МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Відокремлений структурний підрозділ «Педагогічний фаховий коледж
Львівського національного університету імені Івана Франка»
НАКАЗ
“/ /

”

2022 р.

м. Львів

№

6

про курси підвищення кваліфікації
Відповідно до листа Ради директорів закладів фахової передвищої освіти
Львівської області за № 4 від 20.01.2022 р., графіку Центрального інституту
післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти Національної
академії педагогічних наук України» щодо підвищення кваліфікації керівних і
педагогічних працівників ЗФПО Львівської області, та перспективного плану
проходження курсів підвищення кваліфікації, з метою забезпечення професійного
розвитку працівників,
НАКАЗУЮ:

§1
Скерувати на курси підвищення кваліфікації (дистанційно) без відриву від
виробництва із збереженням заробітної плати, які відбудуться з 24 січня 2022 року по
24 березня 2022 року таких педагогічних працівників:
Гуляйгородську
Олену Мирославівну

- викладача іноземної мови;

Подановську
Галину Володимирівну

- викладача вступу до спеціальності; педагогіки
сімейного виховання; методики навчання
інтегрованого курсу «Я досліджую світ»; методики
навчання української мови; методики соціальнопедагогічної роботи, основ екології;

Гілету
Любов Андріївну

- викладача урбоекології, екологічного контролю
на внутрішній і зовнішній митниці, вступу до
фаху, моніторингу довкілля, екологічних проблем
прикордонних територій, топографії з основами
картографії;

Луцишин
Олену Зиновіївну

- викладача метеорології та кліматології; заповідної
справи; гідрохімії; гідрології;

Стельмащук
Соломію Яремівну

- викладача
техноекології,
біології,
загальної
екології, хімії з основами біогеохімії, екотехнології,
основ
екології,
фармацевтичного
аналізу,
токсикологічної хімії, методів синтезу лікарських
засобів;

Химочку
Галину Михайлівну

- викладача
економічної
теорії,
економіки
природокористування,
основ
підприємництва,
екологічного менеджменту і аудиту, нормування
антропогенного навантаження,
екологічного
законодавства, безпеки довкілля;

Батюк
Михайла Ярославовича

- викладача інструментальних засобів візуального
програмування, операційних систем,
радіоавтоматики, математичного моделювання РЕС,
технічного забезпечення комп’ютерних технологій,
сервісного обслуговування програмного
забезпечення, технологій комп’ютерного
проектування;

Дзіковську
Марію Ігорівну

- викладача методів розділення і концентрування,
безпеки життєдіяльності та охорони праці,
аналітичного контролю стану навколишнього
середовища,
аналізу
продуктів
харчування,
аналітичного контролю органічних забруднень;

Равлінку
Зоряну Петрівну

- викладача соціології, релігієзнавства;

Ревер
Олександру Юріївну

- викладача кримінального права України;

Станько
Тараса Романовича

- викладача цивільного права України;

Суховерську
Зеновію Зіновіївну

- викладача
кримінального
права
України,
кримінально-процесуального права України;

Батю к
Наталію Мирославівну

- викладача збалансованого пиродокористування,
охорони навколишнього середовища, агроекології,
оцінки впливу на довкілля, збалансованого
природокористування
і
охорони
довкілля,
грунтознавства, екологічної експертизи.
§ 2.

Скерувати на курси підвищення кваліфікації (дистанційно) без відриву від
виробництва із збереженням заробітної плати, які відбудуться з 24 січня 2022 року по
20 травня 2022 року таких педагогічних працівників:
Сулим Ольгу Іванівну

- заступника директора з навчальної роботи;

Шукалович Анну Миколаївну

- завідувача відділення;

Піх Галину Богданівну

- завідувача бібліотеки;

Гребеннікову Ірину
Олександрівну

- бібліотекаря І категорії;

Думич Оксану Михайлівну

-

Кос Лесю Володимирівну

- викладача методики розвитку мовлення і навчвання
елементів грамоти, методики проведення занять з
народознавства, вступу до спціальності;

Паробія Юрія Богдановичя

-

викладача фізичного виховання, теорії і методики
фізичного виховання;

викладача ( керівника) педагогічної практики;
*

Лесів Марту Степанівну

-

В.о. директора

викладач
лікарських
рослин,
екологічних
біотехнології, ландшафтної екології, геохімії
довкілля, екологічної біотехнології, міжнародної
співпраці в галузі охорони довкілля.
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