фотоклубі Chik! на 1 рік!
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Приватне підприємство
Кількість працівників. 3-5
Керівник організації: Андрій Чиковський
Event-агенція «Ovatio»
м. Львів, вул. Кльоновича, 3; (032) 275-10-35; +38 (050) 372 - 39 - 91
е-mail : info@ovatio.com.ua; сайт: ovatio.com.ua

Опис компанії
Перелік напрямів навчання:
- курс «Весільний організатор»;
- курс «Весільний координатор»;
- курс «Весілля в кольорі»
МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
- організація заходів різного роду і масштабів;
- весілля, корпоративи, дитячі свята та ін.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми проведення навчань: Професійні сертифікаційні програми, вечірні
курси.
Тематика навчань: Організація весіль.
Курс розрахований на тих кому подобається все що пов’язано з організацією
та весіллями, хто шукає нову професію, хоче почати свою справу. Ми розповімо всі
технічні моменти і відкриємо всі секрети.
Вартість навчання: 800-2500 грн. Знижка для учнів: приведи подругу - 20%
обом
Документ про закінчення курсів: сертифікат. Сприяння в працевлаштуванні:
- оплачувана практика;
- консультування в проведенні весіль самостійно (3 год.)
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Приватне підприємство
Кількість працівників. 5-10
Керівник організації: Наталя Михайлів
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Mantra house,
студія медитації та йоги

вул. Крушельницької, 1, оф. 2, м. Львів; (093) 366-31-95;
Сайт: vk.com/meditation_lviv

Опис компанії
Медитація піднімає настрій, покращує самопочуття, позбавляє від залежностей та надихає до творчості. І це далеко не повний перелік переваг від регулярних
практик!
Саме тому ми вирішили заснувати перші у Львові курси медитації - курси, на
яких всі бажаючі зможуть безкоштовно навчитись застосовувати прості та ефективні медитативні практики в своєму житті. Нам подобається медитувати - і ми
щиро прагнемо поділитися цим з вами!
МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Медитація давно вже завоювала популярність в світі. З вузкоспеціалізованої спірітуалістичної практики вона перетворилася на незамінну щоденну звичку
мільйонів успішних людей. Медитації навчають в школах; директора великих корпорацій замовляють для своїх співробітників тренінги по медитації; в кожному аеропорту та в більшості великих шоппінг-центрів світу відкриті спеціальні кімнати
для медитації та релаксації.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми проведення навчань: Майстер-класи, тренінги, вечірні курси
здоровий спосіб життя,
Тематика навчань: Медитація
Вартість навчання: Безкоштовно! Для студентів, офісних працівників, менеджерів проектів, волонтерів, які допомагають із АТО та інших категорій населення,
які щодня стикаються зі стресами. Прості та ефективні техніки зняття стресу та
швидкої релаксації в будь-яких зовнішніх умовах.
Навчитись можна за 1 вечір, використовувати - все життя.
Об’єм курсу: 45 занять.
Час проведення: четвер, з 11.06 по 31.08, початок о 19:00.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Громадська організація
Кількість працівників: 5-10
Керівник організації: Ріна Раманова
MEDIA ARTS COMMUNITY

(096) 912-96-09 |; (063) 177-17-86;
е-mail : info@mac.lviv.uа; сайт: www.mac.lviv.ua

Опис компанії
ФОРМАТИ ПОДІЙ:
Inspired Talks – серія надихаючих зустрічей для обміну досвідом та порадами
під час створення власних стартапів, або ж роботи у конкретних сферах.
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Майстер-клас – освітня подія, що несе комплекс професійних навичок та
кейсів із певного напрямку.
Курс – тривала програма, розрахована на певну кількість занять з метою поглибленого вивчення та надання низки практичних кейсів для негайного застосування у сфері професійної діяльності.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
MEDIA ARTS COMMUNITY — освітня платформа, що займається організацією освітніх подій, спрямованих на розвиток креативних спеціальностей. Створена
перш за все для того, аби гуртувати креативних ініціативниих людей та надати
простір для особистісного розвитку. Заходи проекту спрямовані на те, аби надихати на нові починання та мотивувати до дій.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми проведення навчань: Майстер-класи, тренінги
Тематика навчань: Бухгалтерія, європейська інтеграція, журналістика,
звя’зки з громадскістю, іноземні мови, інформаційні технології, керування часом,
комунікація, ораторське мистецтво, лідерство, особистий розвиток, програмування, фотографія, управління ГО
Напрямки діяльності МАС: PR, реклама, брендинг, дизайн, фото, відео, ІТ,
маркетинг, менеджмент, журналістика, медіа, музика.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Приватне підприємство
Кількість працівників: 5-10
Paola, навчальний центр фітодизайну

м.Львів, вул.Липинського, 54; (032) 253-81-15, моб. (098) 681-55-97
е-mail : info@paola.com.ua; сайт: paola.com.ua, www.facebook.com/Paola.Lviv

Опис компанії
Навчальний центр «Паола» запрошує на курси: дизайну інтер’єру, ландшафтного дизайну, фітодизайну та флористики, проводить майстер-класи: «Букети з цукерок», «Мистецтво карвінгу», «Флористичні композиції».
Програма
курсів
ландшафтного
дизайну
розрахована
на
тих,
хто починає навчання «з нуля». Включає вивчення комп’ютерної програми для ландшафтного дизайну «Наш сад Рубін 9».
Якщо вас цікавить мистецтво складання композицій з живих або штучних квітів то
курси флористики саме для вас. Заняття денні та вечірні.
Відвідавши наші майстер-класи «Букети з цукерок», ви самотужки зможете
зробити солодкі подарунки до будь-якого свята або урочистої нагоди.
Мистецтво художньої різки по овочах і фруктах прийшло до нас нещодавно.
Після навчання на майстер-класах з карвінгу ви зможете здивувати своїх гостей.

Тривалість курсів: 60 академічних годин.
Графік занять на курсах: 3 дні на тиждень по 4 академічних години в день.
Теорія - 36 академічних годин; Практика - 24 ак.години (у т.ч. 4 ак.години самостійних занять)
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Приватне підприємство
Кількість працівників: 3-5
Керівник організації: Ковальчук Тетяна Іванівна
Promix, барменський центр

79031, Україна, м. Львів, вул. Стрийська 85а, 228;
+38 (067)67-57-512; +38 (097) 793-71-77; +38 (063) 054-54-14;
е-mail : info@bc-promix.com; сайт: www.bc-promix.com

Опис компанії
Курси барменів від BC Promix це:
- Зручний лекційний зал, обладнаний проектором
- Зал для флейрингу з тренувальними пляшками, шейкерами та резиною
- Стильна кавова станція (кавомашина, кавомолка та інші аксесуари бариста)
- Професійна барна станція
- Тренувальна пивна установка
- Дегустаційні матеріали від спонсорів
Барменський центр Promix працює та навчає барменів з 2009 року
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми проведення навчань: Майстер-класи, тренінги, вечірні курси,
курси барменів
Напрямки: Міксологія (3 дні +МК), Бариста (2 дні + МК), Винний семінар (1 день),
Пивний семінар (1день + похід у музей пивоваріння), Флейринг (6 днів тренувань),
Історія та виробництво напоїв (6 днів), Психологія якісного сервісу (1 день).
Графік навчання: тривалість курсів 5 тижнів ( 25 робочих днів). Заняття проводяться по буднях: пн-пт 10.00-17.00.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Професійне товариство
Кількість працівників: 5-10
Керівник організації: Дацьо Михайло
Досягнення: BC Promix та викладачі барменського центру являються учасниками AUBA (всеукраїнської асоціації барменів.
Курси барменів - бариста базуються на методичних матеріалах IBA (міжнародна асоціація бартендерів), доповнені знаннями та досвідом, здобутими викладачами та керівником центру. Ми раді ділитись досвідом, навчати, тренувати та
відкривати світ барного мистецтва для Вас.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми проведення навчань: Майстер-класи, вечірні курси
Тематика навчань: Особистий розвиток, мистецтво, творчість - декоративне
мистецтво.
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Quality Assurance Group

вул. Водогінна, 2-б, м. Львів; (099) 376-65-05
е-mail :info@qagroup.com.ua; сайт: www.qagroup.com.ua

Опис компанії
Quality Assurance Group це команда сильних, орієнтованих на результат
спеціалістів. Кожен із членів команди робить свій вагомий внесок у розвиток QA
галузі та ІТ загалом, та дає можливість рости професійно та розвиватися кожному бажаючому приєднатися. Завжди в пошуку та дослідженні нових підходів до
тестування програмного забезпечення та розробки індивідуальних технік, що дає
нам змогу іти в ногу з швидким розвитком ІТ.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми проведення навчань: Майстер-класи, тренінги, вечірні курси
Тематика навчань: Інформаційні технології
Структурованість викладеної інформації сприяє ефективному з своєнню навчального матеріалу. Вивчення матеріалу викладеного на семінарах підкріплюється практичними заняттями.
Курси постійно вдосконалюються та відповідають сучасним потребам ринку
IT послуг. Моніторинг засвоєння отриманих знань та навиків через проведення
випускних співбесід. Надання індивідуальних рекомендацій з метою оптимального використання унікальних здібностей кожного у професії тест інженера.
Тривалість курсу: за домовленістю
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Громадська організація
Керівник організації: 5-10
Керівник організації: Анастасія Мараховська - Aдміністративний Директор в
Quality Assurance Group
REGA, ШКОЛА ВОДІЙСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

м. Львів, вул. Стрийська, 199 (територія стадіону ”Арена Львів”)
(098) 444-12-40, (032) 290-26-06
е-mail: Taras.Rega@rally.in.ua; сайт: www.rega.lviv.ua

Опис компанії
Наша система навчання розбита на декілька рівнів - від початківців до водія-професіонала. Автошкола Водійської Майстерності Тараса Реги пропонує спеціальну програму навчання, яка дозволить заощадити час на тренуваннях і досягнути максимальних результатів за короткий термін. Ми проводимо заняття на
спеціальному майданчику, де є можливість попробувати все, на що здатен водій та
його авто, навчитися безпечно і впевнено керувати автомобілем.
У нашій автошколі розроблена комплексна програма підвищення водійської
майстерності, яка передбачає різні варіанти практичних занять в різний час доби
і погодних умовах, яка дозволить Вам краще орієнтуватися в інтенсивному транспортному потоці в місті, впевненіше відчувати себе на засніженій і слизькій зимовій дорозі, навчитися виходити із складних дорожніх ситуацій.
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МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Ми не видаємо посвідчення водія, у нас немає навчальних класів - ми не працюємо за програмою звичайної автошколи. Однак ми єдина організація у Львові,
яка професійно надає послуги з підвищення рівня водійської майстерності та розвитку контраварійних навиків.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми проведення навчань: Майстер-класи, тренінги, вечірні курси.
Тематика навчань: Автошколи, курси водіння.
Вартість на автомобілі клієнта від 1800 грн. (16 год.). Для того, щоб Ви оцінили нашу методику та якість навчання на практиці, Автошкола Водійської Майстерності пропонує прийти на безкоштовний урок. Фахівці автошколи, за допомогою
ряду вправ, визначать Ваш рівень керування автомобілем, і запропонують індивідуальну програму, яка відповідатиме Вашим навичкам водіння
Автошкола працює з понеділка до неділі (включно).
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Приватне підприємство
Кількість працівників: 5-10
Керівник організації: Рега Тарас Петрович — директор
Досягнення: Наша автошкола пропонує великий вибір навчальних автомобілів:
Suzuki Swift, Honda Civic, Skoda Fabia, Chevrolet Aveo
Royal Club Academy

м. Львів, вул. Академіка Андрія Сахарова, 6, офіс 1; +38 (067) 370-51-95
е-mail : office@royalacademy.com.ua; сайт: royalacademy.com.ua

Опис компанії
Ви омріяли здобути нову професію в закладі «ROYAL CLUB» Academy? Ми
Вас вітаємо! Ваш напрямок вірний. Осільки учбово методичний центр «ROYAL
CLUB» Academy — заклад, який відкриває перед Вами нову казкову сторінку в Вашому житті.
Діяльність, яку Ви обрали, будь то «Я професійний перукар стиліст», чи «Я
візажист», а може «Я спеціаліст з нігтьової естетики», можливо «Я косметолог», «Я
лікар ін’єкціоніст», а може «Я масажист». Підвищуючи свою кваліфікацію, освою
напрямок «Я консультант по збереженню здоров’я та правильному харчуванню»,
прохожу коуч-тренінги.
Всі ці напрямки дозволяють Вам бути необхідними в любій точці земної кулі.
Спокійно змінювати країну за країною, місто за містом. Бо кожна професія, яку Ви
обрали потрібна всюди та знімає мовний бар’єр. Від Вас потрібно тільки досконале володіння своїм ремеслом.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми проведення навчань: Майстер-класи, тренінги, вечірні курси
Тематика навчань: Перукарські послуги, косметологічні послуги
Вартість: від 850грн./місяць.
Тривалість 6-7місяців.
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ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Приватне підприємство
Кількість працівників: 5-10
Sweet дитя, центр усвідомленого батьківства
м. Львів, вул.Стуса, 4 (відкритий басейн «Динамо»)
(032) 264-41-84 - з 18 до 21; (050) 37-601-37 - цілодобово
(067) 170-33-63 - цілодобово; сайт: www.papamama.lviv.ua

Опис компанії
Центр свідомого батьківства Sweet Дитя було створено у Львові у 2005 році
за підтримки Асоціації свідомого батьківства Україні.
Ми працюємо в таких напрямках: курси підготовки до партнерських пологів,
підготовка майбутніх мам до природних пологів, гімнастика для майбутніх мам,
консультація психолога, психотерапія, курси для нянь, курс перинатальної психології для фахівців, масаж немовлятам, жіночі тренінги.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Центр свідомого батьківства «SWEET Дитя» працює під патронатом Асоціації Свідомого батьківства України, створеної у 2006 році у м. Києві на базі Науково-практичного центру «Ейлітія».
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми проведення навчань: Майстер-класи, тренінги, вечірні курси
Тематика навчань: Здоровий спосіб життя, батьківські курси
Наш курс «Майбутня мама» включає в себе практичні заняття із вправами на
природнє знеболювання у пологах, розказують про внутрішньоутробний розвиток малюка, про його потреби на різних етапах розвитку, вчать розвивати органи
чуття з допомогою внутрішньоутробного спілкування, допомагають майбутнім
мамам розібратися у змінах своїх відчутів на різних етапах вагітності, готують до
партнерських пологів.
Курс Йоги та Аквааеробіки для вагітних підготує необхідні м’язи до пологів,
надасть тонусу та бадьорого настрою. Найідеальнішим способом народити щасливу дитину це підготуватись до цієї важливої події заздалегідь.
Якщо ви тільки плануєте малюка, вам підійде курс «Плануємо малюка», під
час якого спеціалісти центру займаючись індивідуально з кожною сімейною парою, проведуть курс занять на гармонізацію стосунків в парі, розкажуть як правильно харчуватись та підготуватись до народження здорової дитини.
Курс «Професійна мама» включає в себе лекції та практичні заняття по дитячій психології та педагогіці, розкаже вам про особливості виховання дітей, народжених з допомогою кесаревого розтину, проінформує про різні напрями і течії
у дитячій педагогіці: таких який методика Марії Монтесорі, Вільфсдорська педагогіка та багато інших.
У нашому Центрі Ви можете отримати індивідуальну психологічну консультацію та пройти курс занять на гармонізацію подружної пари при проблемі безпліддя.
Тренінги для жінок та чоловіків покликані допомогти зрозуміти свій шлях у
цьому житті, дають відповіді на питання у кризових ситуаціях, допомагають розкрити неповторність та силу кожної особистості.
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ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Фізична особа підприємець (ФОП)
Кількість працівників: 3-5
Керівник організації: Альбокрінова Інна Василівна
АIESEC у Львові

e-mail : anna.pelyushkevych@aiesec.net; anastasia.kaperis@aiesec.net;
christina.nagorna@aiesec.net; cайт: www.aiesec.lviv.ua

