
Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників здійснюється відповідно до Положення про підвищення 

кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола, що складене 

відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про фахову передвищу освіту”, Порядку підвищення 

кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 

2019 р. № 800 (надалі Порядок) та  визначає особливості процедур та умов  підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників.

У 2020 році проходження підвищення кваліфікації запланували 83 викладачі. Загальна кількість годин – 3123, що відповідає 104 

кредитам ЄКТС.

Основні напрямки підвищення кваліфікації, обрані педагогічними працівниками у 2020 році:

- розвиток професійних компетентностей;

- психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки;

- використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, 

інформаційну та кібернетичну безпеку.

Орієнтовна кількість годин підвищення кваліфікації відповідно до обраних суб’єктів підвищення кваліфікації

№ з/п Суб’єкт підвищення кваліфікації Орієнтовна кількість годин

1.  Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу 889

2.  Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола 826

3.  Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 419

4.  Тернопільський національний економічний університет 450

5.  Prometheus 288

6.  EdEra – студія онлайн-освіти 40

7.  Інші 211

План підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола на 2020 рік



ЦК дисциплін готельно-ресторанної справи (бакалаврат)

ЦК суспільних дисциплін 

ЦК іноземних мов

ЦК природничих дисциплін

ЦК фізико-математичних дисциплін

ЦК інформатики та комп’ютерних дисциплін

ЦК дисциплін моделювання та конструювання одягу

ЦК дисциплін дизайну

ЦК фінансів та загальноекономічних дисциплін

ЦК дисциплін видавничої справи та редагування

ЦК дисциплін готельно-ресторанної справи та туризму

ЦК юридичних дисциплін

ЦК фізичного виховання

ЦК дисциплін перукарського мистецтва з виконанням обов’язків голови методичної комісії професії «Перукар. Візажист» 

ЦК мовно-літературних дисциплін 



№ з/п
ПІБ педагогічного 

працівника

Вид 

підвищення 

кваліфікації

Форма 

підвищення 

кваліфікації

Субєкт підвищення 

кваліфікації

Тема (напрям, 

найменування)
Терміни

К-сть 

годин/ 

кредитів 

ЄКТС 

Вартість Примітка 

1 Питель Н.С.

Стажування

Курси

Тренінг

Онлайн-курси

Інституційна

(денна)

-------------

Інституційна

(мережева)

ТНПУ

ім.В.Гнатюка

---------------------

Галицький коледж 

імені В'ячеслава 

Чорновола

--------------------

Ліцензований тренінг 

ТНПУ 

ім.В.Гнатюка

-------------------------

EdEra — студія онлайн-

освіти

------------------------

Платформа масових 

відкритих онлайн-

курсів Prometheus.

Стажування на кафедрі 

дизайну, образотворчого 

мистецтва та методики їх 

викладання

«Сучасні аспекти 

викладання мистецьких 

дисциплін»

------------------------

«Цифрова компетентність» 

------------------------

Інтерактивні методи роботи з 

дітьми і молоддю 

------------------------

«Very Verified: онлайн-курс з 

медіаграмотності»

-----------------------

Освітні елементи критичного 

мислення

Жовтень

-------------

02.01.2020

------------

Лютий/ 

Березень

не визн.

----------

4

----------

6

---------

9

----------

30

не визнач.

------------ 

безопл.

------------

250

------------

2 Ткачук Ю.П.

Практикум

Тренінг

Онлайн-курси

Інституційна

(денна)

-------------------

Інституційна

(мережева)

Галицький коледж 

імені В'ячеслава 

Чорновола

------------------------

ТНПУ

ім.В.Гнатюка

-----------------------

EdEra — студія онлайн-

освіти

----------------------

Платформа масових 

відкритих онлайн- 

курсів Prometheus

"Тести в Moodle"

-----------------------------

Мотиваційне 

консультування: як 

допомогти людині змінитися

-----------------------------

«Very Verified: онлайн-курс з 

медіаграмотності»

----------------------------

Критичне мислення для 

освітян

02.01.2020

--------------- 

Лютий

--------------

Березень

-------------

4

------------

6

------------

9

-----------

30

безопл.

-------------

250

------------

безопл.

------------

безопл.

ЦК  дисциплін дизайну



3 Зозуля С.М.

Самоосвіта

Дистанційна 

(Проходженн

я онлайн-

курсів)

Платформа онлайн-

курсів Prometheus

Критичне мислення для 

освітян

Впровадження інновацій в 

школах

Наука повсякденного 

мислення 

лютий

червень

червень

30

Не 

вказано

Не 

вказано

безоплатно

4 Липка Р.Б.

Стажування

Тренінг

Інституційна

(денна)
ТНПУ

ім.В.Гнатюка

Стажування на кафедрі 

дизайну, образотворчого 

мистецтва та методики їх 

викладання

«Сучасні аспекти 

викладання мистецьких 

дисциплін»

---------------------------------

Інтерактивні методи роботи з 

дітьми і молоддю 

---------------------------------

Психологічна підтримка у 

кризових ситуаціях 

Жовтень

-------------

Лютий/

Березень

6

------------

6

Не визнач.

--------

250

--------

250

5 Василенко Л.І

Онлайн-курси

Практикум

Інституційна

(мережева)

--------------

Інституційна

(денна)

Платформа масових 

відкритих онлайн-

курсів Prometheus

---------------------

Галицький коледж 

імені В'ячеслава 

Чорновола

--------------------

EdEra — студія онлайн-

освіти

Критичне мислення для 

освітян

--------------------------

"Тести в Moodle"

-------------------------

«Академічна доброчесність»

Лютий/ 

Березень

--------------

02.01.2020

------------

Лютий/ 

Березень

30

---------

2

-------

4

Безопл.

