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 п/п Напрям  

підвищення 

Суб’єкт  

підвищення 

Кількість 

педагогічних 

працівників 

Примітка 

Адміністрація 

1. Технологія  Кайдзен в освітньому процесі 

(креативна компетентність 

ЦПО Тернопільський  національний 

педагогічний університет імені 

В.Гнатюка 

1  

2. Ефективне  управління освітнім процесом 

(за  програмою  підвищення кваліфікації  

заступників директорів з навчальної 

роботи, завідувачів відділення, методистів,  

заступника з навчально-виробничої роботи 

закладів фахової  передвищої освіти) 

Науково-методичний центр  вищої і 

фахової  передвищої освіти 

4  

3. Сучасні інструменти для колективної 

роботи в умовах дистанційного навчання 

при вивченні  соціально-економічних 

дисциплін 

ПНЗ  «Київський інститут 

післядипломної освіти» 

1  

4. Перша психологічна допомога під час та 

після війни 

Інститут модернізації змісту освіти. 1 

 

 

5. Організація дистанційного навчання в 

закладах освіти з використанням 

навчальної  платформи Moodle 

 

Сумський державний університет. 

Центр розвитку кадрового 

потенціалу. ГО «Центр освіти 

впродовж життя» 

 

2 

 

Циклова  комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

1. Методика удосконалення  освітнього 

процесу» (мовленнєва компетентність) 
ЦПО Тернопільський національний 

педагогічний  університет ім. 

В.Гнатюка 

3  



2. Використання інтерактивних онлайн - 

ресурсів на заняттях англійської мови та 

англійської мови за професійним 

спрямуванням 

ЦПО Тернопільський національний 

педагогічний  університет ім. 

В.Гнатюка 

1  

3. 

 

 

Викладання зарубіжної літератури:  

інноваційні підходи 

ЦПО Тернопільський національний 

педагогічний  університет ім. 

В.Гнатюка 

1 

 

 

 

Циклова  комісія загальноосвітніх дисциплін 
1.  Організація дистанційного навчання в 

закладах освіти з використанням 

навчальної  платформи Moodle 

Сумський державний університет. 

Центр розвитку кадрового 

потенціалу. ГО «Центр освіти 

впродовж життя» 

1  

2.  Курси  вчителів інформатики Хмельницький  обласний інститут 

післядипломної  педагогічної освіти 
1  

Циклова комісія природничо-наукової підготовки 
1. Організація дистанційного навчання в 

закладах освіти з використанням 

навчальної  платформи Moodle 

Сумський державний університет. 

Центр розвитку кадрового 

потенціалу. ГО «Центр освіти 

впродовж життя» 

4  

2. Удосконалення професійно-методичних  

компетентностей  вчителів біології в 

умовах  реформування  освіти 

ЦПО Тернопільський  національний 

педагогічний університет імені 

В.Гнатюка 

1  

3. Впровадження  інноваційних технологій 

при вивченні хімічних дисциплін 

ЦПО Тернопільський  національний 

педагогічний університет імені 

В.Гнатюка 

1  



4. Інструменти викладача 

 2022-2023. Зворотний дизайн. Хімія 

ГО «Фонд підтримки 

інформаційного забезпечення 

студентів» 

1  

Циклова комісія   професійної та практичної підготовки терапевтичних дисциплін 
1. Організація дистанційного навчання в 

закладах освіти з використанням 

навчальної  платформи Moodle 

Сумський державний університет. 

Центр розвитку кадрового 

потенціалу. ГО «Центр освіти 

впродовж життя» 

2  

2. Використання безкоштовних онлайн - 

ресурсів для організації навчального 

процесу в дистанційній формі 

Сумський державний університет. 

Центр розвитку кадрового 

потенціалу. ГО «Центр освіти 

впродовж життя» 

2  

3. Методика удосконалення  освітнього 

процесу» (мовленнєва компетентність) 

ЦПО Тернопільський  національний 

педагогічний університет імені 

В.Гнатюка 

1  

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

1. Організація дистанційного навчання в 

закладах освіти з використанням 

навчальної  платформи Moodle 

Сумський державний університет. 

Центр розвитку кадрового 

потенціалу. ГО «Центр освіти 

впродовж життя» 

2  

Циклова комісія  професійної та практичної підготовки хірургічних дисциплін 
1. Методика удосконалення  освітнього 

процесу» (мовленнєва компетентність) 
ЦПО   Тернопільський  

національний педагогічний 

університету імені В.Гнатюка 

1  

2. 

 

Цифрові технології навчання ЦПО   Тернопільський  

національний педагогічний 

університету імені В.Гнатюка 

2  

3. Використання безкоштовних онлайн - Сумський  державний педагогічний 2  



 

 

 

ресурсів для організації навчального 

процесу в дистанційній формі 

університет.  Центр розвитку 

кадрового потенціалу. ГО «Центр 

освіти впродовж життя» 

Циклова комісія  професійної та практичної підготовки вузьких дисциплін 
1. Методика удосконалення  освітнього 

процесу» (мовленнєва компетентність) 
ЦПО   Тернопільський  

національний педагогічний 

університету імені В.Гнатюка 

3  


