
Міністерство освіти і науки України 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Відокремлений структурний підрозділ «Педагогічний фаховий  коледж 

Львівського національного  університету імені Івана Франка» 

                                                         

 

              

 

 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН 

ПРОХОДЖЕННЯ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

на 2021– 2026 роки 



 

 

№ 

п/

п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 
Який предмет викладає 

Рік 

попереднього 

проходження 

курсів  

Планується 

проходження 

курсів 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 

Педагогічне відділення 
 

1  Банковський Карл 

Йосифович 

фізичне виховання 2020 2025  

2  Васильків Тетяна 

Володимирівна 

художня праця; методика 

фізичного виховання та 

валеологічної освіти; малювання 

і ліплення; методика організації 

образотворчої діяльності дітей 

 

2020 2025  

3  Верхоляк Марія 

Романівна 

вступ до спеціальності; теорія та 

історія соціального  виховання; 

дозвіллєва діяльність; соціальна 

педагогіка; основи педагогічної 

майстерності; методика 

організації волонтерської 

діяльності 

 

 

          2021 2026  



 

4  Галата Діана 

Романівна 
методика навчання математики; 

основи початкового курсу 

математики; основи 

інформатики та програмування; 

основи екології; методика 

навчання інтегрованого курсу «Я 

досліджую світ» 

2020 2025  

5  Гриньо Людмила 

Ярославівна 
основи медичних знань; 

логопедія,  основи корекційної 

педагогіки; анатомія, фізіологія 

і гігієна дітей дошкільного віку; 

анатомія, фізіологія дітей 

шкільного віку; основи 

корекційної педагогіки та 

інклюзивного навчання 
 

2021 2026  

6  Гуляйгородська 

Олена 

Мирославівна  

 

іноземна мова    

7  Данилюк польська мова; практика 2021 2026  



 
Мирослава 

Михайлівна  

8  Деміхова 

Світлана 

Василівна 

українська мова за професійним 

спрямуванням; культура 

мовлення і практикум з 

виразного читання 

 2019 2024  

9  Денисяк Юлія 

Василівна  
фахові дисципліни дошкільної 

освіти 

– – відпустка  

догляду за 

дитиною 

10  Думич Оксана 

Михайлівна  
фізичне виховання 2017 2022  

11  Івах Оксана 

Стефанівна 
історія України; основи 

правознавства; основи 

соціально-правового захисту 

особистості; основи 

пам’яткознавства 

2018 2023  

12  Каспрук Ірина 

Миколаївна 
співи та методика музичного 

виховання; музичне виховання з 

методикою 

2021 2026  

13  Кірсанова Олена 

Вікторівна 
безпека життєдіяльності; нові 

інформаційні технології в 

2021 2026  



 

дошкільній освіті; методика 

трудового навчання з 

практикумом 

14  Колобич Оксана 

Петрівна 
загальна психологія; дитяча 

психологія; методика 

формування елементарних 

математичних уявлень; 

психологія (загальна, вікова, 

педагогічна) 

2018 2023  

15  Кос Леся 

Володимирівна 
вступ до спеціальності; 

методика проведення занять з 

народознавства; методика 

розвитку мовлення і навчання 

елементів грамоти 

 

2018 

 

2023 

 

16  Ланцута Зоряна 

Ярославівна 
дитяча література з методикою 

навчання; література для дітей 

дошкільного віку 

2018 2023  

17  Михайлишин 

Романа Іванівна 

 

педагогіка; каліграфія; 

соціальна психологія; загальна 

педагогіка, етнопедагогіка 
 

2021 

 

 

 

2026 

 

 

 

 
 

 

 



 
методист  2020 2025  

 

18  Нестер Мар'яна 

Володимирівна  

 

 

вступ до спеціальності; 

дошкільна педагогіка; методика 

формування елементарних 

математичних уявлень; основи 

природознавства і методика 

ознайомлення дітей з природою 
 

2020 2025  

19  Паробій Юрій 

Богданович 

 