140/4,7ВСЬОГО РАЗОМ



ЦК суспільних дисциплін

№ з/п
ПІБ педагогічного 

працівника

Вид 

підвищення 

кваліфікації

Форма 

підвищення 

кваліфікації

Субєкт підвищення 

кваліфікації

Тема (напрям, 

найменування)
Терміни

К-сть 

годин/ 

кредитів 

ЄКТС 

Вартість Примітка 

1 Лубкович Н.З.
курси, 

семінари

інституційна 

(денна)

ТКМЦНОІМ

--------------------------

Галицький коледж 

імені В'ячеслава 

Чорновола

Організація пошуково-

дослідницької роботи з 

дітьми старшого шкільного 

віку ФФМ_32    Використання 

ІКТ на уроках правознавства 

з метою формування 

життєвих компетентностей 

учнів ФФМ_33                              

Міжпредметна та внутрішньо 

предметна інтеграція в 

процесі викладання історії в 

середній загальноосвітній 

школі як засіб формування 

нового рівня мислення учнів 

ФФМ_34_2

-----------------------------------

Цифрова компетентність 

педагога

червень,

жовтень

------------

протягом 

року

20 не визначено 



2 Рудик М.С.
курси, 

семінари

інституційна 

(денна)

ТКМЦНОІМ

--------------------------

Галицький коледж 

імені В'ячеслава 

Чорновола

Організація пошуково-

дослідницької роботи з 

дітьми старшого шкільного 

віку ФФМ_32    Використання 

ІКТ на уроках правознавства 

з метою формування 

життєвих компетентностей 

учнів ФФМ_33                              

Міжпредметна та внутрішньо 

предметна інтеграція в 

процесі викладання історії в 

середній загальноосвітній 

школі як засіб формування 

нового рівня мислення учнів 

ФФМ_34_2

-----------------------------------

Цифрова компетентність 

педагога

червень,

жовтень

------------

протягом 

року

20 не визначено 

3 Городиська Н.І.
курси, 

семінари

інституційна 

(денна)

ТКМЦНОІМ

--------------------------

Галицький коледж 

імені В'ячеслава 

Чорновола

Організація пошуково-

дослідницької роботи з дітьми 

старшого шкільного віку 

ФФМ_32    Використання ІКТ на 

уроках правознавства з метою 

формування життєвих 

компетентностей учнів ФФМ_33                              

Міжпредметна та внутрішньо 

предметна інтеграція в процесі 

викладання історії в середній 

загальноосвітній школі як засіб 

формування нового рівня 

мислення учнів ФФМ_34_2

-----------------------------------

Цифрова компетентність 

педагога

червень,

жовтень

------------

протягом 

року

20 не визначено



4 Дживра О.І.
курси, 

семінари

інституційна 

(денна)

ТКМЦНОІМ

--------------------------

Галицький коледж 

імені В'ячеслава 

Чорновола

Організація пошуково-

дослідницької роботи з дітьми 

старшого шкільного віку 

ФФМ_32    Використання ІКТ на 

уроках правознавства з метою 

формування життєвих 

компетентностей учнів ФФМ_33                              

Міжпредметна та внутрішньо 

предметна інтеграція в процесі 

викладання історії в середній 

загальноосвітній школі як засіб 

формування нового рівня 

мислення учнів ФФМ_34_2

-----------------------------------

Цифрова компетентність 

педагога

червень,

жовтень

------------

протягом 

року

20 не визначено

5 Дживра І.І.
курси, 

семінари

інституційна 

(денна)

ТКМЦНОІМ

--------------------------

Галицький коледж 

імені В'ячеслава 

Чорновола

Організація пошуково-

дослідницької роботи з 

дітьми старшого шкільного 

віку ФФМ_32    Використання 

ІКТ на уроках правознавства 

з метою формування 

життєвих компетентностей 

учнів ФФМ_33                              

Міжпредметна та внутрішньо 

предметна інтеграція в 

процесі викладання історії в 

середній загальноосвітній 

школі як засіб формування 

нового рівня мислення учнів 

ФФМ_34_2

-----------------------------------

Цифрова компетентність 

педагога

червень,

жовтень

------------

протягом 

року

20 не визначено

100/3ВСЬОГО РАЗОМ



№ з/п
ПІБ педагогічного 

працівника

Вид 

підвищення 

кваліфікації

Форма 

підвищення 

кваліфікації

Субєкт підвищення 

кваліфікації

Тема (напрям, 

найменування)
Терміни

К-сть 

годин/ 

кредитів 

ЄКТС 

Вартість Примітка 

1 Данилюк С.М.

курси             

----------------

семінари

інституційна 

(денна)           -

-------------- 

очна               

--------------- 

заочна           --

------------- 

участь у 

наукових 

конференція

Галицький коледж 

імені В'ячеслава 

Чорновола,                    -

------------------------------         

ТНПУ імені В.Гнатюка,  

---------------------- 

ТНЕУ                          

 ------------------------------             

Всеукраїнські освітні 

інтерне-ресурси

Цифрова компетентність 

педагога                                           

Викладання на засадах 

студентоцентризму               --

-------------------------------------

за окремим 

графіком     --

--------------

протягм року

40/1,33

не визначено 

---------------- 

самофінансува

ння 

2 Скиба В.М.