Опис компанії
AIESEC – це міжнародна молодіжна громадська організація, що об’єднує студентів та нещодавних випускників ВНЗ із метою розвитку лідерського та професійного потенціалу молодих людей та позитивного вкладу в суспільство.
AIESEC об’єднує 86 тисяч молодих людей в 124 країнах світу та співпрацює
із більше ніж 2400 університетами. Більше 30 000 людей щорічно отримують лідерський досвід, працюючи в ролі керівника проектної команди або відділення
AIESEC в своєму місті, а також приймаючи участь в міжнародній програмі стажувань.
AIESEC в Україні існує в 21 місті. AIESEC у Львові існує уже 20 років. Членами
локального комітету є близько 100 активних студентів та випускників. Протягом
року AIESEC у Львові організовує 8 проектів, до яких залучаються учні шкіл та
студенти міста та звичайно волонтери з інших країн, які є важливою складовою
наших проектів.
Основною діяльністю є організація вихідних міжнародних програм стажувань, за допомогою яких близько 50 студентів та випускників кожного року отримують можливість стати частиною соціального проекту закордоном або пройти
стажування у компанії за межами України.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми проведення навчань: Майстер-класи, тренінги, реалізація проектів
Тематика навчань: Волонтеріат, громадські об’єднання, соціальне підприємництво, міжнародні проекти розвитку
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Громадська організація
Кількість працівників: 5-10
Керівник організації: Пелюшкевич Анна — Президент
+38 093 701 89 28; anna.pelyushkevych@aiesec.net
Академія перукарського мистецтва
Володимира Новоградського

м. Львів, вул. Чайковського, 15/16
+38 (032) 225-68-35 ;+38 (067) 559-91-99; +38 (063) 199-10-49;
e-mail: info.vn.studio@gmail.com; cайт: www.vn-academy.com

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Академія перукарського мистецтва Володимира Новоградського вже більше
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20-ти років займається навчанням учнів, а в подальшому - висококваліфікованих
майстрів своєї справи.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми проведення навчань: Майстер-класи, професійні сертифікаційні програми, післядипломна освіта
Тематика навчань: Перукарські послуги
Заняття проходять у спеціально обладнаних класах. Кожному учневі видається окреме місце для проведення теоретичних та практичних занять. Серед інформаційної бази ми пропонуємо: VHS касети з записами учбових матеріалів передових майстрів світу, їхні технології та стилі; DVD диски з записами навчальних
програм нашої Академії та інших передових майстрів, записи з семінарів та майстер-класів; книги та журнали архіви яких розпочинаються з далеких 1900-х і до
останніх новинок книжкової індустрії та журналів, як українських так і закордонних.
Важливо зазначити!
Ми в повній мірі гарантуємо повне відпрацювання практичних занять. Завдяки потужній рекламі про безкоштовне обслуговування ми завжди забезпечені
напливом клієнтів для відпрацювання навиків.
Усі наші учні по закінченні навчання мають можливість проводити додатково
підвищення своєї кваліфікації, додаткового відпрацювання практики, повторного
вивчення частини навчального матеріалу, в засвоєнні якого вони не впевнені та
для ознайомлення з останніми тенденціями моди.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Приватне підприємство
Кількість працівників: 5-10
Керівник організації: Володимир Андрійович Новоградський - засновник учбового закладу, спеціаліст перукарської справи з більш ніж 30-ти річним стажем.
Барон Мюнхайзент, туроператор

вул. Коперника, 44, м. Львів
(032) 240-41-15; (096) 399-88-29; (093) 664-51-51; (032)240-41-15
е-mail: office@baron-m.com.ua; сайт: www.baron-m.com.ua

Опис компанії
Основні відмінності наших курсів: ми не готуємо теоретиків , ми готуємо
практиків. Ми приділяємо велику увагу можливим помилкам при оформленні турів , що в майбутньому заощадить вам масу часу , грошей і нервів. Ми прибрали з
наших програм все зайве , що займає багато годин , але не дає ніякої практичної
інформації необхідної в роботі.
Наші викладачі , люди з досвідом роботи в туризмі , справжні практики . Ми
завжди на зв’язку з нашими випускниками, вони можуть звернутися до нас у будьякий час , і ми завжди допоможемо.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Тематика навчань: туризм. Форми проведення навчань: майстер-класи, тренінги, професійні сертифікаційні програми, вечірні курси.
Кількість студентів в групі: до 3 осіб . Форми навчання: Стаціонарна. Трива14

лість навчання: 1,5 місяців (10 занять по 3 год). Вартість курсу від 1500 грн.
Ми не можемо гарантувати Вам повного працевлаштування в турфірмах міста, але ми надаємо допомогу у влаштуванні на роботу. Ми співпрацюємо з туристичними фірмами міста, де у Вас буде можливість пройти співбесіду. Після закінчення курсу кожен учень отримує СЕРТИФІКАТ про проходження певного курсу.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Приватне підприємство
Кількість працівників: 3-5
Керівник організації: Наталія. Навчання проводять викладачі з великим досвідом роботи в сфері туризму!
Бізнес школа
Львівського Інституту менеджменту

м. Львів, вул. Ліська, 16; +38(032) 79-0-15; +38(032) 241-90-50
е-mail: mba.lviv@gmail.com; сайт: www.mba.lviv.ua

Опис компанії
Філософія програми МВА у Бізнес-школі ЛІМ базується на чотирьох переконаннях:
- програма МВА лише тоді відповідає назві якщо присутня синергія передової теорії управління із практикою та досвідом, а також створене середовище в
якому знання перетворюються в навички;
- МВА для тих, хто займає, або згодом має зайняти, лідируюче положення в
стратегічному управлінні своїх організацій;
- зміна самого себе - справа не менш важлива, аніж зміна своєї організації,
тому майбутнє компаній за динамічними та проактивними особистостями, які розвивають в собі здібність створювати своє майбутнє;
- нашою відповідальністю є готувати випускників здатних передавати цю
здібність людям навколо себе - створювати організації, що навчаються.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Метою діяльності Бізнес-школи Львівського інституту менеджменту є розвиток майстерності та творчості управлінців та власників українських динамічних
компаній через проведення МВА програм, тренінгів та надання консалтингових
послуг.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми проведення навчань: Майстер-класи, тренінги, професійні сертифікаційні програми, післядипломна освіта
Тематика навчань: Управління пректами, звя’зки з громадскістю, комунікація,
ораторське мистецтво, лідерство, продажі, перемовини, МВА
Тривалість програми два роки, які включають 17 модулів, а саме: 15 інтенсивних навчальних триденних модулів (Пт, Сб, Нд), та два завершальних модулі, які
включають стажування (за бажанням слухача), розробку та захист дипломного
проекту.
Кількість слухачів у групі: до 25 осіб.
Ключові вимоги:: вища освіта (спеціаліст, магістр); управлінський досвід не
менше двох років.
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ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Навчальний заклад
Кількість працівників: 10-20
Керівник організації: Олександра Мокій - керівник Бізнес-школи
Британська Рада у Львові,
регіональний центр

м. Львів, вул. Університетська, 1, ауд. 237; +38(032)276-29-15
е-mail: taras.dmyterko@britishcouncil.org.ua; сайт: www.britishcouncil.org/ukraine

Опис компанії
Мета організації: сприяння розвитку тривалих і взаємовигідних культурних
стосунків між Сполученим Королівством і Україною.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми проведення навчань: Майстер-класи, тренінги
Тематика навчань: Європейська інтеграція
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Громадська організація
Кількість працівників:3-5
Керівник організації: Тарас Дмитренко
«Імпульс» Інформаційно-освітній центр

м. Сколе, вул. Данила Галицкого, 7; +38 (067)90-35-295; (032)51-22-560
е-mail: impuls_bagrinets@ukr.net

Опис компанії
Для інформування громадськості про початок реалізації проекту 20 березня 2013 в ЦОД м.Сколе був проведений круглий стіл для партнерів ГО «Імпульс» та всіх заінтересованих осіб району про планування, організацію та
етапи реалізації спільних освітніх заходів в рамках проекту. В роботі круглого
столу прийняло участь 11 представників влади, громадських організацій і бізнесу.
Ведеться підготовча робота по виявленню освітніх потреб сільського населення
Сколівщини а також по інформуванню молоді і дорослого населення про можливість отримання професійної освіти в рамках курсової підготовки за напрямками
«Кухар», «Кондитер», «Офіціант», «Бармен», «Агент туристичного бізнесу» і «Перукар». Інформування населення здійснюється сільськими координаторами ГО
«Імпульс» на місцях.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Місія проекту - допомогти людям змінювати своє життя на краще, створюючи їм для цього сприятливі умови для постійного оволодівання ними нових знань,
умінь, і навичок, незалежно від місця проживання, матеріального і соціального стану.
Мета проекту - забезпечення рівних можливостей всіх верств населення до якісної професійної освіти і навчання впродовж життя шляхом створення в селах Труханів і Славсько-Тухля СЦОД .
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми проведення навчань. Майстер-класи, Тренінги, Вечірні курси, Виїзні
школи (в т.ч. літні школи, табори)
Тематика навчань. Громадські об’єднання, Краєзнавство
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Громадська організація		
Кількість працівників: 3-5
Керівник організації: Мирослава Багрінець
ДОБРИЙ ШОФЕР

79013, м. Львів, вул. Бандери, 91 (у приміщенні школи №55 )
+38(096) 04 33 805, +38(093) 85 51 906
dobryjshofer@gmail.com; www.dobryj-shofer.com.ua; www.vk.com/dobryjshofer

Опис компанії
Курси з підготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів
категорії ”В” (легкові - дозволена максимальна маса до 3500 кг і кількість сидячих
місць 9, з водієм включно).
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми проведення навчань. Професійні сертифікаційні програми вечірні
курси, курси водіїв. Вартість навчання: 2200 гривень оплачується частинами:
1. Під час запису здійснюється передоплата – 1100 гривень;
2. Після початку занять групи – доплата 1100 гривень. ПАЛЬНЕ оплачується
на кожному занятті з водіння: за один урок водіння ( 45 хвилин ) – 60 грн. ( програма передбачає 40 уроків водіння). Ціна на пальне вказана станом на 15 липня
2015 року. Якщо на час Ваших занять ціна на пальне зміниться — пропорційно буде
змінена оплата.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Приватне підприємство ТОВ
Кількість працівників: 3-5
Якщо у Вас уже є посвідчення водія і Ви бажаєте підтримувати свої навики
водіння та вдосконалювати їх – телефонуйте, наші інструктори допоможуть Вам
у цьому.
Дорога

м. Львів, вул. Кульпарківська 160; (032) 292 52 92;
doroga@ukrpost.ua; www.doroga.lviv.ua

Опис компанії
Серед засновників організації були люди, які мали власний досвід подолання
алкогольної та наркотичної залежності і бажали допомагати іншим людям з аналогічними проблемами. За дев’ять років організація пройшла шлях від клуба аб17

стиненту (тверезості), який організовував епізодичні зустрічі тверезіючих людей
та літні виїзди їх та їх родин у соціотерапевтичні табори до потужної професійної
організації, яка надає широкий спектр соціальних послуг громаді Львова, області,
клієнтам з інших регіонів України. На сьогодні організація нараховує 10 працівників – консультантів з питань узалежнень, психологів, соціальних працівників. При
необхідності ми також залучаємо до наших програм волонтерів. Весь персонал
пройшов відповідну підготовку і постійно підвищує свою кваліфікацію.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ.
Допомога людям узалежнених від алкоголю та наркотиків, їх близькому оточенню, профілактики негативних явищ серед молоді. Організація навчальних семінарів та тренінгів (в тому числі міжнародних), проведення акцій, круглих столів,
прес-конференцій, з тематики профілактики наркоманії, алкоголізму, ВІЛ/СНІДу.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми проведення навчань: Майстер-класи, тренінги, круглі столи.
Тематика навчань: ВІЛ/СНІД, Узалежнення
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Громадська організація
Кількість працівників: 5-10
Керівник організації: Брожина Юрій Болеславович
«Айкікай» - центр Айкідо

м.Львів вул.Стуса 4, (СК «Динамо»); +38 (098) 031 35 99
instructor@aikidocenterlv.com.ua; www.aikidocenterlv.com.ua

Опис компанії
Центр Айкідо Львів - це громадська організація, яка була заснована більше 20 років тому (у 1989 р.) з метою розвитку бойового та оздоровчого мистецтва Айкідо і є організацією високого міжнародного рівня.
У Центрі Айкідо Львів проводяться тренування інструкторами Айкідо, атестованими відповідно до вимог Міжнародної Федерації Айкідо Айкікай з центром у
Hombu Dojo, м. Токіо, Японія.
Протягом всього часу існування Центру команда інструкторів неодноразово представляла Україну та місто Львів у вітчизняних та міжнародних семінарах,
фестивалях бойових мистецтв, показових виступах з бойового мистецтва Айкідо
за участю провідних майстрів з Японії, Польщі, Франції.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми проведення навчань.: майстер-класи, тренінги, вечірні курси, спортивні секції. Розклад занять: вівторок, четвер - 19.00.
Центр Айкідо Айкікай Львів особливо вдячний сенсею R.Hoffmann 5 дан
Айкідо Айкікай за керівництво та постійне проведення тренувань та семінарів.
Сенсей R.Hoffmann, один з найкращих майстрів Айкідо Європи та світу, почав займатися Айкідо в 1978 р., в 1986 р.отримав перший ступінь майстра (чорний пояс)
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з рук сенсея Toshikazu Ishimura. Брав участь у семінарах та постійно тренувався у сенсея Fujita, сенсея Yokota, сенсея Asai, сенсея Saotome, сенсея Endo, сенсея Sugano, сенсея Kanetsuka, сенсея Inaba, сенсея Ishihashi, сенсея Tissier, сенсея
Yamada. Ступінь майстра 4 дану Айкідо Айкікай отримав з рук Moriteru Ueshiba
(Керівника Фундації Aikikai, Генерального Директора Hombu Dojo в Токіо. В 2002
р. В Японії під час свята Kagami Biraki отримав 5 дан. В 2011 р. В Японії під час свята
Kagami Biraki отримав 6 дан.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Громадська організація
Кількість працівників: 5-10
Керівник організації: Андрій Гоголь - Президент Центру Айкідо Львів
Етикет центр «LeDe»

м.Львів, Вулиця Любінська, 168, вул. Кульпарківська, 93
+38 (067) 965-60-17 +38 (093) 512-26-23 +38 (096) 499-64-12
ledietiket@gmail.com; plus.google.com/104403624618239830117/posts

