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Орієнтовний план   

 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2023 рік 

Загальна кількість педагогічних працівників, які будуть підвищують кваліфікацію –  39 осіб 

 

№ 

п/п 

Напрям підвищення Суб’єкт підвищення кваліфікації Кількість 

педагогічних 

працівників 

Примітка 

1 2 3 4 5 

Адміністрація коледжу  

1. Інноваційні технології у вищій 

медичній освіті з формування 

професійної майстерності через  

компетентнісну складову. Теорія і  

методика викладання   

медсестринства у внутрішній 

медицині 

Житомирський медичний інститут 

Житомирської обласної ради 

2  

2. Інноваційні технології у вищій 

медичній освіті з формування 

професійної майстерності через  

компетентнісну складову. Теорія і  

методика викладання   

медсестринства в педіатрії 

Житомирський медичний інститут 

Житомирської обласної ради 

1  

3. Інноваційні технології у вищій 

медичній освіті з формування  

професійної майстерності через 

компетентнісну складову. Теорія і 

Житомирський медичний інститут 

Житомирської обласної ради 

1  



методика  викладання анестезіології і 

реаніматології. 

4. Підвищення кваліфікації  методистів  

закладів фахової передвищої освіти 

Науково-методичний центр   

фахової передвищої освіти  

1  

6. Інтернет – ресурси для дистанційного 

навчання 

Івано-Франківський обласний 

інститут 

1  

Комісія  гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

1. Сучасні технологічні підходи в 

освітньому процесі  (соціально-

психологічна компетентність) під час 

викладання дисциплін гуманітарних 

та соціально – економічного профілю  

ЦПО Тернопільський  

національний  педагогічний 

університет   імені  

Володимира  Гнатюка 

4  

Комісія загальноосвітніх дисциплін 

1. Електронні (цифрові) освітні ресурси Сумський державний університет 

ГО   «Центр освіти впродовж 

життя» 

1  

2. Теорія та методика викладання 

інформатики та інформаційних 

технологій 

Сумський державний університет 

ГО   «Центр освіти впродовж 

життя» 

1  

3. Формування компетентностей учнів у 

шкільному  курсі фізики, астрономії 

Сумський державний університет 

ГО   «Центр освіти впродовж 

життя» 

1  

4. Підвищення кваліфікації викладачів 

фізичного виховання та культури 

Хмельницький інститут  

післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

1  

Комісія природничо-наукової підготовки 

1. Інноваційні технології у вищій Житомирський медичний інститут 1  



медичній освіті з формування 

професійної майстерності через  

компетентнісну складову. Теорія і  

методика викладання  латинської 

мови 

Житомирської обласної ради 

2. Інноваційні технології при вивченні  

хімічних дисциплін 

Хмельницький інститут  

післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

1  

3. Сучасні технологічні підходи в 

освітньому процесі 

ЦПО 

Тернопільський медичний  

університет імені Володимира 

Гнатюка 

1  

4. Інноваційні технології у вищій 

медичній освіті з формування 

професійної майстерності через  

компетентнісну складову. Теорія і  

методика викладання   фармакології 

Житомирський медичний інститут 

Житомирської обласної ради 

1  

Комісія професійної та практичної підготовки терапевтичних дисциплін 

1. Інноваційні технології у вищій 

медичній освіті з формування 

професійної майстерності через  

компетентнісну складову. Теорія і  

методика викладання   внутрішньої 

медицини, медсестринства у 

внутрішній медицині.   

Житомирський медичний інститут 

Житомирської обласної ради 

2  

2. Інноваційні технології у вищій 

медичній освіті з формування 

Житомирський медичний інститут 

Житомирської обласної ради 

1  



професійної майстерності через  

компетентнісну складову. Теорія і  

методика викладання   сімейної 

медицини. 

3. Інноваційні технології у вищій 

медичній освіті з формування 

професійної майстерності через  

компетентнісну складову. Теорія і  

методика викладання   основ 

медсестринства та догляду за хворими 

Житомирський медичний інститут 

Житомирської обласної ради 

2  

Комісія професійної та практичної підготовки акушерсько-гінекологічних та педіатричних дисциплін  

1. Інноваційні технології у вищій 

медичній освіті з формування 

професійної майстерності через  

компетентнісну складову. Теорія і  

методика викладання   

медсестринства в педіатрії 

Житомирський медичний інститут 

Житомирської обласної ради 

1  

2. Інноваційні технології у вищій 

медичній освіті з формування 

професійної майстерності через  

компетентнісну складову. Теорія і  

методика викладання   

медсестринства в  акушерстві і 

гінекології 

Житомирський медичний інститут 

Житомирської обласної ради 

1  

Комісія професійної та практичної підготовки  хірургічних дисциплін 

1. Інноваційні технології у вищій 

медичній освіті з формування 

Житомирський медичний інститут 

Житомирської обласної ради 

1  



професійної майстерності через  

компетентнісну складову. Теорія і  

методика викладання   

медсестринства в  

оториноларингології 

2. Інноваційні технології у вищій 

медичній освіті з формування 

професійної майстерності через  

компетентнісну складову. Теорія і  

методика викладання   

медсестринства в  хірургії 

Житомирський медичний інститут 

Житомирської обласної ради 

3  

3. Інноваційні технології у вищій 

медичній освіті з формування 

професійної майстерності через  

компетентнісну складову. Теорія і  

методика викладання   

медсестринства у   внутрішній 

медицині  

Житомирський медичний інститут 

Житомирської обласної ради 

1  

Комісія професійної та практичної підготовки   вузьких дисциплін 

1. Інноваційні технології у вищій 

медичній освіті з формування 

професійної майстерності через  

компетентнісну складову. Теорія і  

методика викладання    неврології, 

психіатрії  та 

наркології,медсестринства в 

неврології,психіатрії та наркології  

Житомирський медичний інститут 

Житомирської обласної ради 

1  



2. Інноваційні технології у вищій 

медичній освіті з формування 

професійної майстерності через  

компетентнісну складову. Теорія і  

методика викладання   анатомії 

людини і медсестринства  в 

неврології. 

Житомирський медичний інститут 

Житомирської обласної ради 

1  

3. Інноваційні технології у вищій 

медичній освіті з формування 

професійної майстерності через  

компетентнісну складову. Теорія і  

методика викладання    епідеміології 

та інфектології і медсестринства  в 

інфектології. 

Житомирський медичний інститут 

Житомирської обласної ради 

1  

4. Інноваційні технології у вищій 

медичній освіті з формування 

професійної майстерності через  

компетентнісну складову. Теорія і  

методика викладання   геронтології, 

геріатрії та паліативної  медицини і 

медсестринства в геронтології, 

геріатрії та паліативній медицині. 

Житомирський медичний інститут 

Житомирської обласної ради 

1  

 


