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№ п/п Напрям підвищення Суб’єкт підвищення Кількість 

педагогічних 

працівників 

Примітка 

Адміністрація 

  1. Менеджмент в освіті (управлінська 

компетентність) 

 

ЦПО Тернопільський 

національний педагогічний  

університет ім. В.Гнатюка 

      2  

 

   2. 

Підвищення кваліфікації керівників 

закладів фахової передвищої освіти 

Науково-методичний центр 

вищої і фахової передвищої 

освіти , 

      1  

   3. Сучасні психологічні підходи в освітньому 

процесі (соціально-психологічна 

компетентність) 

ЦПО Тернопільський 

національний педагогічний  

університет ім. В.Гнатюка 

       1  

   4. Сучасні ІКТ в освіті (цифрова 

компетентність) 

ЦПО Тернопільський 

національний педагогічний  

університет ім. В.Гнатюка 

       2  

               Циклова  комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

   1. Сучасні ІКТ в освіті (цифрова 

компетентність) 
ЦПО Тернопільський 

національний педагогічний  

університет ім. В.Гнатюка 

           5  

                Циклова  комісія загальноосвітніх дисциплін 

 1. Сучасні ІКТ в освіті (цифрова 

компетентність) 
ЦПО Тернопільський 

національний педагогічний  

університет ім. В.Гнатюка 

           3  

  2. Використання LMS Moodle в умовах 

дистанційного навчання 
ЦПО Тернопільський 

національний педагогічний  

університет ім. В.Гнатюка 

          1  

   3. Методика удосконалення  освітнього ЦПО Тернопільський        1  



процесу (мовленнєва компетентність) національний педагогічний  

університет ім. В.Гнатюка 
   4. Інноваційні підходи до процесу 

спортивного тренування в обраному виді 

спорту 

ЦПО Тернопільський 

національний педагогічний  

університет ім. В.Гнатюка 

       1  

    5. Авторська програма особистісно-

професійного розвитку 
ЦПО Тернопільський 

національний педагогічний  

університет ім. В.Гнатюка 

       1  

  6. Підвищення кваліфікації викладачів 

математики 

Хмельницький  інститут 

післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

        1  

              Циклова комісія природничо-наукової підготовки 
    1. Використання сучасних активних форм та 

методів навчання при викладанні 

фармакології (стажування) 

Тернопільський національний 

медичний університет імені І.Я. 

Горбачевського 

      1  

   2. Сучасні ІКТ в освіті (цифрова 

компетентність) 
ЦПО Тернопільський 

національний педагогічний  

університет ім. В.Гнатюка 

      3  

Циклова комісія   професійної та практичної підготовки терапевтичних дисциплін 

    1. Сучасні ІКТ в освіті (цифрова 

компетентність) 
ЦПО Тернопільський 

національний педагогічний  

університет ім. В.Гнатюка 

       3  

   2. Інноваційні технології у вищій медичній  

освіті з формування  професійної 

майстерності через  компетентнісну 

складову. Теорія і методика викладання 

освітніх дисциплін 

 

Житомирський медичний 

інститут   

        2  



 

 

Циклова  комісія професійної та практичної підготовки акушерсько-гінекологічних та педіатричних дисциплін 

   1. Сучасні ІКТ в освіті (цифрова 

компетентність) 
ЦПО Тернопільський 

національний педагогічний  

університет ім. В.Гнатюка 

       3  

  2. Підвищення кваліфікації  голів предметних 

циклових комісій 

Науково-методичний центр 

вищої і фахової передвищої 

освіти , 

        1  

    Циклова комісія  професійної та практичної підготовки хірургічних дисциплін 
   1. Сучасні ІКТ в освіті (цифрова 

компетентність) 
ЦПО Тернопільський 

національний педагогічний  

університет ім. В.Гнатюка 

       3  

   2. Інноваційні технології у вищій медичній  

освіті з формування  професійної 

майстерності через  компетентнісну 

складову. Теорія і методика викладання 

освітніх дисциплін 

Житомирський медичний 

інститут   

        3  

Циклова комісія  професійної та практичної підготовки вузьких дисциплін 
   1 Сучасні ІКТ в освіті (цифрова 

компетентність) 
ЦПО Тернопільський 

національний педагогічний  

університет ім. В.Гнатюка 

       3  

   2. Інноваційні технології у вищій медичній  

освіті з формування  професійної 

майстерності через  компетентнісну 

складову. Теорія і методика викладання 

освітніх дисциплін 

Житомирський медичний 

інститут   

         2  