 

педпрактика 
 

методист 

2017 

 

2018 

2022 

 

2023 

 

20  Подановська 

Галина 

Володимирівна  

вступ до спеціальності; 

педагогіка сімейного 

виховання; методика навчання 

інтегрованого курсу «Я 

досліджую світ»; методика 

навчання української мови; 

методика соціально-

педагогічної роботи, основи 

2022 2027  



 

екології 

21  Сенич Галина 

Богданівна 

 

 

 

 

 

 

 

соціологія; основи економічної 

теорії; соціологічні 

дослідження в музеї; сучасні 

інформаційні технології; нові 

інформаційні технології в 

дошкільній освіті 
 

завідувач 

2021 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

2026 

 

 

 

 

 

 

2025 

 

22  Соболевська 

Оксана 

Богданівна 

українська мова за професійним 

спрямуванням; психолого-

педагогічні засади 

міжособистісного спілкування; 

тренінг комунікативності та 

креативності; культура 

мовлення і практикум з 

виразного читання; основи 

риторики; метощдика 

організації  гурткової та 

краєзнавчої роботи в 

2018 2023  



 
початковій школі, основи 

міжособистісної комунікації 
 

23  Сулим Ольга 

Іванівна 
 

 

 

іноземна мова, педпрактика 

 

заступник директора з 

навчальної роботи 
 

2021 

 

 

2017 

2026 

 

 

2022 

 

24  Сурмач Оксана 

Іванівна 
 

 

 

історія України; історія 

української культури; історія та 

культура Європи; історико-

краєзнавчі музеї України; історія 

музейної та архівної справи  

 

директор 

 

 

2021 

 

 

 

 

2020 

 

2026 

 

 

 

 

2025 

 

25  Трачук Світлана 

Олександрівна 

основи ритміки і хореографії з 

методикою, ритміка 
 

2018 2023  

26  Цигилик-Копцюх 

Оксана Олегівна 
методика навчання української 

мови; сучасна українська мова з 

основами культурного 

2019 2024  



 

мовлення; основи сценарної 

роботи соціального педагога 
 

27  Шалаєва Ольга 

Зіновіївна 
іноземна мова 2018 2023  

28  Шукалович Анна 

Миколаївна 
історія України; філософія; 

спеціальні історичні 

дисципліни 

2020 

 

 

 

2025 

 

 

 

 

 СУМІСНИКИ 

1.  
Караманов 

Олексій 

В’ячеславович  

 

основи пам’яткознавства, вступ 

до спеціальності, музейна 

педагогіка, музейний туризм, 

історія архітектурних стилів 
 

2020 2025  

2.  Лозинська 

Світлана 

Вікторівна 

 

педагогіка 2018 2023  

3.  Проц Марта 

Орестівна 

основи науково-педагогічних 

досліджень, основи педагогіки 

2021 2026  

4.  Прокіп Андрій історія української культури; – 2023  



 
Володимирович наукове комплектування, облік 

та зберігання музейних 

предметів; історія архітектурних 

стилів та образотворчого 

мистецтва 

5.  Сорока Галина 

Михайлівна 

іноземна мова 2018 2023  

 

1. Піх Галина 

Богданівна 

 

завідувач бібліотеки 2017 2022  

2. Гребеннікова 

Ірина 

Олександрівна 

бібліотекар  ІІ категорії 2017 2022  

 Правниче відділення 

1.  Богонюк Галина 

Іванівна 

кримінальне право України, 

курсова робота 

2020 2025  

2.  Брийовська Ірина 

Богданівна 

керівник гуртка 2020 2025  

3.  Конюшин Юлія 

Іванівна 

право соціального забезпечення, 

кримінально-виконавче право, 

– –  



 