курси             

-------------

семінари

інституційна 

(денна)           -

----------------- 

очна                

------------------- 

заочна           --

----------------- 

участь у 

наукових 

конференція

Галицький коледж 

імені В'ячеслава 

Чорновола,                    -

----------------------------           

ТНПУ імені В.Гнатюка,   

--------------------------- 

ТНЕУ                           ---

--------------------------                 

Всеукраїнські освітні 

інтерне-ресурси

Цифрова компетентність 

педагога                                           

Викладання на засадах 

студентоцентризму               --

-------------------------------

за окремим 

графіком     --

--------------- 

протягм року

40/1,33

не визначено 

------------- 

самофінансува

ння 

3 Мельник Т.М.

курси             

---------------

семінари

інституційна 

(денна)           -

------------------ 

очна               

------------------- 

заочна           --

----------------- 

участь у 

наукових 

конференція

Галицький коледж 

імені В'ячеслава 

Чорновола,                    -

---------------------------------

-           ТНПУ імені 

В.Гнатюка,   ----------------

------------------- ТНЕУ                           

---------------------------------

--                 

Всеукраїнські освітні 

інтерне-ресурси

Цифрова компетентність 

педагога                                           

Викладання на засадах 

студентоцентризму               --

-----------------------------------------

за окремим 

графіком     --

--------------- 

протягм року

40/1,33

не визначено ---

-------------- 

самофінансува

ння 

ЦК юридичних дисциплін                      



4 Самойлова І.А.

курси              -

-----------

семінари          

------------

самоосвіта

інституційна 

(денна)           -

------------------ 

очна              

 ------------------ 

заочна           --

----------------- 

участь у 

наукових 

конференція

Галицький коледж 

імені В'ячеслава 

Чорновола,                    -

---------------------------------

-           ТНПУ імені 

В.Гнатюка,   ----------------

------------------- ТНЕУ                           

---------------------------------

--                 

Всеукраїнські освітні 

інтерне-ресурси

Цифрова компетентність 

педагога                                           

Викладання на засадах 

студентоцентризму               --

-----------------------------------------

за окремим 

графіком     --

--------------- 

протягм року

40/1,33

не визначено ---

-------------- 

самофінансува

ння 

5 Прокопчук Н.Р

курси              -

-----------------

семінари          

------------------ 

самоосвіта

інституційна 

(денна)           -

------------------ 

очна               

------------------- 

заочна           --

----------------- 

участь у 

наукових 

конференція

Галицький коледж 

імені В'ячеслава 

Чорновола,                    -

---------------------------------

-           ТНПУ імені 

В.Гнатюка,   ----------------

------------------- ТНЕУ                           

---------------------------------

--                 

Всеукраїнські освітні 

інтерне-ресурси

Цифрова компетентність 

педагога                                           

Викладання на засадах 

студентоцентризму               --

-----------------------------------------

за окремим 

графіком     --

--------------- 

протягм року

40/1,33

не визначено ---

-------------- 

самофінансува

ння 

6 Заставна О.П.

курси              -

---------------

семінари          

----------------- 

самоосвіта

інституційна 

(денна)           -

------------------ 

очна               

------------------- 

заочна           --

----------------- 

участь у 

наукових 

конференція

Галицький коледж 

імені В'ячеслава 

Чорновола,                    -

---------------------------------

-           ТНПУ імені 

В.Гнатюка,   ----------------

------------------- ТНЕУ                           

---------------------------------

--                 

Всеукраїнські освітні 

інтерне-ресурси

Цифрова компетентність 

педагога                                           

Викладання на засадах 

студентоцентризму               --

-----------------------------------------

за окремим 

графіком     --

--------------- 

протягм року

40/1,33

не визначено ---

-------------- 

самофінансува

ння 



7 Баб'юк М.П

курси              -

----------------

семінари          

------------------ 

самоосвіта

інституційна 

(денна)           -

------------------ 

очна              

 ------------------ 

заочна           --

----------------- 

участь у 

наукових 

конференція

Галицький коледж 

імені В'ячеслава 

Чорновола,                    -

---------------------------------

-           ТНПУ імені 

В.Гнатюка,   ----------------

------------------- ТНЕУ                           

---------------------------------

--                 

Всеукраїнські освітні 

інтерне-ресурси

Цифрова компетентність 

педагога                                           

Викладання на засадах 

студентоцентризму               --

-----------------------------------------

за окремим 

графіком     --

--------------- 

протягм року

40/1,33

не визначено ---

-------------- 

самофінансува

ння 

280/9,3

№ з/п
ПІБ педагогічного 

працівника

Вид 

підвищення 

кваліфікації

Форма 

підвищення 

кваліфікації

Субєкт підвищення 

кваліфікації

Тема (напрям, 

найменування)
Терміни

К-сть 

годин/ 

кредитів 

ЄКТС 

Вартість Примітка 

1 Паршин Л.А.
курси, 

семінари

інституційна 

(денна)

ТКМЦНОІМ

--------------------------

Галицький коледж 

імені В'ячеслава 

Чорновола

Науково-методичні підходи 

до удосконалення освітнього 

процесу (ФФМ)

-----------------------------------

Цифрова компетентність 

педагога

березень, 

червень

вересень

------------

протягом 

року

40/2 не визначено 

2 Добровольська С.Я.
курси, 

семінари

інституційна 

(денна)

ТНПУ ім В. Гнатюка      -

---------------------

ТКМЦНОІМ

--------------------------

Центр післядипломної освіти 

ТНПУ ім. В. Гнатюка 014 

середня освіта (вчителі 

географії)

---------------------------------

Науково-методичні підходи 

до удосконалення освітнього 

процесу (ФФМ)

-----------------------------------

травень      ---

-------------

червень

------------

70/2 не визначено 

ВСЬОГО РАЗОМ

ЦК дисциплін готельно-ресторанної справи та туризму



3 Балан Г.М.
курси, 

семінари

інституційна 

(денна)

ТКМЦНОІМ

Загальнопрофесійні освітні 

технології та інструменти 

діяльності педагогічних 

працівників (ЗПМ)

Науково-методичні підходи 

до удосконалення освітнього 

процесу (ФФМ)

лютий, 

березень
32/3 не визначено 

142/7

№ з/п
ПІБ педагогічного 

працівника

Вид 

підвищення 

кваліфікації

Форма 

підвищення 

кваліфікації

Субєкт підвищення 

кваліфікації

Тема (напрям, 

найменування)
Терміни

К-сть 

годин/ 

кредитів 

ЄКТС 

Вартість Примітка 

1 Вавричук О.С.
курси, 

семінари

інституційна 

(денна)                      

Центр післядипломної 

освіти при ТНПУ ім. В. 