Опис компанії
Етикет центр «LeDe» - школа вишуканих манер та етикету. Шляхетність, як
риса, нині стала рідкісним явищем, але втім, менш цінним, ніж була у часи свого
розквіту. Чимало людей забули глибинний сенс шляхетності, однак підсвідомо
прагнуть іі собі та своїм нащадкам.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Мета нашої школи - відродити шляхетність у львівських родинах.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми проведення навчань: майстер-класи, тренінги, вечірні курси.
Тематика навчань: етикет.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Приватне підприємство.
Кількість працівників: 3-5
Євроклуб, ЛММО

м.Львів, вул. Київська, 28а/8
info@europe.org.ua; www.europe.org.ua

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Сприяння процесам європейської інтеграції в Україні, промоції демократичних та загальнолюдських цінностей, спрямованих на виховання молоді, як
громадян Об’єднаної Європи; сприяння розвитку зв’язків України з країнами ЄС
та поширення інформації про ЄС.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми проведення навчань: майстер-класи, організаційна підтримка, круглі
столи.
Тематика навчань: громадські об’єднання, європейська інтеграція.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Громадська організація
Кількість працівників: 5-10
Європейський діалог

а/с 2833, м. Львів, 79019, Україна, просп. Чорновола, 4, кімната 1, 2-й поверх;
(032) 235 87 11; (032) 243 52 97; (032) 235 87 11
е-mail: dialog@dialog.lviv.ua; сайт: www.dialog.lviv.ua

Опис компанії
Ідея створення організації ґрунтувалася на необхідності підтримки ініціатив, спрямованих на зміцнення толерантності і кращого розуміння процесів
європейської інтеграції, встановлення партнерських відносин між організаціями громадянського суспільства як в Україні, так і за її межами. Місія організації
ГО «Європейський діалог» – центр компетенції системних змін для сталого регіонального розвитку за допомогою громадських ініціатив, встановлення партнерських відносин між громадами, неурядовими організаціями та органами місцевого
самоврядування як всередині України, так і за її межами.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

рівні

Стратегічні напрями діяльності:
• Сприяння процесам регіонального розвитку та мобілізації громад
• Сприяння впровадженню практик належного врядування на регіональному

• Розвиток організаційних та аналітичних можливостей неурядових організацій.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми проведення навчань: Тренінги, організаційна підтримка.
Тематика навчань: управління пректами, волонтеріат, громадські об’єднання,
командоутворення, соціальне підприємництво, Управління ГО, розвиток громад.
Громадська організація “Європейський діалог” була офіційно зареєстрована
12 травня 1998 року.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Громадська організація
Кількість працівників: 5-10.
Керівник організації: Олег Яськів (президент) Каспрук Віктор (директор)
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Жіночі перспективи,
Західноукраїнський центр

79070 , Україна , Львів, проспект Червоної Калини 36. Торговельний центр «»Шувар»»,
офіс 315; (032) 295-50-60; (067)67-407-70;
е-mail: women@women.lviv.ua; сайт: www.women.lviv.ua

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Забезпечення гендерної рівності в усіх сферах суспільного життя, захист
прав жінок, привернення уваги громадськості до проблем жінок та об’єднання
зусиль для їх подолання.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми проведення навчань: майстер-класи, тренінги.
Тематика навчань: соціальне підприємництво, гендерна рівність.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Громадська організація
Кількість працівників: 5-10
Керівник організації: Максимович Любов Володимирівна
Західна консалтингова група

79005 ; вул. Дудаєва, буд. 19 кв. 1, м. Львів;
(032) 244-4004, (050) 317-2737, (067) 673-3599, (032) 247-1147;
е-mail: office@zkg.ua; сайт: www.zkg.ua

Опис компанії
Компанія «Західна консалтингова група» на шляху свого становлення зустрічала немало викликів і завдяки виваженому управлінню заслужено стала втіленням найкращих новітніх напрацювань і традицій надання професійних послуг,
осередком теплих людських взаємин, прикладом для компаній не лише Львова, а
й усієї України. Ми з гордістю кажемо про всіх наших працівників, бо у в нашому
колі працюють лише етичні, найкращі люди.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Основна мета на дуже великий проміжок часу (від 10 і більше років), те, на що
компанія направляє свою творчість і енергію. Сформувати в бізнес-середовищі
еталон, цінність і культуру професійних послуг із збереження і захисту активів.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми проведення навчань: майстер-класи, тренінги, вечірні курси.
Тематика навчань: бухгалтерія.
Вартість навчання: за домовленістю
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ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Приватне підприємство
Кількість працівників: 3-5
Керівник організації: Мар’яна Кавин (директор)
Основу та ядро будь-якої групи людей зі спільними інтересами становлять
однодумці. Люди, які і є компанією Західна Консалтингова Група, працівники,
партнери, підрядники – це не лише ідеологи і професіонали власної справи. Ми
- поділяємо одну ідеєю та спільні цілі, ми - енергійні та цілеспрямовані, ми - відповідальні та результативні, ми - самодостатні та виважені, ми - впевнені у собі та
привітні люди. Кожен з нас є особистістю, адже ми - люди.
Західно-український ресурсний центр
вул. Лисенка 21, 1-й поверх; 79008 м. Львів, Україна;
297-66-24, 297-68-13, 243-41-48; 380-32-2976624
е-mail: office@zurc.org; сайт: www.zurc.org
Опис компанії
Керівництво ФРГО «ЗУРЦ» знаходиться у м. Львів, сфера діяльності поширюється на західний регіон України. ФРГО «ЗУРЦ» широко співпрацює зі спеціалістами з місцевого економічного розвитку, експертами та консультантами, викладачами та журналістами. Ми намагаємося найкращим чином об’єднати зусилля
цих висококласних спеціалістів у виконанні наших цілей та програмних завдань.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Мета організації: сприяння розвитку громадянського суспільства через підтримку громадських ініціатив.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми проведення навчань: майстер-класи, тренінги, організаційна підтримка, консалтинг. Тематика навчань: управління пректами, волонтеріат, громадські об’єднання, європейська інтеграція, звя’зки з громадскістю, керування
часом, командоутворення, комунікація, ораторське мистецтво, лідерство, права
людини, продажі, перемовини, протидія насильству, соціальна робота, тренінг для
тренерів, управління ГО.
Нашим найголовнішим здобутком ми вважаємо те, що на місцевому рівні у регіоні за нашої, і не лише нашої підтримки почали нарешті відроджуватися традиції української громади, здоровий колективізм, ініціативність та
підприємництво. Міцна громада, на нашу думку, означає міцну демократію, передбачувану політику та стабільний соціально-економічний розвиток в Україні.
Нашими планами на майбутнє є запровадження інноваційних методик щодо енергозбереження на місцевому рівні, поглиблення міжнародних партнерств, покращення існуючих послуг. Ми прагнемо, щоб у майбутньому окремі успішні приклади місцевого розвитку набули поширення у регіоні та стали масовою успішною
практикою.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Громадська організація
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ЗУРЦ співпрацює з рядом міжнародних програм розвитку НДО в Україні, виконуючи проекти, приймаючи участь у програмах та виконуючи окремі програмні
завдання. Організація має ряд міжнародних партнерів у Німеччині, Польщі, Канаді,
Швеції та в інших країнах.
Кількість працівників: 5-10
Керівник організації: Василь Полуйко.
ЗЕЛЕНИЙ ФУРГОН

79053, м. Львів, вул. Широка, 85
(032) 26 77 120; (032) 26 34 186; (032) 23 20 186; (032) 26 77 120; е-mail: zelfurgon@i.ua

Опис компанії
Автошкола - єдина вірна можливість отримати водійське посвідчення.
Хороші водійські курси - мабуть, основна складова безаварійної, надійної
їзди. Навчання в автошколі є тією основою, в якій закладені початкові навички та
вміння, які дозволяють новому водієві відчувати себе на дорозі впевнено, удосконалювати стиль водіння. При цьому автошкола дає не тільки впевненість, а й
здатність тверезо оцінювати свої можливості, не створювати аварійних ситуацій і
ефективно уникати ситуацій, створених іншими учасниками руху.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми проведення навчань: професійні курси водіїв, навчання водіїв різної
категорії, професійні сертифікаційні програми.
Тематика навчань: вечірні курси автошколи, курси водіння.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Приватне підприємство.
Кількість працівників: понад 20
Керівник організації: Кохайкевич Богдан Степанович
Філії та представництва: вул. Гашека, 13, тел. 067 3022277; вул. Театральна
(центр) тел. 067 7991839; вул. Любінська (Вагонна, 21) тел. (032) 2927523; вул. Некрасова, 59 тел. 097 3065940; вул. Володимира Великого, 35 тел. (032) 2634186;
вул. Кос-Анатольського, 22 тел. (032) 2320186; вул. Наукова, 92 (школа №66)
тел.067 9620723; вул. Замарстинівська, 162 тел. 063 8669019; вул. Масарика, 9
тел. 093 6991177; вул. Героїв Крут, 27 (Новий Львів, СШ №80) тел. (067) 9286936;
вул. Степового, 2 тел.(098) 9993339
Інститут Громадського Лідерства

м.Львів пр. Чорновола, 57/706; (093)468-87-77; сайт: www.ihl.org.ua

Опис компанії
Інститут Громадського Лідерства (ІГЛ) - навчальний заклад некомерційного
типу на теренах України, в якому протягом року навчаються лідери громадських
організацій, молодіжних осередків політичних партій, рухів та активна молодь. Інститут Громадського Лідерства заснований в 2005 році Львівською міською громадською організацією «Підкова» за підтримки Львівської міської ради.
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МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Мета організації: виховання лідерів нової генерації за допомогою їхнього
спільного навчання, обміну досвідом, співпраці, консолідації для сприяння процесам розвитку громадянського суспільства та поширення демократичних цінностей в Україні.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми проведення навчань: майстер-класи, тренінги.
Тематика навчань: управління пректами, волонтеріат, громадські об’єднання,
звя’зки з громадскістю, керування часом, командоутворення, комунікація, ораторське мистецтво, лідерство, особистий розвиток, соціальне підприємництво, тренінг для тренерів, управління ГО.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА

ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА

Громадська організація.
Кількість працівників: 10-20.
Керівник організації: Ігор Губіліт

Громадська організація
Кількість працівників: 3-5
Керівник організації: Наталія Бордун.

Інститут лідерства та управління УКУ

Інститут українських студій

79026, м.Львів, вул. Козельницька, 2а, офіс 310
+380322409945; +380978512324; www.management.lviv.ua

Опис компанії
Інститут лідерства та Управління Українського Католицького Університету вже багато років працює для побудови громадянського суспільства в Україні
шляхом підготовки лідерів громадського сектору, організації для них різноманітних навчальних програм та тренінгів. Також в нас діє магістерська програма для
представників неприбуткового сектору, проводяться семінари з інституційного
розвитку громадських організацій, програми співпраці громадськості та влади, є
багато успішних історій розвитку місцевих громад. Для розвитку незалежної медіа сфери суспільства проведена програма «»Управління медійними організаціями»». В 2013 році стартував новий напрямок підготовки управлінців державного
врядування - Good Governance та в 2015р. навчання молодих депутатів місцевих
рад - Політичні студії.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Формувати громадянське суспільство шляхом навчання та виховання християнських провідників та лідерів неприбуткового сектору України на засадах
моральних принципів через поєднання прикладних знань, практичних вмінь та
потенціалу особистості, керуючись міжнародними стандартами.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми проведення навчань: майстер-класи, тренінги, консалтинг, професійні сертифікаційні програми, вечірні курси, післядипломна освіта.
Тематика навчань: волонтеріат, громадські об’єднання, європейська інтеграція, звя’зки з громадскістю, керування часом, командоутворення, комунікація, ора24

торське мистецтво, лідерство, медіація, модерація, фасилітація, особистий розвиток, політична діяльність, права людини, продажі, перемовини, соціальна робота,
соціальне підприємництво, травми та кризові явища, тренінг для тренерів, управління ГО, управління пректами.
Тривалість навчання щодо кожної окремої програми чи події - індивідуальна.
Інститут лідерства та управління єдина інституція в Україні, яка комплекно надає
послуги з навчання представників громадського сектору. Серед програм Інституту
є широкий напрямок управлінських програм - Управління неприбутковими організаціями, управлінські майстер-класи, семінари, відкриті зустрічі з громадськими
opinion-makers. Також пропонуються різного роду навчальні події, які сприяють
організаційному розвитку ГО: майстер-класи, тренінги, семінари та лекції.
Викладачами ІЛУ є провідні експерти-практики різних сфер діяльності : неприбуткового сектору, бізнесу та медіа сфери. Для прикладу: Євген Глібовицький,
Олександра Бакланова, Мирослав Маринович, Андрій Рождественський, Ярина
Ключковська.

м. Львів, вул. Франка, 33/5; (063)760-25-44; (050)371-72-48

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Сприяння розвитку молодих лідерів шляхом залучення їх до реалізації соціально значущих проектів та налагодження співпраці з подібними організаціями
з-за кордону.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми проведення навчань: тренінги. Тематика навчань: реалізація проектів,
волонтеріат, громадські об’єднання, європейська інтеграція.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Громадська організація.
Кількість працівників: 5-10.
КЕС, Курси ефективної самооборони

м. Львів, вул. Театральна, 15; Ростислав: 093-115-40-21, Андрій: 093-922-31-63
apply@ces.lviv.ua; www.ces.lviv.ua

Опис компанії
Курси ефективної самооборони побудовані таким чином, щоби протягом 22
тренувань (2-x місяців) забезпечити оволодівання достатнім рівнем бойових навичок та психологічною підготовкою, що дасть можливість самостійно протистояти одному чи кільком хуліганам на вулиці, чи вижити в інших небезпечних ситуаціях, ефективно захистивши себе та своїх близьких.
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МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Метою створення Курсів ефективної самооборони є надання базового рівня
знань по прикладних бойових мистецтвах та технік психологічної підготовки людям, які хочуть навчитися реальній самообороні.
Ціллю навчання є створення у випускника КЕС достатнього рівня навичок
по самообороні, щоб мати можливість самостійно протистояти одному чи кільком
хуліганам, чи вижити в інших небезпечних ситуаціях.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми проведення навчань: майстер-класи, тренінги, вечірні курси, самооборона
Програма Курсів ефективної самооборони розроблена для навчання як чоловіків, так і жінок, людей різного віку та статусу. Наші курси будуть корисні як
людині «з нуля», тобто тому, хто не має досвіду занять єдиноборствами і спортом,
так і для людей, що мають певний стаж в бойових мистецтвах.
Тривалість курсів: 22 тренування + додаткові тренування для закріплення і
повторення навиків по закінченню курсів (для бажаючих ).
Час проведення занять:Вт 19:00-21:00, Чт 19:00-21:00, Сб 10:00– 12:00.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Громадська організація
Кількість працівників: 3-5
Ківі Фітнес

м. Львів, вул. Масарика, 2; +38 (097) 598 96 99, (096) 486 46 73, (097) 314 15 11;
info@kiwifitness.com.ua; www.kiwifitness.com.ua.