міжнародне публічне право 

4.  Ревер Олександра 

Юріївна 

кримінальне право України 2017 2022  

5.  Сеник Віталій 

Анатолійович 
технології захисту інформації, 

технологія створення 

програмних продуктів, WEB – 

технології та WEB – дизайн, 

курсова робота, 

мікропроцесорна техніка, 

системи захисту інформації 

– 2023  

6.  Станько Тарас 

Романович 

цивільне право України 2017 2022  

7.  Суховерська 

Зіновія Зіновіївна 

 

кримінальне право України, 

кримінально-процесуальне право 

України 

2017 2022  

8.  Царук Ольга 

Віталіївна 

цивільне право України 2020 2025  

 Сумісники 

1.  Круглякова Віра 

Володимирівна 

фінансове право України 2020 2025  



 
(к.е.н.) 

2.  Крупей Назар 

Степанович 

сімейне право України – 2023  

3.  Равлінко Зоряна 

Петрівна 

соціологія, релігієзнавство 2017 2022  

4.  Якубівський Ігор 

Євгенович 

інтелектуальна власність – 2023  

 Природниче відділення 

1.  Батюк Наталія 

Мирославівна 

(к.г.н.) 

збалансоване 

природокористування, охорона 

навколишнього середовища, 

оцінка впливу на довкілля, 

агроекологія, ґрунтознавство, 

екологічна експертиза, курсова 

робота, виробнича практика, 

курсова робота, робота в ЕК 

2018 2023  

2.  Батюк Михайло 

Ярославович 

інструментальні засоби 

візуального програмування, 

операційні системи, 

радіоавтоматика, математичне 

2017 2022  



 

моделювання РЕС, технічне 

забезпечення комп’ютерних 

технологій, сервісне 

обслуговування програмного 

забезпечення, технології 

комп’ютерного проектування 

3.  Гілета Любов 

Андріївна (к.г.н.) 

урбоекологія, екологічний 

контроль на внутрішній та 

зовнішній митниці, вступ до 

фаху, моніторинг довкілля, 

екологічні проблеми 

прикордонних територій, 

топографія з основами 

картографії, екологічне 

нормування, навчальна практика, 

виробнича практика, основи 

метрології та технічні 

вимірювання, робота в ЕК 

2017 2022  

4.  Грень Оксана 

Миронівна 

фахові дисципліни з екології 2017 2022 відпустка  

догляду за 

дитиною 



 
5.  Гульченко 

Світлана 

Геннадіївна 

іноземна мова 2020 2025  

6.  Кнігініцький 

Олександр 

Васильович 

фізичні основи електротехніки та 

електроніки, фізика, чисельні 

методи, навчальна практика, 

програмне забезпечення 

інформаційних систем, 

інформатика і системологія 
 

 

2018 2023  

7.  Дудок Катерина 

Петрівна (к.б.н.)  

електрохімічні методи аналізу, 

спектральний аналіз, методи 

вимірювання параметрів 

навколишнього середовища, 

курсова робота, робота в ЕК 

2020 2025  

8.  Лесів Марта 

Степанівна  

лікарські рослини, екологічні 

біотехнології, ландшафтна 

екологія, геохімія довкілля, 

екологічні біотехнології, 

міжнародна співпраця в галузі 

2017 2022  



 

охорони довкілля, курсова 

робота, виробнича практика, 

робота в ЕК 

9.  Лисецька 

Олександра 

Юріївна 

математичні методи дослідження 

операцій, тестування програмних 

систем і комплексів, 

мультипроцесорні кластерні 

системи, дискретна математика, 

теорія алгоритмів, математичний 

аналіз 

– –  

10.  Луцишин Олена 

Зіновіївна (к.г.н.) 