Гнатюка                                                                                                            

--------------------------------              

Галицький коледж 

імені В'ячеслава 

Чорновола

Методика удосконалення 

освітнього процесу  

(мовленєва компетентність)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-----------------------------------------

--

Цифрова компетентність 

педагога

 лютий/ 

березень

                               

-----------------                                                                                                                                                                                                                                                                              

протягом 

року

30                  

--------------  

2

360 грн                   

----------------

2 Оверко В.В
курси, 

семінари

інституційна 

(денна)                      

Центр післядипломної 

освіти при ТНПУ ім. В. 

Гнатюка                                                                                                            

--------------------------------              

Галицький коледж 

імені В'ячеслава 

Чорновола

Методика удосконалення 

освітнього процесу  

(мовленєва компетентність)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-----------------------------------------

--

Цифрова компетентність 

педагога

 лютий/ 

березень

                               

-----------------                                                                                                                                                                                                                                                                              

протягом 

року

30                  

--------------  

2

360 грн                   

----------------

3 Шендирук Н.М.
курси, 

семінари

інституційна 

(денна)                      

Центр післядипломної 

освіти при ТНПУ ім. В. 

Гнатюка                                                                                                            

--------------------------------              

Галицький коледж 

імені В'ячеслава 

Чорновола

Методика удосконалення 

освітнього процесу  

(мовленєва компетентність)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-----------------------------------------

--

Цифрова компетентність 

педагога

 лютий/ 

березень

                               

-----------------                                                                                                                                                                                                                                                                              

протягом 

року

30                  

--------------  

2

360 грн                   

----------------

ЦК фінансів і загальноекономічних дисциплін

ВСЬОГО РАЗОМ



4 Колісник Т.Б,
курси, 

семінари

інституційна 

(денна)                      

Центр післядипломної 

освіти при ТНПУ ім. В. 

Гнатюка                                                                                                            

--------------------------------              

Галицький коледж 

імені В'ячеслава 

Чорновола

Методика удосконалення 

освітнього процесу  

(мовленєва компетентність)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-----------------------------------------

--

Цифрова компетентність 

педагога

 лютий/ 

березень

                               

-----------------                                                                                                                                                                                                                                                                              

протягом 

року

30                  

--------------  

2

360 грн                   

----------------

5 Копестинська О.І.
курси, 

семінари

інституційна 

(денна)                      

Центр післядипломної 

освіти при ТНПУ ім. В. 

Гнатюка                                                                                                            

--------------------------------              

Галицький коледж 

імені В'ячеслава 

Чорновола

Методика удосконалення 

освітнього процесу  

(мовленєва компетентність)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-----------------------------------------

--

Цифрова компетентність 

педагога

 лютий/ 

березень

                               

-----------------                                                                                                                                                                                                                                                                              

протягом 

року

30                  

--------------  

2

360 грн                   

----------------

150/10 1800

№ з/п
ПІБ педагогічного 

працівника

Вид 

підвищення 

кваліфікації

Форма 

підвищення 

кваліфікації

Субєкт підвищення 

кваліфікації

Тема (напрям, 

найменування)
Терміни

К-сть 

годин/ 

кредитів 

ЄКТС 

Вартість Примітка 

1 Біда Г.М.
курси, 

семінари

інституційна 

(денна)

ТКМЦНОІМ

--------------------------

Галицький коледж 

імені В'ячеслава 

Чорновола

1.Організація ефективного  і 

безпечного освітнього 

середовище. 2. Організація і 

проведення практичних

занять позакласних і 

спортивно-

масових заходів з 

бадмінтону,

флорболу, регбі, 

спортивного туризму,

фрізбі тощо

жовтень

------------

протягом 

року

10

не визначено 

ВСЬОГО РАЗОМ

ЦК фізичного виховання



2 Залюбовська М.В.
курси, 

семінари

інституційна 

(денна)

ТКМЦНОІМ

--------------------------

Галицький коледж 

імені В'ячеслава 

Чорновола

1.Організація ефективного  і 

безпечного освітнього 

середовище. 2. Організація і 

проведення практичних

занять позакласних і 

спортивно-

масових заходів з 

бадмінтону,

флорболу, регбі, 

спортивного туризму,

фрізбі тощо

жовтень

------------

протягом 

року

10

не визначено 

3 Ляска В.М.
курси, 

семінари

інституційна 

(денна)

ТКМЦНОІМ

--------------------------

Галицький коледж 

імені В'ячеслава 

Чорновола

Організація і проведення 

практичних

занять позакласних і 

спортивно-

масових заходів з 

бадмінтону,

флорболу, регбі, 

спортивного туризму,

фрізбі тощо

лютий, 

квітень,

вересень

------------

протягом 

року

30 не визначено 

4 Баб'юк В.М.
курси, 

семінари

інституційна 

(денна)