Опис компанії
Ківі Фітнес – це більше, ніж фітнес клуб. Це спільнота здорових і щасливих жінок, які прагнуть постійного фізичного та духовного розвитку.
Ми змінюємо ставлення до фітнесу. Все у Ківі Фітнес (інтер’єр клубу, програма
тренувань, атмосфера) спрямоване на те, щоб відвідувачі почували себе комфортно та як у дружньому колі. Головне для нас – це результати наших клієнтів.
Ми щасливі, коли наші клієнти щасливі, тому багато працюємо над тим, щоб покращити наші послуги та зробити їх ще ефективнішими. Професіоналізм персоналу
та задоволення потреб клієнта – це наше незмінне та найважливіше правило.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Наша місія: заохотити якомога більше жінок, зробити заняття фітнесом та
активну позицію стилем життя. Здорові, впевнені та щасливі жінки – це запорука
процвітання нашої країни загалом. Наша ціль: створити найбільшу в Україні мережу камерних жіночих фітнес клубів «біля дому».
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми проведення навчань: майстер-класи, вечірні курси.
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Тематика навчань: здоровий спосіб життя.
Відкриття групи найближчим часом (група буде відкрита за наявності 6 бажаючих), запис по телефону 032 240 74 77 ; 097 314 15 11
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Приватне підприємство
Кількість працівників: 5-10
Керівник організації: Катерина Цьовх
Клуб 25, туристична агенція

вул. Г. Чупринки, 22 , м. Львів, 79000; (032) 237-54-40; (098) 457 95 96
office@club25.lviv.ua; www.club25.lviv.ua; www.facebook.com/club25travel

Опис компанії
Пропонуємо кваліфіковану підготовку в отриманні нової і перспективної
спеціальності у сфері міжнародного туризму. Пропонуючи наші послуги, ми в першу чергу хочемо бачити після завершення практичного тренінгу кваліфікованих
менеджерів з туризму, що мають чітке розуміння взаємодії механізмів туристичного бізнесу від А до Я. Ми не готуємо теоретиків, ми готуємо практиків.
Ми приділяємо велику увагу можливим помилкам при оформленні турів, що
в майбутньому заощадить вам масу часу, грошей і нервів. Ми прибрали з наших
програм все зайве, що займає багато годин, але не дає ніякої практичної інформації необхідної в роботі.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми проведення навчань: курси менеджер з туризму, професійні сертифікаційні програми, вечірні курси.
Тематика навчань: туризм.
Форма Навчання: вечірня, групові заняття. Тривалість навчання: 1,5 місяця,
12-14 занять (1,5-2 години)
Документ про закінчення курсів: сертифікат про закінчення курсів
Вартість навчання: 1250 грн.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Приватне підприємство
Кількість працівників: 3-5
Керівник організації: Анна Іванівна
Клуб верхової їзди «Мон Шері»

м. Львів; +38097700-62-66; +38063602-59-42
fleshcnok@gmail.com; www.koni.prom.ua; www.facebook.com/club.mon.chery?fref=ts

Опис компанії
Наші послуги - верхова їзда (навчання вершників, підготовка до змагань, берейторські послуги). Кінний туризм (організація кінних прогулянок, кінні мандрів27

ки). Фотосети (Весільні, дитячі, романтичні, спортивні).
Абонемент (на місяць. на рік). Спецкурс для початківців (10 занять на місяць).
Карети ( екскурсії містом, оренда карет на весілля, верховий кортеж, інші послуги).
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми проведення навчань: організація змагань, майстер-класи, вечірні
курси. Тематика навчань: верхова їзда.

ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА

ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА

Громадська організація
Кількість працівників: 5-10
Керівник організації: Микола Савуляк

Приватне підприємство
Кількість працівників: 5-10.
Керівник організації: Марія Бродська.

«PO CHI LUM» - Клуб традиційного ушу
та культури Китаю

Клуб ділових людей

м. Львів, вул. Зелена, 109, праве крило, 4 поверх
+38 067 67 115 04 або +38 (032) 241 91 46; bc.club.ukraine@gmail.com

Опис компанії
КЛУБ ДІЛОВИХ ЛЮДЕЙ - це репутаційний міжнародний бізнес-клуб, створений з метою налагодження ділових контактів, обміну досвідом та постійного
підприємницького розвитку ділових людей.
КЛУБ ДІЛОВИХ ЛЮДЕЙ - міжнародний бізнес-клуб українського походження як неприбуткова, неполітична і нерелігійна громадська організація, збудована
на основі Етичного кодексу.
ДІЛОВА ЛЮДИНА - це активна людина з позитивною репутацією, яка дотримується власного слова у бізнесі, приймає управлінські рішення, прагне розвитку і
приносить користь собі та суспільству.
КЛУБ - для ділових людей, які дотримуються власного слова у бізнес-відносинах та вважають, що ділова репутація та компетентність у бізнесі є першочерговими.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Наша МІСІЯ - єднати ділових людей у прагненні розвитку та створенні нових
можливостей на основі ділової репутації.
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ - керівники і власники малого/середнього бізнесу.
Сприяння розвитку малого та середнього бізнесу в Україні
створення ефективної платформи для якісного комунікування представників бізнесу, бізнес-навчання представників малого та середнього підприємництва, представництво інтересів малого та середнього бізнесу України на національному та
міжнародному рівні.
КЛУБ ДІЛОВИХ ЛЮДЕЙ - це репутаційний міжнародний бізнес-клуб, створений з метою налагодження ділових контактів, обміну досвідом та постійного
підприємницького розвитку ділових людей.
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Тематика навчань: інформаційні технології, керування часом, командоутворення, комунікація, ораторське мистецтво, лідерство, медіація, модерація, фасилітація, особистий розвиток, розвиток бізнесу.
З 1 квітня 2015 вступний внесок (одноразово) - 480 грн. (€24) та річний 1440 грн. (€72), всього - 1920 грн. Внутрішній курс євро на травень-червень 2015
становить 20 грн/€.

Україна, м. Львів, вул. Наукова 29а; (096)8283735; (097)6651392;
(066)0867350; (063)9641425; zbpochilum@gmail.com; www.hungkuen.com.ua

Опис компанії
Коли люди більше дізнаються про Кунг-Фу, то завжди дивуються – виявляється, вони мали про нього зовсім інше уявлення. Багато хто відразу ж висловлюють бажання приступити до занять. Саме такі люди приходять в «Бойовий Зал
Королівського Лева»!
Зацікавились? Спробуйте безкоштовно! Хочете побачити, що ми робимо або
задати питання – Приходьте! Перше, ознайомче, заняття БЕЗКОШТОВНО!. Ми
раді вам не залежно від віку, статі та фізичних данних.
Школа кунг-фу «Сі Вонг Мо Гвун» представляє «Hung Kuen Wong Hon Keung
Martial Arts Association» в Україні, та проводить у Львові заняття з вивчення традиційного напрямку Кунг-фу «Лам Гар Хун Кюн» для всіх бажаючих. Заняття традиційними китайськими бойовими мистецтвами проходять у дитячих та дорослих групах, а також в індивідуальній формі навчання.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми проведення навчань: майстер-класи, тренінги, вечірні курси, спортивні секції.
Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо вам вивчення традиційної системи
кунг-фу – «Лам Гар Хун Кюн».
Пройшовши програму навчання, ви оволодієте такими розділами кунг-фу:
Хей бун гун (Базова підготовка бійця);
- Кюн фат/тоу лоу (Кулачна техніка/формальні комплекси)
- Сань да (Повно-контактний вільний бій/практичні навички самозахисту)
- Бін хей (Використання традиційної зброї кунг-фу)
- Ной гун/хей гун (Розвиток внутрішньої сили та здоров’я за рахунок дихальних вправ)
Тематика навчань: філософський, моральний та теоретичний аспект
кунгфу.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ

ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА

Форми проведення навчань: майстер-класи, тренінги.

Громадська організація
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Кількість працівників: 3-5
Керівник організації: Жила Богдан Богданович

Логос, навчальний центр

Кузня кадрів

Опис компанії

м. Львів, вул. Городоцька, 85; Навчальний центр – вул.Федьковича, 32
(097)8045463, 097 672 86 09; hr@kadry.co; www.kadry.com.ua

Опис компанії
Наші соціальні послуги для громадськості:
1. Проект “Дуже потрібна робота” – це соціальний проект, який ми підтримуємо та поширюємо дільність у Західній Україні.
2. Проведення фасилітаційних сесій для розвитку громад, планування дій та
напрацювання стратегій.
3. Безкоштовне та якісне навчання для тих, хто цього потребує та не має змоги оплатити.
Кузня Кадрів – компанія, що створює та підтримує етичні ділові відносини у
бізнесі та суспільстві, шляхом новітніх інструментів.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми проведення навчань: майстер-класи, тренінги.
Тематика навчань: продажі, перемовини, робота з персоналом.
Проект “Соціальне навчання” – можливість пройти курси, отримати нові
знання та навички на пільгових умовах. Хто може стати учасником проекту?
Навчання мають змогу отримати ті, хто має талант, хоче навчатись та розвиватись,
проте з певних причин не може оплатити курси. Як стати учасником проекту?
Для цього варто зареєструватись на курс, а також написати мотиваційний
лист, де написати, чому для Вас важливо пройти навчання безкоштовно, чому
не маєте змоги оплатити навчання, де будете використовувати свої знання.
Ми розглянемо Ваш лист та запросимо на співбесіду. Після нашого знайомства, Ви
зможете пройти обране навчання.
Яке навчання можна пройти? Курс “Офіс-менеджмент” та курс “Менеджмент
персоналу” можна відвідати на пільгових умовах та отримати сертифікат. Що таке
“пільгові умови”? Під “пільговими умовами” варто розуміти проходження курсу,
вартістю 1 грн. А також, за Вашим бажанням, можна долучитись до проекту “Дуже
потрібна робота” як волонтер.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Громадська організація
Кількість працівників: 5-10
Керівник організації: Христина Яблонська.
Соціально-відповідальний бізнес – це не просто слова для нас. Саме тому ми
беремо участь не лише у бізнес-проектах, а також підтримуємо ініціативи громадянського суспільства. Зокрема ті, де наші знання та досвід можуть принести максимальну користь. Кузня Кадрів – відкрита до співпраці та динамічна компанія.

м. Львів, Україна, 79011, Вул. Івана Франка 61, каб. 603; (067) 990-37-93;
(067) 990-37-93 (050) 990-05-66 (050) 990-05-66; info@lgs.lviv.ua; www.lgs.lviv.ua

Ми не проводимо курси ландшафтного дизайну, позбавлення від фінансового рабства та інші розважальні заходи. Ми навчаємо виключно програмуванню.
Ми любимо свою справу. У нас своя власна думка на рахунок якості коду і підходу
до навчання. У вас буде багато практики та постійна критика вашої роботи. Ми
називаємо речі своїми іменами. Навчальний процес побудований таким чином, що
слухач повинен вчасно виконувати задачі на самостійне опрацювання, та опрацювання необхідної літератури, лише тоді можете очікувати на результат. Якісне
навчання програмуванню.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми проведення навчань: майстер-класи, вечірні курси.
Тематика навчань: інформаційні технології.
- Можливе навчання англійською мовою (+50% від вартості курсу).
- Одне заняття триває 2 ак. години (90 хв).
- Для покращення якості навчання кількість людей в групі коливається від 4
до 10 чол.
- По закінченню навчання видається свідоцтво.
- На корпоративне навчання діють спеціальні ціни.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Приватне підприємство
Кількість працівників: 5-10
Керівник організації: Міленевич Ростислав Іванович.
ЛЬВІВСЬКА АВТОШКОЛА ТСО УКРАЇНИ (ДОСААФ)

79026, м. Львів, вул. Чмоли, 2; 38(032)2389048, 38(032)2389051, 38(067)2761630

Опис компанії
Хочете потрапити до найкращих вчителів-спеціалістів по навчанню з керування авто? Завітайте да нас! Наша автошкола найкращий представник навчання
автомобільній грамоті.
Одна з найкращих автошкіл Львова запрошує Вас до навчання. Якщо Ви бажаєте впевнено почувати себе за кермом за будь-яких погодних умов, не зважаючи на трафік та коштовні авто навколо – тоді Вам саме сюди.
Нашій автошколі вже понад 50 років. Кваліфіковані викладачі та інструктори
поділяться з Вами своїм досвідом та гарантовано навчать усім необхідним правилам та маневрам. Викладання правил дорожнього руху проходить в легкій формі
розповіді та спілкування а водії-інструктори підбирають особистий підхід до кожного з учнів.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Класи нашої автошколи оснащені надсучасною апаратурою: проекторами,
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комп’ютерами, моделями автомобільних агрегатів – за допомогою яких Ви зможете не тільки почути, а й побачити на власні очі як працює та чи інша система
Вашого авто. Ми допоможемо Вам зрозуміти правила дорожнього руху, а не зубрити їх напам’ять.
Львівська автомобільна школа (автошкола) товариства сприяння обороні
України (ДОСААФ) проводить набір на постійно діючі курси водіїв транспортних
засобів категорії ”А” мотоцикл з 16 років, ”А1” (мопеди та скутери), ”В” (легковий
автомобіль), ”С” (вантажний), ”ВС” , а також перепідготовку водіїв транспортних
засобів з категорії ”В” на ”ВС”, з ”ВС” на ”Д” (автобус) і ”Е” (причіп).
Форма проведення навчань: професійні сертифікаційні програми, вечірні
курси.
Вартість навчання: курси водіїв 3 місяці, від 2000 грн
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Приватне підприємство
Кількість працівників: 3-5
Львівська Академія Бізнесу

м. Львів, вул. Городоцька 225; +38 (096) 685 04 50
Для загальних питань: info@labiz.org, з питань навчання: education@labiz.org; www.labiz.org

Опис компанії
Львівська Академія Бізнесу (ЛАБ) – це середовище, створене для формування нової та якісної культури бізнесу. Наші програми обирають люди, що усвідомлюють потребу в теоретичних та практичних знаннях для роботи у певних
сферах. На програмах ЛАБ можна зустріти як молодих фахівців, так і власників
бізнесу. І усіх об’єднує єдина мета – отримати необхідні навички та інструменти
для реалізації себе у сфері підприємництва.
ЛАБ постійно працює над розширенням та оновленням змісту навчальних
програм, акцентуючи увагу на освітніх потребах, а також урізноманітнює форми
та способи навчання, даючи учасникам можливість обрати індивідуальний курс
програми.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Наша ціль – створити спільноту відповідальних професіоналів, ініціаторів
змін у своїх компаніях, тож приходьте до нас, адже саме ЛАБ – це ЛАБораторія
успішної кар’єри!
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми проведення навчань: майстер-класи, тренінги, вечірні курси.
Тематика навчань: інформаційні технології.
Перелік напрямів навчання:
- фінанси;
- маркетинг;
- реклама, PR;
- бізнес-планування;
- IТ;
- HR;
- логістика;
- бухгалтерія та інші.
Форми навчання: вечірня форма навчання, денна форма навчання.
Формат занять: курсове навчання. Кількість студентів в групі: 10-20 чо32

ловік. Тривалість навчання: 1 - 6 місяців. Вартість навчання: 1600 - 4000 грн.
Документ про закінчення курсів: cертифікат про проходження курсу.
Сприяння в працевлаштуванні: сприяємо у працевлаштуванні.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Професійне товариство
Кількість працівників: 10-20
Керівник організації: Білінський Юрій.
Львівська Асоціація Розвитку Туризму

р. Чорновола,7,кім. 343 м. Львів, інд.79058, Україна; Львів-06, а/с 10981, Україна
032 297 57 51, 297 57 67, моб. 0983046938; ltb@mail.lviv.ua; www.lart.lviv.ua

Опис компанії
Сьогодні ЛАРТ – це членська (63 Члени) неприбуткова організація, яка представляє та забезпечує партнерство між державним та приватним секторами. Асоціація об’єднала органи державної виконавчої влади, місцевого самоврядування
та інтереси приватних туристичних структур з метою пропагування Львова/
області як туристичного центру за кордоном та в Україні. ЛАРТ також, координує
діяльність та ініціативи спрямовані на розвиток в’їзного туризму та сприяє розвитку належної інфраструктури.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
В’їзний туризм Львівської області вже зараз здійснює вагомий внесок в економічний розвиток регіону, але існують можливості та потенціал для того, щоб
значно підвищити його рівень.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми навчання: майстер-класи, виїзні школи (в т.ч. літні школи, табори).
Тематика навчань: туризм.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Громадська організація
Кількість працівників: 3-5
Керівник організації: Андрій Васильович МАЦЕЛЮХ.
Львівська бізнес школа УКУ

79076, Україна, м.Львів, вул.Козельницька, 2a, ауд. 312
+38 (032) 240 99 59 +38 (098) 350 35 56; +38 (032) 240 99 45 (Р) 3623
b_school@lvbs.com.ua; lvbs.com.ua

Опис компанії
LvBS - це школа з європейськими цінностями та підходами, яка розвиває відкриту і відповідальну бізнес-спільноту, сприяти розвитку візіонерів, які будуть
проактивно будувати українське бізнес-середовище.
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МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Формування відкритої спільноти лідерів, яка ефективно і відповідно до міжнародних стандартів будує результативну систему та якісну культуру управління
шляхом поєднання і розвитку прикладних знань, практичних навичок, фахових
компетенцій, загальнолюдських і професійних цінностей.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми навчання: майстер-класи, тренінги, вечірні курси, післядипломна
освіта.
Тематика навчань: управління пректами, комунікація, ораторське мистецтво,
соціальне підприємництво, бізнес-освіта, МВА.
Навчання і проживання у Львові - незабутній досвід. Розташування LvBS
пропонує широкий спектр мандрівок та інших можливостей відпочинку, а також
зв’язки з підприємцями, митцями, інноваторами. Культура і люди, з якими Ви зустрінетесь у цьому захопливому місті, запам’ятаються Вам на все життя.

ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Професійне товариство.
Кількість працівників: 5-10.
Керівник організації: Віктор Пивоварчук.
Наші переваги :
- Вступ без іспитів. Головний критерій відбору - Ваші «палаючі очі» та бажання знімати кіно або зніматись у кіно!
- Ви можете поєднувати роботу та навчання у ВУЗі з навчанням в Кіношколі.
- Курси гармонійно поєднують в собі необхідну теорію та практику.
Кожна теоретична тема підкріплюється практичними заняттями та тренінгами з кінорежисури, акторської майстерності, драматургії, операторської майстерності та ін.
- Ви зможете взяти участь у створенні групового короткометражного фільму
за підтримки професіоналів кіноіндустрії.
Львівська освітня фундація

м. Львів, вул.Свєнціцького, 17; (063)2677688 ; lvivedu@hotmail.com; www.lef.org.ua

ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Навчальний заклад.
Кількість працівників: 10-20.
Керівник організації: Софія Опацька
Львівська кіношкола

м. Львів, вул. Під Голоском, 6; (097) 650-0106;
vip@lvivfilm.com; www.lvivfilm.com

Опис компанії
Ми поставили перед собою мету допомогти молодим людям реалізувати
свій творчий потенціал в галузі кінематографу. Для цього ми регулярно проводим
спеціалізовані теоретичні та практичні курси з основ кіновиробництва, акторської
майстерності та кіномови.
Кращі студенти отримають можливість спільно з ТО «»ЛьвівФільм»» реалізувати свої короткометражні фільми та/або отримати працевлаштування в ТО
«ЛьвівФільм».

Опис компанії
Цілі: піднесення духовного, морального, освітнього рівня молоді; покращення соціально-економічного становища громадян України; розвиток в Україні толерантного середовища з комфортними умовами існування кожного громадянина,
незалежно від фізичного стану, віросповідання, соціального статусу.
Завдання: надання допомоги юридичним та фізичним особам які впроваджують інноваційні напрямки в соціальній, освітній, культурній сферах; підтримка
освітніх програм у сиротинцях, притулках, закладах охорони здоров’я та соціальних установах; надання допомоги талановитій творчій молоді; підтримка лідерів,
які беруть на себе відповідальність за розвиток держави та можуть простими
прагматичними кроками покращити становище незахищених членів Українського
суспільства.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Підтримка гуманістичних, морально-етичних цінностей з допомогою освітньої діяльності, що створить сприятливі умови для розвитку українського суспільства.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми навчання: майстер-класи, тренінги, професійні сертифікаційні програми, вечірні курси. Тематика навчань: кіно.
Перелік напрямів навчання:
- курс Акторська майстерність;
- курс Режисура;
- курс Операторська майстерність;
- курс Монтаж та візуальні ефекти;
- курс Продюсування
Форми навчання: вечірня форма навчання, групи вихідного дня
Формат занять: курсове навчання
Кількість студентів в групі: 10 людей
Тривалість навчання: від 2 до 4 місяців
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
тинг.

Форми навчання: майстер-класи, тренінги, організаційна підтримка, консал-

Тематика навчань: управління пректами, громадські об’єднання, управління
ГО, Львівська освітня фундація.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Громадська організація.
Кількість працівників: 5-10.
Керівник організації: Михайло Сало.
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Львівська регіональна асоціація астрологів “Геліос”
м. Львів, Україна; +38 (067) 383 14 98; olgh@mail.ru; www.heliosaa.com

Опис компанії
На сьогоднішній день ЛРАА “Геліос” веде активну роботу у трьох напрямках:
1.Популяризація астрології
2. Навчання і консультування
3. Астрологічні дослідження та статистична обробка даних. У 1998 р. при
ЛРАА створено центр астрологічних досліджень (ЦАД).
Львівська регіональна асоціація астрологів «Геліос» була створена в 1993
році з метою офіційної реєстрації об’єднання громадян м. Львова і західного Регонів Україну, які цікавляться або професійно займаються астрологією та суміжними з ній науками.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми навчання: майстер-класи, тренінги, вечірні курси.
Фахівцями асоціації розроблено ефективний план навчання астрології, який
складається з трьох базових курсів і наступних майстер-класів.
Астрологія:
перший курс: ~55 годин
другий курс: ~70 годин
третій курс: ~50 годин
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Професійне товариство.
Кількість працівників: 3-5.
Керівник організації: Горбань Олег Богданович
Львівська філія Комп’ютерної Академії ШАГ

79019, Україна, м. Львів, вул. Замарстинівська, 83А; (032) 240-38-51 ;
(093) 122-93-38 (067) 557-87-06 (050) 441-76-00; lviv@itstep.org; www.lviv.itstep.org

Опис компанії
Бажаєте отримувати високу зарплату і стати затребуваним фахівцем у сфері
IT, де вакансій більше, ніж претендентів? Тоді поступайте в Комп’ютерну Академію
ШАГ! Отримайте вищу освіту в галузі комп’ютерних технологій з європейським
стандартом. Комп’ютерна Академія ШАГ - найбільший в Україні недержавний навчальний заклад, котрий спеціалізується на професійній комп’ютерній освіті.
Основним критерієм Комп’ютерної Академії є:
- орієнтація на потреби сучасної ІТ-індустрії;
- унікальний навчально-методичний матеріал;
- авторські методики викладання;
- сучасне комп’ютерне обладнання, яке постійно оновлюється;
- професійні викладачі-практики;
- мінімум лекцій, максимум практики.
Тому, наші студенти є призерами найпрестижніших міжнародних змагань, а
випускники успішно працюють в українських і зарубіжних ІТ-компаніях, відомих у
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всьому світі.
Перелік напрямів навчання професійної освіти:
- розробка програмного забезпечення;
- комп’ютерна графіка та дизайн;
- мережеві технології та системне адміністрування.
Професійні курси:
- розробка і просування WEB-проектів;
- Front-end Developer проектування та розробка інтерфейсів для web-додатків та сайтів;
- професійна комп’ютерна 3D-анімація в Autodesk Maya;
- CCNA Routing&Switching.
Комп’ютерна Академія ШАГ - міжнародний навчальний заклад, який спеціалізується на комп’ютерній освіті.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми навчання: майстер-класи, тренінги, професійні сертифікаційні програми, вечірні курси.
Тематика навчань: інформаційні технології.
Форми навчання:
- ранкова форма навчання;
- денна форма навчання;
- вечірня форма навчання
Кількість студентів в групі: від 7 до 16 чоловік в групі.
Тривалість навчання: від 1 року.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Навчальний заклад.
Кількість працівників: 10-20.
Львівська філія працює з 2003 року. На сьогодні навчається понад 1000 студентів. Для вступу в Комп’ютерну Академію ШАГ не потрібен сертифікат ЗНО. Навчальна програма змінюється відповідно до змін потреб роботодавців.
Львівський державний обласний центр
народної творчості і культурно-освітньої роботи
Львів 7, вул. Л. Курбаса 3; (032)2601355; cnt-lviv@ukr.net

Опис компанії
Історія Львівського державного обласного центру народної творчості і
культурно-освітньої роботи — велика, цікава й прекрасна. Надаючи важливого
значення справі національно-культурного відродження, Львівський державний
обласний центр народної творчості і культурно-освітньої роботи та Рада об’єднаних профспілок Львівщини встановили відзнаку “За значний вклад у національно-культурне відродження”, а також створили спеціальний преміальний фонд,
який діє з 14 лютого 1994 року і використовується для преміювання всіх нагороджених цією відзнакою.
Львівський державний обласний центр народної творчості і культурно- освітньої роботи — це творча науково-методична установа, яка займає у Всеукраїнській системі методичного керівництва державними клубними закладами провідне місце.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми навчання: організаційна підтримка, післядипломна освіта.
Тематика навчань: народна творчість.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Державна установа.
Кількість працівників: 3-5.
Керівник організації: Роман Береза
ЛЬВІВСЬКИЙ ДОРОЖНІЙ НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ
(032) 271-91-69; (032) 271-90-74, ldnkk.lviv@gmail.com;
www.avtograd.lviv.ua; www.vk.com/club67775466

Опис компанії
Львівський дорожній навчально-курсовий комбінат (або «Автоград») має
понад 30-річний досвід. Автомістечко на вул.Пасічній побудували у 1978 році силами громадськості міста, міськавтотранспорту та підприємств Львова. Після введення в експлуатацію автомістечко поставили на баланс Львівського обласного
навчально-курсового комбінату (головний офіс - Личаківська, 27а).
Львівський дорожній навчально-курсовий комбінат (або «Автоград») є цілком унікальною автошколою.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми навчання: професійні сертифікаційні програми, вечірні курси.
Тематика навчань: автошколи, курси водіння.
Категорія “А” (мотоцикли) – 800* грн.
Категорія “А1”(мопеди) – 400* грн.
Категорія “В” (легкові автомобілі) – 2000* грн.
Категорія “В1”(квадроцикл, мотоцикл з коляскою) – 400* грн.
Категорія “С” (вантажні автомобілі >7,5т) – 2300* грн.
Категорія “С1”(вантажні автомобілі < 7,5т) – 400* грн.
Категорія “В,С,С1” – 3100* грн.
Форма оплати за навчання – готівкова та безготівкова (для організацій).
Анатолій Станіславович викладає правила дорожнього руху вже понад 40
років і є співавтором кількох навчальних підручників. За цей час він підготував
понад 20 000 водіїв.
*- ціни вказані без вартості пального
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Приватне підприємство.
Кількість працівників: 5-10.
Керівник організації: Анатолій Станіславович Синяк
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Львівський обласний союз тхеквондо ВТФ

м. Львів, вул. Варшавська, 126
(096) 941-7992, (097) 623-7624, (093) 244-3166, (093) 685-1558, (067) 707-1919

Опис компанії
Членом клубу може стати будь - хто віком від п’яти років без расових, національних, релігіозних упереджень та кримінальних нахилів. На даний час в
спортзалах клубу розвиваються напрямки тхеквондо ВТФ, сін му хапкідо та прикладний ( не спортивний ) рукопашний бій. Наші учні приймають участь в змаганнях за правилами тхеквондо ВТФ, саньда, які проводяться зі спортсменами
дружніх клубів у Львівській області та клубами інших областей. В даних видах
одноборств вихованці клубу можуть похвалитися непоганими досягненнями.
В напрямках сін му хапкідо та реального рукопашного бою змагання не проводяться через високу травматичність змагальних поєдинків, а техніка відпрацьовується на спеціальних тренажерах та в обумовлених поєдинках.
Місцева громадська організація, яка об’єднує прихильників, аматорів, спортсменів та фахівців корейських бойових мистецтв. Заснована у 2005 році. Нараховує більш ніж двіста членів.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми навчання: майстер-класи, тренінги, вечірні курси, спортивні секції.
Тренування тричі на тиждень.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Громадська організація.
Кількість працівників: 3-5.
Керівник організації: Комнатний Роман Григорович - президент.
Майстер-клас, професійна школа

м.Львів, вул. І. Тиктора, 8. р-н. Оперного театру (вхід у двір) вул. Водогінна, 2, оф. 111
067-374-96-76; www.m-class.com.ua; www.vk.com/ninalviv

Опис компанії
Переваги навчання у нас:
Зручне розташування (близький центр, транспортна розв»»язка); Забезпечення моделями (ПРАКТИКА!); Працевлаштування; Забезпечення розхідними
матеріалами (одноразова продукція, дизенфекція, косметика і тд.); Забезпечення житлом; Викладацький склад з багаторічним досвідом і відповідною освітою;
Дружній колектив; Помірні ціни; Безкоштовне пробне заняття.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Курси перукар Львів, курси манікюру у Львові, професійний манікюр, курси
косметології, косметолог, курси масажу, масажист у Львові, навчання масажистів,
нарощування нігтів, курси педікюру, курси візажу, навчання візажистів, візаж, макіяж у Львові, професійна косметика, стиліст, нанести татуаж, курси нарощення
волосся та нігтів, перманентний макіяж, татуаж, курси та навчання, плетіння афрокосичок, замовити курси, записатись на курси перукарства, провесійний макі39

яж, навчання перукарів у Львові.
Форми навчання: майстер-класи, професійні сертифікаційні програми, вечірні курси.
Тематика навчань: фотографія, перукарі, курси краси.
Професійна освіта для достойної роботи, практика, забезпечення моделями,
працевлаштування, забезпечення матеріалами та житлом.
Перше заняття безкоштовно!
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Приватне підприємство.
Кількість працівників: 3-5.
Керівник організації: Скоробогатько Ніна.
ЯБКО, Майстерня втілення змін

м.Львів; 38(097) 90 48 630, 38(093) 92 46 868
www.yabko.training; www.facebook.com/yabko.training; info@yabko.training