метеорологія та кліматологія, 

гідрохімія, заповідна справа, 

гідрологія садівництво з 

основами ландшафтного 

дизайну, охорона праці, курсова 

робота, виробнича практика, 

робота в ЕК 

2017 2022  

11.  Любас Наталія 

Миронівна 

біотехнології в АПК, екологія 

людини, методи вимірювання 

параметрів навколишнього 

середовища, екологічні 

біотехнології, виробнича 

2017 2022  



 
практика 

12.  Поляник Ольга 

Іванівна 

основи правознавства 2014 – відпустка  

догляду за 

дитиною 

13.  Стельмащук 

Соломія Яремівна 

техноекологія, біологія, загальна 

екологія, хімія з основами 

біогеохімії, екотехнології, основи 

екології, фармацевтичний аналіз, 

токсикологічна хімія, методи 

синтезу лікарських засобів, 

виробнича практика, робота в ЕК 

2017 2022  

14.  Стрижак Ольга 

Володимирівна 

   відпустка  

догляду за 

дитиною 

15.  Химочка Галина 

Михайлівна 

економіка природокористування, 

економіка та ІТ бізнесу, основи 

підприємництва,  основи 

підприємництва та управлінської 

діяльності, організація 

виробництва та підприємництва  

АПК, нормування 

2017 2022  



 

антропогенного навантаження,  

екологічне законодавство, 

економічна теорія. 
 

Сумісники 

1.  Благітко Богдан 

Ярославович 

(к.т.н.) 

мікропроцесорна техніка, основи 

мобільного зв’язку, основи 

сателітарного телебачення, 

технології комп’ютерного 

проектування, робота в ЕК 

2018 2023  

2.  Дзіковська Марія 

Ігорівна 

методи розділення і 

концентрування, безпека 

життєдіяльності та охорона 

праці, аналітичний контроль 

стану навколишнього 

середовища, аналіз продуктів 

харчування, аналітичний 

контроль органічних забруднень, 

робота в ЕК 

2017 2022  

3.  Дуфанець Марта 

Василівна  

математичне моделювання 

динамічних систем, вища 

2018 2023  



 
математика, алгебра та геометрія, 

теорія ймовірностей та 

математична статистика, 

ймовірнісні процеси, 

комп’ютерна графіка, система 

захисту інформації 

4.  Калівошка 

Богданна 

Миколаївна 

(к.ф.м.н.) 

комп’ютерні інформаційні 

мережі, теорія коливань і хвиль, 

конструювання ВЕТ та САПР, 

джерела електроживлення, 

архітектура обчислювальних 

систем, робота в ЕК 

– 2023  

5.  Книш Іван 

Богданович 

геологія з основами 

геоморфології, екологія 

видобутку та переробки 

корисних копалин, моделі 

геоекологічних систем, 

картографічні методи в екології, 

робота в ЕК 

2017 2022  

6.  Любунь Зіновій 

Михайлович 

Комп’ютерна обробка 

результатів експерименту, 

інтелектуальний аналіз даних, 

2018 2023  



 

(к.т.н.) організація баз даних та знань 

WEB – дизайн, апаратне та 

програмне забезпечення 

нейромереж, робота в ЕК 
 

7.  Риковський Петро 

Антонович 

WEB – технології та WEB – 

дизайн, технології захисту 

інформації, розробка клієнт 

серверних застосувань, 

алгоритмізація та програмування, 

мультипроцесорні кластерні 

системи, адміністрування 

програмних систем і комплексів, 

робота в ЕК 

2018 2023  

8.  Слободзян 

Дмитро Петрович 

(к.фм.н.) 

мікросхемотехніка, елементна 

база, комп’ютерна схемотехніка, 

конструювання ВЕТ та САПР, 

контроль якості ВЕТ, виробнича 

практика, робота в ЕК 

2018 2023  

9.  Хвищун Іван 

Олександрович 

крос-платформне програмування, 

курсова робота, об'єктно-

орієнтоване програмування, 

2018 2023  



 

 

 

(к.т.н.) робота в ЕК 

10.  Шпаківська Ірина 

Миронівна (к.б.н.) 

агроекологія, фізична та колоїдна 

хімія, органічний 

функціональний якісний аналіз, 

загальна екологія, екологічний 

менеджмент і аудит, менеджмент 

довкілля, агроекологія.. 

2018 2023  