ТКМЦНОІМ

--------------------------

Галицький коледж 

імені В'ячеслава 

Чорновола

Впровадження 

нетрадиційних розділів 

варіативноїчастини 

навчальної програми на 

уроках фізичної культури

лютий, 

------------

протягом 

року

30 не визначено 

5 Гніздюх Б.М.
курси, 

семінари

інституційна 

(денна)

ТКМЦНОІМ

--------------------------

Галицький коледж 

імені В'ячеслава 

Чорновола

Організація і проведення 

практичних

занять позакласних і 

спортивно-

масових заходів з 

бадмінтону,

флорболу, регбі, 

спортивного туризму,

фрізбі тощо

жовтень

------------

протягом 

року

30 не визначено 

120/4ВСЬОГО РАЗОМ



№ з/п
ПІБ педагогічного 

працівника

Вид 

підвищення 

кваліфікації

Форма 

підвищення 

кваліфікації

Субєкт підвищення 

кваліфікації

Тема (напрям, 

найменування)
Терміни

К-сть 

годин/ 

кредитів 

ЄКТС 

Вартість Примітка 

1 Нападій Т.С.
курси, 

семінари

інституційна 

(денна)

ТКМЦНОІМ

--------------------------

Галицький коледж 

імені В'ячеслава 

Чорновола

Загальнопрофесійні освітні 

технології та інструменти 

діяльності педагогічних 

працівників (ЗПМ)

Науково-методичні підходи 

до удосконалення освітнього 

процесу (ФФМ)

-----------------------------------

Цифрова компетентність 

педагога

лютий, 

квітень,

вересень

------------

протягом 

року

60/2 не визначено 

2 Слабіцька Н.П.
курси, 

семінари

інституційна 

(денна)

ТКМЦНОІМ

--------------------------

Галицький коледж 

імені В'ячеслава 

Чорновола

Загальнопрофесійні освітні 

технології та інструменти 

діяльності педагогічних 

працівників (ЗПМ)

Науково-методичні підходи 

до удосконалення освітнього 

процесу (ФФМ)

-----------------------------------

Цифрова компетентність 

педагога

лютий, 

квітень,

вересень

------------

протягом 

року

60/2 не визначено 

3 Банах С.В.
курси, 

семінари

інституційна 

(денна)

ТКМЦНОІМ

Загальнопрофесійні освітні 

технології та інструменти 

діяльності педагогічних 

працівників (ЗПМ)

Науково-методичні підходи 

до удосконалення освітнього 

процесу (ФФМ)

лютий 

квітень 

листопад 

грудень 

58/1,93 не визначено

4 Никитюк Н.Г. курси
інституційна 

(денна)
ТКМЦНОІМ

Науково-методичні підходи 

до удосконалення освітнього 

процесу (ФФМ)

лютий 18/0,6 не визначено

5 Вашенюк Л.Б. курси
інституційна 

(денна)
ТКМЦНОІМ

Науково-методичні підходи 

до удосконалення освітнього 

процесу (ФФМ)

лютий 18/0,6 не визначено

ЦК природничих дисциплін         



6 Підгірна С.В.
курси, 

семінари

інституційна 

(денна)

ТКМЦНОІМ

--------------------------

Галицький коледж 

імені В'ячеслава 

Чорновола

Загальнопрофесійні освітні 

технології та інструменти 

діяльності педагогічних 

працівників (ЗПМ)

Науково-методичні підходи 

до удосконалення освітнього 

процесу (ФФМ)

-----------------------------------

Цифрова компетентність 

педагога

лютий, 

жовтень

------------

протягом 

року

25/0,83 не визначено

7 Спільніченко О.І.
курси, 

семінари

інституційна 

(денна)

ТКМЦНОІМ

--------------------------

Галицький коледж 

імені В'ячеслава 

Чорновола

Науково-методичні підходи 

до удосконалення освітнього 

процесу (ФФМ)

-----------------------------------

Цифрова компетентність 

педагога

лютий, 

березень

------------

протягом 

року

23/0,77 не визначено

260/8,7

№ з/п
ПІБ педагогічного 

працівника

Вид 

підвищення 

кваліфікації

Форма 

підвищення 

кваліфікації

Субєкт підвищення 

кваліфікації

Тема (напрям, 

найменування)
Терміни

К-сть 

годин/ 

кредитів 

ЄКТС 

Вартість Примітка 

1 Посвятовська О.Б
курси, 

семінари

інституційна 

(денна)

ТКМЦНОІМ

--------------------------

Галицький коледж 

імені В'ячеслава 

Чорновола

Науково-методичні підходи 

до удосконалення освітнього 

процесу (ФФМ_50)

-----------------------------------

Цифрова компетентність 

педагога

листопад

------------

протягом 

року

30/1 не визначено 

2 Гавришків Н.Г.
курси, 

семінари

інституційна 

(денна)

ТКМЦНОІМ

--------------------------

Галицький коледж 

імені В'ячеслава 

Чорновола

Загальнопрофесійні освітні 

технології та інструменти 

діяльності педагогічних 

працівників (ЗПМ_14)

-----------------------------------

Цифрова компетентність 

педагога                                                                                        

Стажування  ТНПУ                                                                            

квітень

------------

протягом 

року

30/1 не визначено 

ЦК  інформатики та комп’ютерних дисциплін

 ВСЬОГО РАЗОМ



3 Кульчинська Н.З
курси, 

семінари

інституційна 

(денна)

Галицький коледж 

імені В'ячеслава 

Чорновола

Цифрова компетентність 

педагога

протягом 

року

30/1 не визначено 

4 Кузик В.М.
курси, 

семінари

інституційна 

(денна)

