
ІНФОРМАЦІЯ 

щодо стажування співробітників кафедри екології ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по-

батькові 

співробітників 

кафедри 

 

Дата стажування 

 

Місце проходження 

стажування 

 

Тема стажування 

Документ, що засвідчує 

результат проходження 

стажування 

1. Параняк Роман 

Петрович 

06.10.-06.12.2017 Національний університет 

«Львівська політехніка» 

Інноваційні методи викладання 

дисциплін, використання ПС-технологій 

з моніторингу об’єктів природо 

заповідного фонду. 

Довідка про 

проходження 

стажування № 624 від 

13.11.2017р. 

2. Калин Богдана 

Миколаївна 

19.02.-19.03.2018 Республіка Польща 

Люблінський 

природничий університет 

Вдосконалення професійної підготовки 

шляхом поглиблення навиків та 

освоєння нових методів дослідження 

стану навколишнього природного 

середовища за впливу антропогенезу. 

Сертифікат 

від 19.03.2018р. 

3. Сухорська Ольга 

Петрівна 

1).24.04.-05.05.2017 

2).14.10.-14.12.2020 

1.Національний 

університет біоресурсів і 

природокористування 

України, ННІ 

післядипломної освіти. 

2.Національний 

університет «Львівська 

політехніка» 

1.Використання інформаційно-

комунікаційних технологій у 

навчальному процесі. 

2.Вдосконалення професійної 

підготовки. Загальна екологія. 

1.Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації СС 

00493706/002990-17 від 

05.05.2017р. 

2.Довідка про 

проходження 

стажування № 899 від 

17.12.2020р. 

4. Нагірняк Тарас 

Богданович 

20.02.-03.03.2017 Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування  

України, ННІ 

післядипломної освіти. 

Інноваційні процеси в стимулюванні 

освітянських змін. Навчально-методичне 

забезпечення навчального процесу. 

Інформаційно-комунікаційні технології в 

освіті. Педагогічна взаємодія як захід 

формування особистості майбутнього 

фахівця. Інноваційні технології при 

викладанні дисциплін: грунтознавство, 

луківництво. 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

СС00493706/002000-17 

від 03.03.2017р. 



5. Петрунів 

Володимир 

Васильович 

24.04.-05.05.2017 1.Національний 

університет біоресурсів і 

природокористування 

України, ННІ 

післядипломної освіти. 

Використання інформаційно-

комунікаційних технологій у 

навчальному процесі. 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації СС 

00493706/002982-17 від 

05.05.2017р. 

6. Буцяк Анна 

Андріївна 

15.04.-17.05.2019 Національний 

лісотехнічний університет 

України 

Інформаційно-комунікаційні технології в 

освіті. Інноваційні технології при 

викладанні дисциплін: „Біоіндикація”, 

„Основи екології”. 

Довідка про 

проходження 

стажування № 18/19 від 

17.05.2019р. 

7. Мацуська Оксана 

Василівна 

16.01.-14.02.2017 Республіка Польща 

Жешувська  Політехніка 

Вдосконалення та розширення знань в 

області процесів очищення водного та 

повітряного середовищ. 

 

Сертифікат 

від 14.02.2017р. 

8. Кропивка Світлана 

Йосипівна 

1).20.02.-03.03.2017 

2).19.02.-19.03.2018 

1.Національний 

університет біоресурсів і 

природокористування 

України, ННІ 

післядипломної освіти. 

2.Республіка Польща 

Люблінський 

природничий університет 

1.Інноваційна спрямованість 

педагогічної діяльності. 

2.Вдосконалення професійної підготовки 

шляхом поглиблення навиків та 

освоєння нових методів дослідження 

стану навколишнього природного 

середовища за впливу антропогенезу. 

1.Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

СС00493706/001975-17 

від 03.03.2017р. 

2.Сертифікат 

від 19.03.2018р. 

9. Литвин Надія 

Антонівна 

1).20.02.-03.03.2017 

2).04.03.-05.04.2019 

1. .Національний 

університет біоресурсів і 

природокористування 

України, ННІ 

післядипломної освіти. 

2.Республіка Польща. 

Вроцлавський 

природничий університет 

1.Інноваційна спрямованість 

педагогічної діяльності. 

2.Організація навчального процесу та 

інноваційні методи навчання у закладах 

вищої освіти. 

1.Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

СС 00493706/001965-17 

від 03.03.2017р. 

2.Свідоцтво 

MDDD0000.0722.2.2019 

від 20.02.2019р. 

10. Віщур Вікторія 

Ярославівна 

1).20.02.-03.03.2017 

2).05.05.-06.06.2020 

1. Національний 

університет біоресурсів і 

природокористування 

України, ННІ 

післядипломної освіти. 

1.Педагогічна взаємодія як захід 

формування особистості майбутнього 

фахівця. 

2.Впровадження інтерактивних 

технологій навчання в навчальному 

1.Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації СС 

00493706/001933-17 від 

03.03.2017р. 



2.Республіка Польща. 

Вроцлавський 

природничий університет 

процесі при викладанні. 2. Сертифікат 

від 22.09.2020р. 

11. Градович Ніна 

Ігорівна 

03.02. -02.03.2020 Республіка Польща. 

Вроцлавський 

природничий університет 

Застосування сучасних освітньо-

педагогічних технологій при викладанні 

дисциплін. 

Сертифікат 

MDDDOOOO 

0722.7.2020 

від 02.03.2020р. 

12. Ковальська Лідія 

Миколаївна 

31.05. – 30.06.2021 Німеччина, м. Ерфурт 

Тюрінгійська агенція 

європейських програм 

Застосування та впровадження в 

навчальний процес сучасних освітньо-

педагогічних та інноваційних технологій 

при викладанні екологічних дисциплін. 

Сертифікат від 

30.06.2021р. 

13. Максішко Леся 

Михайлівна 

1).26.10.-26.12.2020 

2).05.04. -14.05.2021 

1.ЛНАУ м. Дубляни 

2.Республіка Польща, 

Білостоцький державний 

університет 

1„Методи дослідження навколишнього 

середовища” та вдосконалення 

професійної підготовки шляхом 

поглиблення практичних навиків 

освоєння нових методів стану 

навколишнього середовища, 

„Техноекологія”. 

2.Навчально-наукова діяльність в 

сучасному університеті: виклики, 

рішення, перспективи. 

1.Свідоцтво серія ПК 

№ 00493735/000462-20 

від 30.12.2020р. 

2.Сертифікат № 63 від 

14.05.21р. 

14.  Колішицький 

Зеновій 

Володимирович 

16.03.-10.04.2021 Білоцерківський 

національний аграрний 

університет 

Методологія викладання дисципліни 

„Загальна екологія” та „Екобезпека 

харчових продуктів” для здобувачів 

закладів вищої освіти. 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації СПК 

00493712/000221 від 

10.04.21р. 

 

 