Опис компанії
Зміни це єдине незмінне, що є в нашому житті. Узагальнивши свій багаторічний тренерський досвід, ми розробили власне бачення і стандарти навчання та
розвитку. У своїй роботі:
- враховуємо особливості стану конкретної організації, але при цьому спираємось на загальні закони й моделі сучасного менеджменту;
- готові вкладати достатньо часу та сил для узгодження спільного бачення
усіх сторін, дотичних до втілення змін в організації;
- піклуємось про те, щоб процес навчання для учасників майстер-класів та
тренінгів був не лише корисним й ефективним, але й цікавим і захоплюючим;
- використовуємо широкий спектр сучасних інтерактивних методів та форм
навчання;
- досягаємо потрібної глибини, використовуючи знання й навички в області
соціально-психологічного тренінгу та Positum-підходу до навчання й розвитку
дорослих; керуємось правилом «замовник завжди має бути почутий» та залишаємо йому активну роль у плануванні та втіленні змін;
- спираємось на підтримку наших колег зі львівського клубу тренерів
«ТОЩО», а відтак готові долучати їх при реалізації складних і довготривалих проектів.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Майстерня втілення змін ЯБКО покликана:
1) сприяти усвідомленню необхідних змін;
2) спільно розробити шляхи та методи їх втілення;
3) супроводжувати досягнення бажаного результату.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми навчання: майстер-класи, тренінги, організаційна підтримка.
Тематика навчань: Громадські об’єднання, керування часом, команда, комунікація, лідерство, модерація, фасилітація, особистий розвиток, продаж, соціальна
робота, тренінг для тренерів, управління проектами
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ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Кількість працівників: 3-5.
Керівник організації: Дмитро Якимець, Павло Бачинський

Майстерня Лева
м.Львів; +38 (068) 137 39 24 або +38 (063) 244 54 75
masteriolev@gmail.com; www.masterlev.com.ua
Опис компанії
Наша ціль в тому, щоб створити для вас такий навчальний полігон, на якому
ви зможете влаштувати експеримент з власними виступами, для того щоб у «бойових» умовах показати себе у всій красі.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
В чому ми вбачаємо ціль «Майстерні лева»? Перш за все – це створення середовища для розвитку людей, що бажають ефективно навчитися доносити свої
ідеї до оточуючих їх людей. Мало мати ідею, необхідно вміти її подати.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми навчання: майстер-класи, тренінги.
Тематика навчань: комунікація, ораторське мистецтво, тренінг для тренерів.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Керівник організації: Степура Андрій – провідний тренер «Майстерні лева»
Соціальний підприємець, сертифікований бізнес-тренер та коуч (сертифікований
Isaac Pintosevich System).
Манівці, туристичний клуб

вул. Вахнянина, 29 (парк Погулянка), м. Львів, Україна
(097)91-85-132; info@manivci.lviv.ua; www.manivci.org

Опис компанії
Ідея Клубу «Активний відпочинок для всіх» (про створення першого в Україні безкоштовного каяк-парку на Погулянці) завдяки понад 20000 голосам вийшла
у фінал конкурсу проектів «Ідея Х від Nescafe». Присуджений авторитетним журі
головний приз перетворився у пластикові каяки, на яких тепер безкоштовно
вчаться і тренуються всі бажаючі.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми навчання: майстер-класи, виїзні школи.
Тематика навчань: туризм.
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ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА

ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА

Громадська організація.
Кількість працівників: 3-5.
Керівник організації: Тарас Білошицький.

Приватне підприємство.
Кількість працівників: 3-5.
Керівник організації: Гуменчик Михайло.

Менеджмент Консалтинг Груп

Міжнародна школа медичної косметології

79017, Україна, м. Львів, вул. Водогінна 2, офіси № 410, 420
+38 (032) 243-08-01 +38 050-317-60-01;+38 (032) 242-41-01;
info@mcg-lv.com; www.mcg-lv.com

Опис компанії
Товариство з обмеженою відповідальністю «Менеджмент Консалтинг Груп»
працює на ринку консалтингових послуг з 2005 року. Співпрацюючи з нами Ви отримаєте надійного бізнес-партнера з питань відкриття та обслуговування бізнесу.
Основні напрямки компанії: юридичні, бухгалтерські та кадрові послуги, представництво в судах, навчання з бухгалтерського обліку та права.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Місія компанії.
Надання комплексних високопрофесійних консалтингових послуг суб’єктам
підприємницької діяльності, максимально сприяючи їх динаміці росту, забезпечуючи стабільність і конкурентноздатність при веденні бізнесу.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми навчання: майстер-класи, тренінги.
Тематика навчань: управління пректами, керування часом, соціальне підприємництво.
На сьогоднішній день, багато людей навчається з метою отримання різноманітних сертифікатів, свідоцтв та дипломів, а не з метою одержання знань. Реалії теперішнього світу вимагають від сучасної людини бути конкурентоздатними,
мати відповідні знання і навички, які можна застосовувати на практиці, адже теоретичні і практичні знання потрібні:
- студенту, на першому місці роботи, після закінчення ВНЗу;
- працівнику, який прагне підвищити кваліфікацію, змінити спеціальність;
- керівнику, з метою ефективного управління підприємством;
- власнику бізнесу, професійно розвивати свою власну справу;
- усім бажаючим, які планують підвищити свій професійний рівень.
З метою отримання теоретичних і практичних знань у сфері бухгалтерського
і податкового обліку та права, ТОВ «Менеджмент Консалтинг Груп» розроблено
навчальні програми практичних курсів. Вам вигідно одержати знання на практичних курсах.
Викладачі-практики з багаторічним досвідом роботи у сфері бухгалтерії та
права. Індивідуальний підхід до слухача. Групи від 4 до 6 осіб.
Зручний час та нележні умови навчання.
Навчання у вечірній час на сучасному обладнанні.
Вдале територіальне розташування. Близькість до центру міста, зручний доїзд та можливість паркування автомобіля.
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м. Львів, вул. Тарнавського, 74а
+38 (097) 00-860-11, +38 (099) 242-28-68; school@cosmemed.com; www.cosmemed.com

Опис компанії
Щорічно наша школа випускає до 90 косметологів та до 70 інших спеціалістів
індустрії краси, які успішно працюють у салонах краси, косметологічних клініках,
SPA – центрах, або ведуть приватну практику по всій Україні та за її межами (Словаччина, Польща, Чехія, Австрія, Німеччина, Італія, США та ін.).
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми проведення навчань: Майстер-класи, тренінги, вечірні курси
Тематика навчань: Перукарські послуги, косметологічні послуги
Особливою гордістю для нас є підготовка лікарів, які, навчаючись у медичних
університетах, отримали кваліфікацію дерматологів, а на наших курсах проходять
спеціалізацію з медичної косметології.
Наші викладачі постійно підвищують свою кваліфікацію, відвідуючи тренінги
відомих косметологів України та Європи, а також успішно відстоюють честь навчального центру на всеукраїнських та регіональних конкурсах косметологів та
майстрів перукарського мистецтва.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Приватне підприємство.
Кількість працівників: 3-5.
Засновник школи і викладач медичної косметології та ін’єкційних методик Софія Грицак – лікар дерматовенеролог, косметолог, анестезіолог, міжнародний сертифікований тренер з контурної пластики компанії Q-Med (Швеція), науковий консультант з питань естетичної медицини компанії Genethia
(Італія), лауреат Х всеукраїнського конкурсу косметологів «Перлина майстерності», член Асоціації превентивної та анти-ейдж медицини. Викладач візажу
та перманентного макіяжу (татуажу) – косметолог-візажист Василина Породко.
Викладач нігтьового дизайну – Валентина Олексюк.
Навчальний центр «Львівтехнополіс»

79058, м. Львів, пр-т В’ячеслава Чорновола, 57; +38 (032) 2523401;
+38 (032) 2978836 (066) 604-2333, (097) 455-2794; +38 (032) 2523401

Опис компанії

мов);

Наші послуги:
- освітні послуги (курси екскурсоводів, митних брокерів, вивчення іноземних
- внутрішній туризм, екскурсійні послуги (Львів, область, регіони).
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МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Головною метою Асоціації є формування елементів нового матеріального, організаційного, соціального та інформаційного середовища, сприятливого
для використання передових екологічнобезпечних досягнень науково - технічного прогресу, нових форм організації праці, виробництва і управління з метою
зростання добробуту і духовних цінностей населення регіону.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми навчання: майстер-класи, тренінги, професійні сертифікаційні програми, вечірні курси.
Тематика навчань: бухгалтерія, інформаційні технології, екскурсоводи.
Слухачі забезпечуються роздатковим матеріалом безкоштовно. Надаємо
практичні поради щодо додаткової інформації.
Вартість навчання:
- екскурсоводи - від 2160 грн (за весь курс);
- брокери - від 3300 грн (за весь курс)
Помісячна оплата
Документ про закінчення курсів:
- свідоцтво про закінчення курсів екскурсоводів;
- сертифікат про курси митних брокерів
Сприяння в працевлаштуванні: надаємо рекомендації
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Професійне товариство
Кількість працівників: 3-5
Керівник організації: Лелик Любов Іванівна
Навчальний центр «Тераконсалт»

м.Львів, вул.Дорошенка, 29 (у дворі); (032) 240-30-93 моб.: 067-67-011-37
learn@teraconsult.com.ua; www.teraconsult.com.ua

Опис компанії
Завдяки десяткам успішно реалізованих проектів, наша компанія володіє
неоціненним досвідом, знаннями та менеджерськими якостями, котрі гарантують
успішне виконання поставлених перед нами завдань.
Компанія заснована у
2009-му році групою досвідчених ІТ-спеціалістів, котрі мають великий досвід реалізації комплексних ІТ-проектів для великих виробничих, дистрибуційних і торгівельних компаній як в Україні так і за її межами.
Ми добре розуміємо сучасні тенденції і те, наскільки навички роботи з
комп’ютером є важливими для кожного, незалежно від віку і доходу. З 16-тирічним
досвідом ми і досі залишаємось одним із лідерів у даній сфері.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми провоедння навчань: Майстер-класи, тренінги, професійні сертифікаційні програми, вечірні курси
Тематика навчання: Інформаційні технології, Фотографія.
44

Перелік напрямів навчання:
- курси оператора ПК;
- курси Інтернет;
- курси архітектурного проектування;
- курси кошторисників
- курси WEB-дизайнера;
- курси 3D-дизайну;
- курси фотографів;
- курси бухгалтерів;
- курси 1С бухгалтерії;
- курси 1С програмування;
- курси програмування;
- курси WEB-програмістів
Форми навчання: денна та вечірня форми навчання
Формат занять: курси.
Кількість студентів в групі: від 1 до 11 чоловік
Тривалість навчання: від 1 заняття до 45 (залежно від курсу і від форми навчання)
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Приватне підприємство
Кількість працівників: 5-10
Керівник організації: Степанюк Андрій Любомирович
Навчально-реабілітаційний центр «Джерело»

просп. Червоної Калини, 86а 79049 Львів, Україна
(032) 223-04-37, 227-36-02; rhcentre@mail.lviv.ua; www.dzherelocentre.org.ua

Опис компанії
Програми центру:
Відділення розвитку дитини (ВРД). Надає свої послуги дітям від 0 до 18 років з різними формами порушень моторного та (або) психологічного розвитку. У
структурі відділення функціонує програма Раннього втручання для дітей раннього віку, що народилися з неповносправністю.
Освітня програма. Пропонує цілісну програму навчання та реабілітації, спрямовану на інтеграцію неповносправної дитини в суспільство. Із кожної дитиною
та її сім’єю працює команда фахівців – корекційний педагог, логопед, психолог,
реабілітолог, соціальний працівник, які складають індивідуальний план навчання
та розвитку в дитини пізнавальних і творчих здібностей, навичок самообслуговування, спілкування.
Майстерні Клубу Активної Молоді забезпечують соціалізацію неповносправних молодих людей (від 18 до 35 років): в групі однолітків вони займаються мистецькою діяльністю та виготовленням різноманітної продукції, здобувають
навики користування комп’ютерною та офісною технікою.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Надавати можливість дітям з вадами фізичного та інтелектуального розвитку розвинути їх здібності, набути побутових і соціальних навичок для максимальної інтеграції у життя суспільства. З цією метою ми практикуємо прогресивні
методи навчання, фізичної, психологічної та соціальної реабілітації, проводимо
просвітницьку роботу серед громадськості та з батьками неповносправних дітей.
Ми сприяємо у фаховому приготуванні нашого персоналу, що здатний виконати
цю роботу на високому професійному рівні.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми навчання: майстер-класи, тренінги, організаційна підтримка, вечірні
курси.
Тематика навчань: травми та кризові явища, реабілітація осіб із вадами розвитку. Центр допомагає батькам щоденно привозити дітей на заняття і зворотно
додому власним транспортом. Все це дає змогу підвищити якість життя неповносправної дитини. Всі послуги центру надаються безкоштовно.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Громадська організація
Партнери: Фундація «SOFT Tulip», Нідерланди, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Фонд розвитку Карпатського Єврорегіону- Україна, Фонд «Скан», Нідерланди Міжнародний фонд «Відродження» Український фонд соціальних інвестицій, Фонд Генрі Ноуена, Фонд Гері Боумена Канадський Фонд Дітям Чорнобиля.
Кількість працівників: 10-20.
Керівник організації: Бущак Олена Олександрівна.
Регіональне агенство стійкого розвитку

79000 Львів, вул. Дорошенка, 41; +380 322394-338, 0673131913; +380 322722-644
rasd@franko.lviv.ua, savka.halyna@gmail.com; www.lnu.edu.ua/rasd

Опис компанії
Громадська організація, створена з метою об’єднання громадян і колективів
для вирішення проблем сталого розвитку Західного регіону України. За час діяльності організації ( від утворення її у 1993 році як “Карпатська школа”) було здійснено більше 30 проектів
Організаційна підтримка, Консалтинг, Виїзні школи (в т.ч. літні школи, табори)
МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Європейська інтеграція, екологія.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Громадська організація. Кількість працівників: 5-10.
Керівник організації: президент Шушняк Володимир Миколайович, координатор Савка Галина Степанівна.
Ровінь, Асоціація гірських провідників

Львівська обл., Дрогобицький р-н., с. Довге, вул. Л. Українки, 35
м. Львів, вул. Кривоноса, 10 офіс 2;
+38(032)275 22 79, 0979098328; +38(032)275 22 79; www.rovin@i.ua

Опис компанії
Предметом діяльності Асоціації є:
навчання і підвищення кваліфікації туристично-краєзнавчих кадрів (в т.ч.
любителів і фахівців туристичного супроводу), надання їм кваліфікаційних дозволів та свідоцтва;
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координація діяльності фахівців туристичного супроводу, туристичних підприємств та організацій незалежно від форм власності у питаннях,
пов’язаних з прийомом та обслуговуванням туристів в Карпатському регіоні;
допомога в індивідуальних мандрівках;
проведення наукових, економічних, соціальних, маркетингових та інших аналітичних досліджень в інтересах Членів Асоціації та органів державної влади;
участь у міжнародній діяльності в галузі розвитку туризму, представлення
інтересів Карпатського регіону з питань туризму в інших адміністративно-територіальних утвореннях України та міжнародних організаціях;
розвиток контактів та співпраці із місцевими, транскордонними і міжнародними організаціями, які займаються туризмом;
поширення екологічних знань, а також прийняття участі в охороні природного середовища;
популяризація краєзнавчих і туристичних принад транскордонного регіону
Карпат;
культивація туристичних традицій, популяризація історії і досягнень Асоціації, а також її засновників, прийняття участі в архівуванні документів пов’язаних з
туризмом і краєзнавством; популяризація принад активної рекреації;
організація і підтримка заходів направлених на забезпечення, охорони і збереження природних принад і культурних надбань України та країн Карпатського
регіону, між іншими через видавничу діяльність, ініціювання, створення і провадження музеїв, збірок, бібліотек, краєзнавчих гуртків і т.д.;
розвиток культурної активності пов’язаної з туризмом і краєзнавством, а також формування туристичного продукту;
документація і популяризація діяльності видатних постатей українського
та європейського туризму і краєзнавства, дій і досягнень Асоціації, a також її засновників;
ініціювання, організацію і підтримку роботи, в т.ч. наукової, яка виникає із завдань Асоціації;
МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Асоціація є неприбуткова, незалежна, добровільна, некомерційна організація, яка об’єднує фахівців туристичного супроводу з України та прикордонних
країн (Угорщини, Словаччини, Польщі та Румунії), а також інших зацікавлених у
співробітництві країн, полегшує їм подорожування, краєзнавчу діяльність в Україні та у транскордонному регіоні, а також репрезентує їх інтереси стосовно органів
влади і суспільства.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми навчання: майстер-класи, професійні сертифікаційні програми, виїзні
школи (в т.ч. літні школи, табори), стажування
Тематика навчань: європейська інтеграція, здоровий спосіб життя, туризм
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Громадська організація
Кількість працівників: 5-10
Керівник організації: Горбоцьо Іван
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Сальса Клуб Львів