ТКМЦНОІМ

--------------------------

Галицький коледж 

імені В'ячеслава 

Чорновола

Загальнопрофесійні освітні 

технології та інструменти 

діяльності педагогічних 

працівників (ЗПМ_14)

-----------------------------------

Цифрова компетентність 

педагога                                                                                                                                                           

квітень

------------

протягом 

року

30/1 не визначено 

5 Павлюс В.П
курси, 

семінари

інституційна 

(денна)

Галицький коледж 

імені В'ячеслава 

Чорновола

Цифрова компетентність 

педагога

протягом 

року

30/1 не визначено 

6 Чубей О.О.
курси, 

семінари

інституційна 

(денна)

Галицький коледж 

імені В'ячеслава 

Чорновола

Цифрова компетентність 

педагога

протягом 

року

30/1 не визначено 

180/6

№ з/п
ПІБ педагогічного 

працівника

Вид 

підвищення 

кваліфікації

Форма 

підвищення 

кваліфікації

Субєкт підвищення 

кваліфікації

Тема (напрям, 

найменування)
Терміни

К-сть 

годин/ 

кредитів 

ЄКТС 

Вартість Примітка 

1 Кіналь Т.Я.
курси, 

семінари

інституційна 

(денна)
Галицький коледж 

імені В'ячеслава 

Чорновола

Цифрова компетентність 

педагога
протягом 

року

не визначено 

курси, 

семінари

інституційна 

(денна)
Галицький коледж 

імені В'ячеслава 

Чорновола

Цифрова компетентність 

педагога 

протягом 

року

не визначено 

тренінг
інституційна 

(денна)
ТКМЦНОІМ

Соціальний проект від ідеї 

до втілення (Горішна Н.)

протягом 

року
6 250

ВСЬОГО РАЗОМ

ЦК дисциплін перукарського мистецтва

Манчевська Н.О.2



онлайн-курси
інституційна 

(денна)

Prometheus.

Платформа масових 

відкритих онлайн-

курсів

Prometheus.

Освітні елементи критичного 

мислення

Березень 

квітень
30 безоплатно

3 Кульчицика Л.Л.
курси, 

семінари

інституційна 

(денна)
Галицький коледж 

імені В'ячеслава 

Чорновола

Цифрова компетентність 

педагога 

протягом 

року

не визначено 

4 Марушій І.П.
курси, 

семінари

інституційна 

(денна)
Галицький коледж 

імені В'ячеслава 

Чорновола

Цифрова компетентність 

педагога 

протягом 

року

не визначено 

36

№ з/п
ПІБ педагогічного 

працівника

Вид 

підвищення 

кваліфікації

Форма 

підвищення 

кваліфікації

Субєкт підвищення 

кваліфікації

Тема (напрям, 

найменування)
Терміни

К-сть 

годин/ 

кредитів 

ЄКТС 

Вартість Примітка 

1 Стефурак Н.А.
стажування, 

семінари

інституційна 

(денна)

ТНПУ ім. В. Гнатюка, 

кафедра математики     

---------------------------------

- Галицький коледж ім. 

В. Чорновола

--------------------------------------- 

Цифрова компетентність 

педагога

квітень

------------

протягом 

року

30/1 не визначено 

2 Рапіта Н.М. курси
інституційна 

(денна)

ТКМЦНОІМ

Технології інтегрованого 

викладання предметів (6год.). 

Інструменти ІКТ сучасного 

педагога (9год). Сучасні мови 

програмування. Основи 

програмування на Python 

(14год). Технології розвитку 

критичного мисленняі 

формування навичок 21 

століття у навчанні математики 

(5 год).

жовтень, 

ківтень, 

березень, 

листопад

34/1 не визначено 

ЦК  фізико-математичних дисциплін

ВСЬОГО РАЗОМ

Манчевська Н.О.2



3 Квас О.Б. курси
інституційна 

(денна)

ТКМЦНОІМ

Технології інтегрованого 

викладання предметів 

(6год.). Інструменти ІКТ 

сучасного педагога (9год). 

Сучасні мови 

програмування. Основи 

програмування на Python 

(14год). Технології розвитку 

критичного мисленняі 

формування навичок 21 

століття у навчанні 

математики (5 год).

жовтень, 

ківтень, 

березень, 

листопад

34/1 не визначено 

4 Безух Т.В.
курси, 

семінари

інституційна 

(денна)

ТКМЦНОІМ

--------------------------

Галицький коледж 

імені В'ячеслава 

Чорновола

Технології інтегрованого 

викладання предметів 

(6год.). Інструменти ІКТ 

сучасного педагога (9год).  

SMART -технології при 

викладанні фізики (6 год.) -----

----------------------------------- 

семінари в коледжі

жовтень, 

ківтень, 

березень -----

-------- 

протягом 

року

30/1 не визначено 

5 Чорноока Л.М. курси
інституційна 

(денна)

ТКМЦНОІМ

Технології розвитку критичного 

мислення і формування 

навичок 21 століття у навчанні 

математики (5 год). Діяльнісні 

підходи до навчання 

математики як основа 

формування ключових 

компетентностей Нової 

країнської школи. 

Психологізація процесу 

навчання математики (8 год.) 

Розв'язання шкільних 

конфліктів шляхом 

конструктивного діалогу та 

відновних практик (8 год). 

Підвищення психологічної 

культури батьків в освітньому 

процесі (12 год.).

жовтень, 

ківтень, 

березень, 

листопад

33/1 не визначено 



6 Рапінда Н.М. курси
інституційна 

(денна)

ТКМЦНОІМ

--------------------------

Галицький коледж 

імені В'ячеслава 

Чорновола

SMART -технології при 

викладанні у фізики (6 год.). --

---------------------------------------

Цифрова компетентність 

педагога (24 год.)

вересня, 

ківтень
30/1 не визначено 

7 Іванюк Л.І,
стажування, 

семінари

інституційна 

(денна)

ТНПУ ім. В. Гнатюка, 

кафедра математики     

-------------------------------

Галицький коледж ім. 

В. Чорновола

--------------------------------------- 

Цифрова компетентність 

педагога

квітень

------------

протягом 

року

30/1 не визначено 

8 Кузів І.С.
стажування, 

семінари

інституційна 

(денна)

ТНПУ ім. В. Гнатюка, 

кафедра фізики     -------

------------------------

Галицький коледж ім. 

В. Чорновола

--------------------------------------- 

Цифрова компетентність 

педагога

------------

протягом 

року

30/1 не визначено 

9 Гандзій Р.Я.
стажування, 

семінари

інституційна 

(денна)

ТНПУ ім. В. Гнатюка, 

кафедра фізики    

-------------------------

Галицький коледж ім. 

В. Чорновола

--------------------------------------- 

Цифрова компетентність 

педагога

------------

протягом 

року

30/1 не визначено 

251/8,3

№ з/п
ПІБ педагогічного 

працівника

Вид 

підвищення 

кваліфікації

Форма 

підвищення 

кваліфікації

Субєкт підвищення 

кваліфікації

Тема (напрям, 

найменування)
Терміни

К-сть 

годин/ 

кредитів 

ЄКТС 

Вартість Примітка 

стажування    заочна            ТНПУ ім. В. Гнатюка    
Стажування на кафедрі 

журналістики                          

березень-

квітень
60/2 не визначено 

участь у 

тренінгах

очна / на 

робочому 

місці

ТНПУ ім. В. Гнатюка / 

Галицький коледж 

ім.В.Чорновола

"Інтерактивні методи роботи 

з дітьми і молоддю", "Методи 

фасилітації у роботі 

сучасного вчителя"   /   

Лабораторія методичного 

зростання

лютий-

травень
18/0,6

не визначено / 

безоплатно 

самоосвіта мережева
Prometheus, ВУМ-

online  

Інтернет-медіа, Академічна 

доброчесність в університеті

березень-

квітень
30/1 безоплатно

ЦК дисциплін видавничої справи та редагування

1 Зубик Ю.В.

ВСЬОГО РАЗОМ



протягом 

року
108/3,6

участь у 

тренінгах

На робочому 

місці

Галицький коледж 

ім.В.Чорновола

Лабораторія методичного 

зростання

лютий-

березень
6/0,2 безоплатно 

самоосвіта мережева Prometheus Візуалізація даних
лютий-

березень
30/1 безоплатно

протягом 

року
36/1,2

участь у 

тренінгах

очна / на 

робочому 

місці

ТНПУ ім. В. Гнатюка / 

Галицький коледж 

ім.В.Чорновола

"Інтерактивні методи роботи 

з дітьми і молоддю", "Тренінг 

емоційної саморегуляції"   /   

Лабораторія методичного 

зростання

лютий-

травень
18/0,6

не визначено / 

безоплатно 

протягом 

року
18/0,6

самоосвіта

заочна участь 

у наукових 

конференціях         

Науково-практична 

інтернет-конференція 

"Сучасні тенденції 

розвитку науки" / 

Міжнародна 

конференція "Modern 

scientific challenges and 

trends" / "Мотивація в 

освіті: інструменти, 

прийоми, принципи" / 

"Безпека в інтернеті"

"Специфіка дослдження 

концепту: підходи, ознаки, 

суміжні поняття" / "Картина 

світу як об'єкт лінгвістичних 

студій українських 

дослідникв"

січень - 

лютий
26/0,9

самофінансува

ння

самоосвіта

очна участь у 

науковій 

конференції

Міжнародна наукова 

конференція 

"Творчість Уласа 

Самчука в 

регіональному, 

національному, 

універсальному 

вимірах"

"Концепт "голод" у творчості 

Уласа Самчука"

лютий-

березень
7/0,2

самофінансува

ння

участь у 

тренінгах

На робочому 

місці

Галицький коледж 

ім.В.Чорновола

Лабораторія методичного 

зростання

березень-

травень
безоплатно 

3 Бездіжа А.А.

Всього

4 Вишневська Г.Б.

1 Зубик Ю.В.

Всього

2 Козачук І.В.

Всього



самоосвіта мережева Вебінари (4 шт.)

"Як розробити систему 

забезпечення якості освіти 

не для годиться" / "Медіація" 

/ "9 дієвих ключів до 

вивчення життєпису 

письменника на уроках 

словесності" / "Success in 

IELTS"

лютий 7/0,2

самофінансува

ння / 

безоплатно

протягом 

року
40/1,3

202/ 6,7

ЦК дисциплін моделювання та конструювання одягу

№ з/п
ПІБ педагогічного 

працівника

Вид 

підвищення 

кваліфікації

Форма 

підвищення 

кваліфікації

Суб’єкт підвищення 

кваліфікації

Тема (напрям, 

найменування)
Терміни

К-сть 

годин/ 

кредитів 

ЄКТС

Вартість Примітка

курси
інституційна 

(денна)

Галицький коледж 

імені В'ячеслава 

Чорновола

Цифрова компетентність 

педагога

протягом 

року
30 не визначено 

тренінги
інституційна 

(денна)
ТНПУ ім. В. Гнатюка

Мотиваційне 

консультування: як 

допомогти людині змінитися

------------------------

Психологічна профілактика 

булінгу в освітньому 

середовищі

----------------------

Тренінг емоційної 

саморегуляції

Лютий-

квітень
18 750 грн

курси
інституційна 

(денна)

Галицький коледж 

імені В'ячеслава 

Чорновола

Цифрова компетентність 

педагога

протягом 

року
30 не визначено 

ВСЬОГО РАЗОМ

4 Вишневська Г.Б.