вул.Володимира Винниченка 30, Львiв, Україна
(067) 316-54-62, (097) 697-7650, (050) 143-0650, (067) 775-4311
info@salsaclub.lviv.ua; www.salsaclub.lviv.ua

Опис компанії
Навіть якщо Ви ніколи не танцювали, Вам під силу освоїти сальсу. Уроки
проходять під запальні латиноамериканські ритми, на заняттях панує атмосфера
веселощів і позитиву. У Львові сальса з’явилася всього декілька років тому, але
вже стали звичними танці під відкритим небом на площі Ринок та біля Порохової
Вежі. Кожного тижня в нічних клубах міста проходять сальса-вечірки. С а л ь с а
Клуб - засновник сальса-руху у Львові.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми навчання: Майстер-класи, Тренінги, Вечірні курси
Тематика навчань: Латиноамериканські танці (Сальса, Бачата, Меренге, Реггетон). Здоровий спосіб життя, Спортивні секції
Двічі на тиждень по 1 год різні групи від 15:00 до 21:00 год.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Громадська організація
Кількість працівників: 3-5
Спеціалізована школа дизайну CREATIVE

м. Львів, вул. Вахнянина, 29 (3 пов. каб. 306);
ПОГУЛЯНКА, Центр творчості дітей та юнацтва Галичини
м.Львів, вул.Івана Франка, 61 ( 6 пов. каб. 310); (063) 073-8240, (097) 179-7079
office.creativeschool@gmail.com; www.creativeschool.eu

Опис компанії
Інформація про учбовий центр: Спеціалізована школа дизайну «Creative» є
однією з перших в Україні школою, яка створена за кращими світовими аналогами
приватних шкіл дизайну для дорослих.
Основне завдання нашої команди, що складається з професійних викладачів
та практикуючих дизайнерів - готувати конкурентоспроможних фахівців для найбільш затребуваних та перспективних галузей дизайну!
Наші випускники отримують потужний багаж знань і вмінь, які дозволяють
зайняти гідне місце в індустрії дизайну!
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Майстер-класи, Тренінги, Вечірні курси, Виїзні школи (в т.ч. літні школи, табори) Дизайн «Перелік напрямів навчання:
- курс «Дизайн інтер’єру»;
- курс «Дизайн та рестайлінг»;
- курс «Садово-парковий дизайн»;
- курс «Рисунок + Живопис»;
- курс «Проектування одягу»;
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- курс «Декораторство»;
- курс «Маркетинг та реклама»;
- курс «Візуальний мерчендайзинг»;
- курси для підлітків;
- курс «Графічний дизайн та реклама»
Форми навчання: вечірня, денна форми навчання
Формат занять: курсове навчання
Кількість студентів в групі: 5-10 чоловік
Тривалість навчання: 12 занять, 1,5 місяці
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Професійне товариство
Кількість працівників: 5-10
Керівник організації: Ірина Головчак
«Стихії Успіху» ЖІНОЧА ШКОЛА

Львів Вулиця Шептицьких, 47; +38 (097) 800-08-88
ukrtraining2@gmail.com; www.ukrtraining.com.ua

Опис компанії
«Стихії успіху» запрошує дівчат і жінок: які прагнуть знайти і зберегти в собі
істинну жіночність, сексуальність і чарівність які хочуть повірити в себе і позбутись від комплексів які планують знайти свою половинку і побудувати з нею гармонійні відносини.
У нас завжди можна знайти не тільки корисну інформацію і розуміння причин, а й отримати практичні навички, які гарантовано працюють, а також досвід,
стан наповненості і сили від тих, у кого вони дійсно є, і хто вже пройшов свій шлях
до щастя.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Майстер-класи, Тренінги
Ми допоможемо Вам здійснити це на ВСТУПНОМУ БЕЗКОШТОВНОМУ ЗАНЯТТІ. Цей тренінг присвячений жіночій мудрості, стратегіям і пошуку ключів до
серця чоловіка.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Фізична особа підприємець (ФОП)
Кількість працівників: 3-5
Студія Ландшафтного Дизайну «Акант»

м.Львів, вул.Липинського, 54; +38063 3699190, +38097 9079374
studiooflandscape@gmail.com; http://www.landdesignstudio.com.ua/

Опис компанії
Основна увага курсів ландшафтного дизайну спрямована на розгляд загальних питань декоративного садівництва, ознайомлення з найбільш використовуваними рослинами відкритого ґрунту, вивчення основних законів і прийомів ланд49

шафтної архітектури, прийомів і методів створення ландшафтних композицій і
їхніх елементів; узагальнюється методика сучасного ландшафтного проектування малого саду. Програма курсів ландшафтного дизайну містить у собі також проектування садових споруд, штучних покриттів і малих архітектурних форм.
Програма навчання курсів ландшафтного дизайну містить у собі проектування ландшафту, організацію простору під відкритим небом, користуючись різноманітними прийомами використання природних матеріалів: землі, води, рослин.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Майстер-класи, Тренінги, Вечірні курси
Ланшафтний дизай
Слухачі курсу навчання ландшафтний дизайн одержують навички роботи
з рослинним матеріалом, знайомляться із сучасними будівельними матеріалами, використовуваними в садовому дизайні, інженерно-технічними рішеннями
оформлення ділянок.
По закінченню навчання на курсах ландшафтного дизайну випускники одержують сертифікат.
Тривалість курсів ландшафтного дизайну: 60 академічних годин.
Графік занять на курсах ландшафтного дизайну: 3 дні в тиждень по 4 академічних години в день. Теорія - 36 академічних годин; Практика - 24 ак.години (у
т.ч. 4 ак.години самостійних занять
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА

Громадська організація
Кількість працівників: 3-5
Керівник організації: Богдан Муж
Танцювальний клуб Едельвейс

м. Львів, вул. Федьковича, 54 (пл. Привокзальна)
+38 (097) 976-5-779 +38 (063) 079-42-50 +38 (097) 326-326-1
edelweis-lviv@ukr. net; www.edelveisdance.com

Опис компанії
Народний самодіяльний колектив ансамбль бального танцю “Едельвейс”
Танцювальний клуб
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Вечірні курси, танці
Громадська організація
Кількість працівників: 3-5
Керівник організації: Левицький Олег Володимирович - засновник.

Приватне підприємство
Кількість працівників: 3-5
Керівник організації: Пархуць Христина

Творча майстерня Свердлик

Танцювальний клуб «Естет»

Опис компанії

м.Львів, вул. Кульпарківська, 131; ЖЕК-212 (ЛКП „Південне”), 2-ий поверх, танцювальний зал
+38 (032) 243-18-18; www.estet.lviv.ua

Опис компанії
Клуб спортивного бального танцю «»Естет» на сьогодні один з найбільших та найуспішніших клубів спортивного бального танцю і сучасної спортивної
хореографії у Львові, який має 7 танцювальних залів у різних районах міста, та
центральну базу з двома спеціалізованими танцювальними залами що обладнані
дзеркалами, роздягалками, акустичною та відео-апаратурою.
Запрошуємо займатися спортивними бальними танцями як початківців так і
досвідчених танцюристів.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Вечірні курси, танці.
Тренування проходять в наших спеціалізованих танцювальних залах у зручний час. Для бажаючих – участь у змаганнях, конкурсах, поїздках та виступах в
Україні та закордоном.
На базі клубу працює Львівська Школа Весільного Танцю, латиноамериканські танці (самба, ча-ча-ча, румба, джайв), європейські танці (повільний вальс,
танго, віденський вальс, швидкий фокстрот).
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ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА

м. Львів, вул. Коперника, 23; вул. Городоцька, 224, ПРОФІЦЕНТР BOSCH»
http://sverlyk.com.ua; www.facebook.com/sverlyktm

Ми не лише розробили цікаву навчальну програму, але облаштували
справжню сучасну майстерню обладнену мікроінструментами Dremel, витяжкою
і персональними засобами захисту. Майстерня розрахована на вісім осіб з якими
працюють двоє викладачів.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Мета творчої майстерні «Сверлик» – навчити майструвати. Показати, що речі
можна не тільки купити, а й створити власноруч. Пропонуємо:
- заняття в майстерні для дітей за програмою;
- майстер-класи в майстерні для дітей та дорослих;
- виїзні майстер-класи для дітей та дорослих;
- майстер-класи до свят та корпоративів.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Майстер-класи. Робота із деревом
Тривалість заняття - 90 хв.
Вартість: - 150 грн. Акції: Приведи друга та отримай знижку -10%
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ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Приватне підприємство
Кількість працівників: 5-10
ТОВ «Тренінг Центр»

ТОВ “Тренінг Центр”, м. Львів, вул. Зелена 109
+38 (032) 294 96 61 +38 (032) 294 96 62 +38 (032) 294 96 63 +38 (032) 241 82 14
training@audyt.lviv.ua; http://trainingcenter.com.ua

Опис компанії
Сотні бухгалтерів, керівників, підприємців, вже скористалися прекрасною
можливістю і закінчили курси. Результат – практичні знання, підвищення кваліфікації, нові перспективи в бізнесі, нова робота і, звичайно ж, престижні сертифікати,
дипломи фінансових інститутів Європи! Ці люди вже зробили крок назустріч кращим змінам у своїй кар’єрі, бізнесі – а значить і в житті.
Ми пропонуємо і Вам вирішити для себе проблему актуальності своїх професійних знань і навичок, отримати відмінну практичну базу для реалізації нових
планів у діловій сфері!
Якщо Ви бажаєте зробити прорив у кар’єрі чи бізнесі, підвищити кваліфікацію, пройти курси для бухгалтерів та директорів, отримати престижний диплом
європейських бізнес-освітніх інститутів – IFA, ISMM, CAP/CIPA , EBC*L – тоді ми
готові допомогти Вам у цьому.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Майстер-класи, тренінги, професійні сертифікаційні програми, вечірні курси.
Бухгалтерія, Продажі, перемовини «Напевно Вам знайома ситуація: не перший рік працюю бухгалтером (директором, фінансовим менеджером і т.д.), а необхідних знань все одно часто не вистачає, постійні невдачі, брак часу, інформаційна
перевантаженість, хаос в голові …
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Приватне підприємство
Кількість працівників: 5-10
Керівник організації: Володимир Кучма
Товариство краєзнавців Яворівщини «Гостинець»
м. Новояворівськ, вул. Степана бандери, 19
990178251; http://gostynets.org.ua

Опис компанії
Основні завдання ТКЯ «Гостинець»:
Дослідження та популяризація історико-краєзнавчої, етнографічної та
фольклорної спадщини рідного краю;
Зміцнення місцевих громад через збереження та підтримку родинних традицій;
Розвиток громад шляхом збереження і популяризації вікової спадщини народного мистецтва Яворівщини;
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Освіта дорослих та навчання впродовж життя; Розвиток та організація сталої туристичної й рекреаційної діяльності регіону;
Формування екологічної культури мешканців району.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Місія ТКЯ «Гостинець»: сприяння розвитку громадських ініціатив, спрямованих на зміцнення громадянського суспільства, шляхом навчання дорослих впродовж життя.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми проведення занять: майстер-класи, тренінги, вечірні курси, виїзні
школи.
Тематика: волонтеріат, громадські об’єднання, європейська інтеграція, особистий розвиток, управління го, краєзнавство.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Громадська організація
Кількість працівників: 3-5
Керівник організації: Наталія Косик
Тренінг центр Вікторії Буник

79058, м. Львів, просп. Чорновола 63, офіс 305 (3 поверх)
+38(050) 640-62-83, +38(096) 954-18-67; trenervb@gmail.com
www.treningiv.net; www.vk.com/club67451454

Опис компанії
Курси та тренінги центру веде сертифікований бізнес-тренер. Усі навчальні програми веде дипломований викладач, бізнес-тренер, спеціаліст-практик
у туристичній, готельній, HR сферах та продажах. Пост -курсовий, -тренінговий супровід. Усім нашим студентам ми надаємо безкоштовний, довгостроковий
пост-курсовий супровід, тобто, навіть після закінчення курсів, наші студенти мають змогу напряму дзвонити викладачеві і задавати питання, радитись, або вирішувати якісь проблемні ситуації. Безкоштовні консультації по телефону. Консультаційні послу и справжнього спеціаліста – дуже дорогі, але не у нас. Усі наші
студенти мають право дзвонити безпосередньо викладачу і отримувати безкоштовні консультації по телефону, у межах теми пройдених курсів.
Знижка на інші курси та тренінги фірми. Ми пропонуємо Вам знижку у розмірі 5% на усі інші наші програми, курси, тренінги та послуги.
Ми знаходимось у центрі міста.
Усі курси та тренінги у нас проходять з використанням максимальної візуалізації, для кращого сприйняття і для повного розуміння задопомогою презентацій.
По закінченні курсів або тренінгів Ви отримуєте сертифікат.
Групи невеликі - індивідуальний підхід.
Ми сприяєм працевлаштуванню. Тренінг Центр Вікторії Буник співпрацює з
багатьма готелями, ресторанами, туристичними фірмами, а також з іншими підприємствами, яким необхідні кваліфіковані працівники.
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МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Місія нашої компанії полягає в тому, щоб все більше і більше, шляхом навчання, підвищувати сервіс та покращувати гостинність України, щоб терміни «Українська Гостинність» і «Український сервіс» стали синонімами таких понять, як бездоганність, професіоналізм, висока якість.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Майстер-класи, тренінги.
Керування часом, командоутворення, комунікація, ораторське мистецтво, лідерство, продажі, перемовини
Тривалість навчання: за домовленістю
Навчання проводить сертифікований бізнес-тренер, коуч. Автор понад 20
навчальних курсів та близько 30 тренінгів.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми проведення навчання: Майстер-класи, тренінги, вечірні курси
Тематика навчання: Перукарські послуги, навчальний центр краси.

ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА

ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА

Фізична особа підприємець (ФОП)
Керівник організації: Вікторія Буник

Фізична особа підприємець (ФОП)
Кількість працівників: 2-3
Керівник організації: Іванна Пиріг

Феміда консалтінг груп

Львів, вул. Коперника, 3, м. Львів; (098) 595-87-21, (063) 875-61-11
http://kyrsu.lviv.ua/; http://vk.com/event71670425

Опис компанії
Запрошуємо на курси митних брокерів(декларантів) та менеджерів зед.
Курси проводяться за технічної підтримки «QDPro» і «MD Office». Кожен слухач
отримає сертифікат та допомогу у працевлаштуванні. Після проходження курсів
бажаючі можуть здати іспит у митниці й одержати «Кваліфікаційне посвідчення
представника митного брокера» (у відповідності з положеннями Наказу Держмитслужби України від 18.08.09 №767 “Про затвердження Порядку прийняття
іспиту у представників митних брокерів”).
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Курси митних брокерів та менеджерів зед.
Форма навчання: тренінги, консалтинг, вечірні курси. Ціна 2800грн.
Тривалість курсів: 4 тижні з 18.30-21.30-теоретичні та практичні заняття.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Приватне підприємство
Кількість працівників: 5-10. Керівник організації: Матвій Юзефович
Центр краси Іванни Пиріг

Львів, вулиця Перфецького, 11; +38 (063) 824-93-75; ivannapurig@mail.ru

Опис компанії
Ми проводим навчання по найрізноманітнішим напрямкам в індустрії краси:
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курси манікюру, курси макіяжу, курси педікюру, нарощування нігтів та вій, перманентний макіяж, косметологія, масаж, епіляція, бікіні-дизайн, татуаж, глітер тату,
перукарство, нарощування волосся, афрокосички.
Індивідуальний підхід до кожного. Ви можете бути впевнені, що після Нас Вам не потрібно буде перевчатись. Після кожного курсу Ви отримаєте колосальний багаж знань, який допоможе Вам стати справжнім професіоналом у своїй справі. Навчання проводять дипломовані викладачі.
Видаються міжнародні дипломи, а також сприяємo працевлаштуванню.
Навчальний центр краси Іванни Пиріг та студія краси АнІва. Професійна авторська школа заснована 2007році.

НюБізнет - Центр Підтримки Бізнесу

м. Львів, 79008, пл. Галицька, 7; +38 (032) 235 79 74 +38 (067) 303-22-73
office@newbiznet.com.ua ; http://newbiznet.com.ua

Опис компанії
Стратегія Центру спрямована на побудову довгострокової ефективної
співпраці з нашими клієнтами і партнерами та базується на розширенні бізнес-послуг, а також впровадженні сучасних стандартів обслуговування клієнтів.
Наша робота побудована, головним чином, за принципом комплексного вирішення завдань, пов’язаних зі становленням та розвитком Вашого бізнесу, а саме: допомога в заснуванні бізнесу, маркетингові дослідження, розробка інвестиційних
проектів і бізнес-планів, підбір персоналу, бізнес-навчання, супровід інвестора від
приходу на ринок до реалізації проекту.
Близько 20 років Центр Підтримки Бізнесу - НюБізнет виступає партнером
у реалізації міжнародних проектів під егідою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерства міжнародного розвитку Великобританії (DFID), проектів TACIS, PAUCI, а також представництва ООН в Україні.
Центр Підтримки Бізнесу - НюБізнет працює на українському ринку консалтингових послуг з 1990 року. За цей час ми стали провідною консалтинговою компанією Західної України, місією якої є всебічна підтримка становлення та розвитку
приватного підприємництва в Україні на основі міжнародних бізнес-стандартів.
Ця місія реалізується шляхом надання українським та іноземним компаніям, місцевим органам влади, а також тим, хто бажає розпочати свій бізнес професійних
консультаційних та тренінгових послуг.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми проведення навчань: майстер-класи, тренінги, консалтинг.
Тематика навчань: звя’зки з громадскістю, ораторське мистецтво, лідерство.
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ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Приватне підприємство
Кількість працівників: 3-5
Керівник організації: Оксана Павлик
«ЛОКУС» - Центр розвитку особистості

вул. Шота Руставелі, 2, м. Львів; (098) 129-60-50
lokus.com.ua; www.plus.google.com/115990353561211824904;
www.vk.com/lokus_centr; www.facebook.com/locus.centr

Опис компанії
Пропонуємо навчання у трьох основних напрямках: бізнес та фінанси; психологія та спілкуваня; езотерика і мантика. Навчання проводять тренери-практики,
кожен з яких є фахівцем у своїй сфері діяльності.
Ми забезпечуємо приємну атмосферу перебування в Центрі, дружнє спілкування, цікаву подачу матеріалу з великою кількістю практичних вправ та ігор.
Центр розвитку особистості «Локус» - це комфортне середовище, в якому
тренери та люди, що прагнуть до саморозвитку, успішно обмінюються інформацією, знаннями та власним досвідом для самовдосконалення та досягнення особистої свободи.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми проведення навчань: Майстер-класи, тренінги, вечірні курси
Тематика навчань: Громадські об’єднання, здоровий спосіб життя, керування
часом, командоутворення, комунікація, ораторське мистецтво, лідерство, продажі,
перемовини, соціальне підприємництво, тренінг для тренерів.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Громадська організація
Кількість працівників: 3-5
Керівник організації: Андрій Собчук
Школа зеленого туризму

вул. Кирила і Мефодія, 17-а, м.Львів
(032) 225-55-57, (096) 836-43-83, (050) 056-68-73, (093) 143-90-37
kursy.turyzm@gmail.com; http://shkolazt.at.ua/

Опис компанії
Ліцензія міністерства освіти і науки, молоді та спорту України АГ №582723
від 28.12.2011 надання освітніх послуг на рівні кваліфікаційних вимог до перепідготовки та проф.-тех.навчання
Курси туризму призначені, насамперед , для студентів профільних ВУЗів, які
бажають отримати практичні навички та досвід у галузі туризму, необхідні для
початку роботи. По закінченні курсів, випускники мають можливість, продовжуючи навчання, почати дистанційно працювати у галузі туризму, отримуючи гро56

шову винагороду. Після закінчення курсу навчання складається тест. Якщо набирається необхідна кількість балів, то видається сертифікат, у якому вказуються:
період навчання, кількість прослуханих годин та здобута кваліфікація.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми проведення навчань: професійні сертифікаційні програми, вечірні
курси. Тематика: туризм.
Графік відвідування Понеділок, середа 18.00-21.30
Термін навчання 2 місяці,16 навчальних днів
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Професійне товариство
Кількість працівників: 3-5
Керівник організації: Координатор Володимир
Школа капоейри «Сензала»

Район Аквапарку, СШ№2; (066) 764-22-73, (093) 947-79-50
lvivcapoeira@gmail.com; http://www.lvivcapoeira.com/

Опис компанії
Приєднуйтесь до капоейри сьогодні і ви відкриєте для себе новий світ!
З нами ви навчитесь чудовому бразильському єдиноборству – капоейрі, яка поєднує в собі все що Вас могло б цікавити. Оскільки однозначного означення капоейра немає, то можна лише виокремити ключові її сторони, а саме:
-бойове мистецтво, самозахист
-фізична культура і розвиток
-акробатика та пластика
-музика, співи, ритм.
Бразильські традиції та культура і явно не на останньому місці – друзі і ще
раз друзі. Важливим є те, що починати займатись капоейрою ніколи не пізно, і
долучитися до групи можна в будь-якому віці та фізичній формі. Тут знайдеться
місце всім!
На даний час ми досягли досить високого рівня і зуміли передати свої вміння
нашим учням, аби вони в майбутньому змогли заснувати свої групи. Тепер ми знаємо, що у капоейри у Львові є майбутнє, та й нам є до чого прагнути, адже за роки
тренувань ми навчилися не спинятися на досягнутому.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми проведення навчань: Майстер-класи, вечірні курси, виїзні школи (в
т.ч. літні школи, табори), спортивні секції
Тренування тричі на тиждень з 20:00 години
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Громадська організація
Кількість працівників: 2-3
Керівник організації : Максим Іванчук
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Школа макіяжу «Ego Style»

Львів Вулиця Хімічна, 4; +38 (063) 990-47-90 +38 (098) 231-99-32; ego_style@i.ua

http://www.egostyleschool.com.ua/

Опис компанії
Креативний підхід до навчання мистецтву макіяжу!!! Наша мета знаходити
нові таланти, які будуть доводити, що Львів це центр модної індустрії в Україні, а
наша молодь найталановитіша у світі!!!
Ти будеш мати можливість потрапити у світ стилю, моди та краси...за куліси
фешн-індустрії.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форма проведення навчань: майстер-класи, тренінги, вечірні курси.
Тематика намчання: перукарські послуги.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Фізична особа підприємець (ФОП)
Кількість працівників: 3-5
Школа психологічного експерименту
Опис компанії
Ми раді вітати усіх, хто займається особистісним зростанням, хто щоденно
докладає зусиль до втілення своїх цілей, бере на себе відповідальність за своє
життя, за свою сімю, за свій колектив і за свою країну, та й загалом – змінює світ
на краще починаючи з себе. Нам з Вами по дорозі! Розвиваймось разом! Особисте
зростання.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Форми проведення навчань: майстер-класи, тренінги, консалтинг, он-лайн
навчання, вебінари.
Тематика навчань: інформаційні технології, керування часом, командоутворення, лідерство, особистий розвиток, продажі, перемовини, тренінг для тренерів,
SPE.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Громадська організація
Кількість працівників: 5-10.
Керівник організації: Кушнір Роман Олегович.

Громадська організація
«Центр просвітництва та розвитку людини»
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Давидів, вул. Сонячна, 42
+38097 30 80 287 / +38097 451 49 66 / +3803230 33 122
www.edu-center.in.ua; centerosv@gmail.com

Опис компанії
Організація працює в напрямку створення сприятливих умов для всебiчного (інтелектуального, культурного, духовного) розвитку осіб, що потрапили чи
живуть у складних соціально - економічних, політичних, психологічних умовах
(люди, що проживають у сільських місцевостях; внутрішньо переміщені особи,
діти із «кризових сімей» тощо) шляхом реалізації програм навчання та розвитку,
організації активного дозвілля, надання правової та психологічної допомоги.
Основні напрямки діяльності:
1. Неформальна освіта, освіта протягом життя. Реалізація освітніх ініціатив
здійснюється шляхом проведення тренінгів, семінарів, інших навчальних заходів з
особистісного розвитку, самоменеджменту, працевлаштування, започаткуванню
власної справи, участі громадськості у процесі прийняття рішень органами влади;
практикується застосування нетрадиційних способів навчання з метою виявлення внутрішнього потенціалу людини (арт-терапія, театральні методики).
2. Надання правової та психологічної допомоги.
3. Створення/облаштування місць - центрів активності громади.
4. Організація та проведення громадського моніторингу.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Майстер-класи, Тренінги, Виїзні школи (в т.ч. літні школи, табори), Арт-терапія, театральні методики
Тематика навчання: Здоровий спосіб життя, Керування часом, Командоутворення, Комунікація, ораторське мистецтво, Лідерство, Медіація, Особистий розвиток, Права людини, Соціальна робота, Участь громадськості у процесі прийняття рішень органами влади; практикується застосування нетрадиційних способів
навчання з метою виявлення внутрішнього потенціалу людини (арт-терапія, театральні методики).
Тривалість надання послуг коливається залежно від напрямку діяльності.
Всі послуги надаються безкоштовно.
Найціннішими здобутками вважаємо щиру вдячність та досягнення людей
для яких працюємо, кому допомагаємо. Дівчата, що переїхали із Криму, після наших тренінгів по особистісному розвитку та започаткуванню власної справи, повірили у себе та з домогосподарок перевтілилися в успішних бізнес-леді, зумівши
своє хобі перетворити на прибутковий бізнес. Мешканці віддаленого села зрозуміли цінність громади, навчилися ефективно використовувати наявні ресурси та
залучати нові джерела фінансування, в результаті чого занедбаний актовий зал
школи перетворився на сучасний центр активності громади.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Громадська організація
Кількість працівників: 5-10
Керівник організації: Наталія Проць
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ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОЛОТІ РОКИ

13/64, вул. Караджича, Львів, Україна, 79054
tel: +38-(032)-262-12-05 tel: +38-(097)-20-999-80; ludagryshko@gmail.com

Опис компанії
Громадська організація “Золоті Роки” (ГО ”Золоті Роки”) зареєстрована 3
грудня 2014 року, як недержавна неприбуткова організація.
Для виконання своїх статутних цілей організація працює в таких напрямках:
- популяризація та розвиток культури та традицій різних регіонів України,
відродження традицій та обрядів, зустрічі з цікавими людьми, вечори пам’яті,
круглі столи з молоддю;
- проведення різноманітних культурних заходів, фестивалів, виставок, вечірок, забав, вечорів пісні;
- розвиток туризму на заході України: розробка туристичних маршрутів для
старших людей, організація зустрічей-екскурсій Львівщиною;
- розробка та друк «Довідника пенсіонера»;
- популяризація нових можливостей старших людей.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Реалізація громадських ініціатив старших людей для розвитку громадянського суспільства в Україні.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Громадська організація
Кількість працівників: 20-26
Керівник організації : Гришко Людмила

- практична робота у багатьох сферах життя: екології і благодійності, наукових дослідженнях, і педагогіці;
Навчання в Новому Акрополі - систематичне, інтерактивне, мультимедійне,
цікаве.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Наша мета - діяти в трьох основних напрямках:
1.Філософія. 2. Культура. 3.Волонтерство.
Ми ставимо перед собою наступні завдання в цих напрямках:
- Філософія. Філософія є серцем “Нового Акрополя”.
- Культура. Брати участь у формуванні культурного простору в Україні.
- Волонтерство. Піклуватися про членів нашого суспільства, які найбільше
потребують допомоги. Навчальні та культурні програми КА «Новий Акрополь»
розроблено таким чином, щоб філософські першоджерела були зрозумілі для людей незалежно від освіти та роду занять, а отримані знання кожен міг застосувати
у своєму житті.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ
Заняття відбуваються: один раз на тиждень з 19:00 до 21:00
Тривалість першого загального курсу - 5 місяців. Вартість абонементу на місяць (4 заняття) – 150 грн. Тематика: громадські об’єднання, звя’зки з громадскістю, командоутворення, комунікація, ораторське мистецтво, лідерство, модерація,
фасилітація, особистий розвиток, соціальна робота, тренінг для тренерів
ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
Юридична особа.
Керівник львівського осередку: Лукіна Олена Миколаївна

Культурна асоціація «Новий Акрополь»,
громадська організація

79000, м.Львів, вул. Петра Дорошенка, 7 оф.1; сайт www.facebook.com/NewAcropolisLviv
(032) 255-63-77, +38(067) 585-18-57, +38(093) 713-23-00

Опис компанії
КА «Новий Акрополь» діє в Україні з 1991 року і входить у Міжнародну Асоціацію «Новий Акрополь» (Organization International New Acropolis), засновану в
Буенос-Айресі професором Хорхе Анхелем Ліврагою Ріцци (історик, філософ,
письменник). Сьогодні «Новий Акрополь» реалізовує свою мету більш ніж у 60
країнах на 5 континентах, об’єднуючи більше 16000 постійних учнів і тисячі волонтерів. В Україні КА «Новий Акрополь» діє у Києві, Дніпропетровську, Харкові,
Львові, Одесі, Миколаєві, Полтаві, Івано-Франківську. Львівський осередок відкрито у 2003 р.
Новий Акрополь» – це:
- міжнародна організація філософського, культурного і соціального спрямування;
- об’єднання людей різного віку, національностей та професій, які прагнуть
повернення і збереження загальнолюдських цінностей;
- філософська школа, програма курсу якої ґрунтується на традиційних ученнях Сходу та Заходу;
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