Всього

Бончук Н.М.1.

Зайкіна І.П.2.



тренінги
інституційна 

(денна)
ТНПУ ім. В. Гнатюка

Мотиваційне 

консультування: як 

допомогти людині змінитися

------------------------

Психологічна профілактика 

булінгу в освітньому 

середовищі

----------------------

Психологічна підтримка в 

кризових ситиуаціях

Лютий-

квітень
18 750 грн

курси
інституційна 

(денна)

Галицький коледж 

імені В'ячеслава 

Чорновола

Цифрова компетентність 

педагога

протягом 

року
30 не визначено 

тренінги
інституційна 

(денна)
ТНПУ ім. В. Гнатюка

Інтерактивні методи роботи з 

дітьми і молоддю

-------------------------------

Основи медіаграмотності

----------------------------

Тренінг професійного 

антивигорання

Лютий-

квітень
18 750 грн

онлайн-курси
інституційна 

(мережева)

EdEra — студія онлайн-

освіти.

«Very Verified: онлайн-курс з 

медіаграмотності»
Лютий 9 безоплатно

онлайн-курси
інституційна 

(мережева)

Платформа масових 

відкритих онлайн- 

курсів Prometheus.

Критичне мислення для 

освітян

Лютий-

квітень
30 безоплатно

курси
інституційна 

(денна)

Галицький коледж 

імені В'ячеслава 

Чорновола

Цифрова компетентність 

педагога

протягом 

року
30 не визначено 

тренінги
інституційна 

(денна)
ТНПУ ім. В. Гнатюка

Мотиваційне 

консультування: як 

допомогти людині змінитися

----------------------

Тренінг емоційної 

саморегуляції

Лютий-

квітень
12 550 грн

Ющак Н.А.4.

Марисюк М.О.3.

Зайкіна І.П.2.



онлайн-курси
інституційна 

(мережева)

EdEra — студія онлайн-

освіти.

«Very Verified: онлайн-курс з 

медіаграмотності»
Лютий 9 безоплатно

онлайн-курси
інституційна 

(мережева)

Платформа масових 

відкритих онлайн- 

курсів Prometheus.

Критичне мислення для 

освітян

Лютий-

квітень
30 безоплатно

264/8,8

№ з/п
ПІБ педагогічного 

працівника

Вид 

підвищення 

кваліфікації

Форма 

підвищення 

кваліфікації

Субєкт підвищення 

кваліфікації

Тема (напрям, 

найменування)
Терміни

К-сть 

годин/ 

кредитів 

ЄКТС 

Вартість Примітка 

1 Кулик А.М. стажування
інституційна 

(денна)
ТНЕУ

Науково-методичні підходи 

до удосконалення освітнього 

процесу 

січень-лютий 150/5 безкоштовно

2 Фастовець М.М. стажування
інституційна 

(денна)
ТНЕУ

Науково-методичні підходи 

до удосконалення освітнього 

процесу 

січень-лютий 150/5 безкоштовно

3 Бриндзя З.Ф. стажування
інституційна 

(денна)
ТНЕУ

Науково-методичні підходи 

до удосконалення освітнього 

процесу 

січень-лютий 150/5 безкоштовно

450/15

№ з/п
ПІБ педагогічного 

працівника

Вид 

підвищення 

кваліфікації

Форма 

підвищення 

кваліфікації

Субєкт підвищення 

кваліфікації

Тема (напрям, 

найменування)
Терміни

К-сть 

годин/ 

кредитів 

ЄКТС 

Вартість Примітка 

1 Зарихта О.В.
курси, 

семінари

інституційна 

(денна)
ТКМЦНОІМ

 Мовно-риторична освіта в 

Новій українській школі. 

Актуальні аспекти 

лінгвометодики (32 год)

 вересень, 

жовтень, 

листопад, 

грудень, 

протягом 

року

32/1 не визначено 

ЦК  дисциплін готельно-ресторанної справи (бакалаврат)

ВСЬОГО РАЗОМ

ЦК мовно-літературних дисциплін

Ющак Н.А.4.

ВСЬОГО РАЗОМ



2 Мельник М.І. курси
інституційна 

(денна)
ТКМЦНОІМ

Коучинг як сучасні технології 

педагогічного керівництва (6 

год),Мовно-риторична освіта 

в новій українській школі. 

Актуальні аспекти 

лінгвометодики  (32 год)                                

лютий, 

вересень, 

жовтень, 

листопад, 

грудень

38/1 не визначено 

3 Божаківська М.О.
курси, 

семінари

інституційна 

(денна)
ТКМЦНОІМ, ТОКІППО

Мовно-риторична освіта в 

Новій українській школі. 

Актуальні аспекти 

лінгвометодики (32 год)

вересень, 

жовтень, 

листопад,гру

день, 

протягом 

року 

32/1 не визначено 

4 Кучерява О.М.
курси, 

семінари

інституційна 

(денна)
ТКМЦНОІМ, ТОКІППО

Мовно-риторична освіта в 

Новій українській школі. 

Актуальні аспекти 

лінгвометодики (32 год)

вересень, 

жовтень, 

листопад, 

грудень, 

протягом 

року 

32/1 не визначено

5 Безкоровайна М.Л. курси
інституційна 

(денна)
ТКМЦНОІМ

Мовно-риторична освіта в 

Новій українській школі. 

Актуальні аспекти 

лінгвометодики (32 год)

вересень, 

жовтень, 

листопад, 

грудень

32/1 не визначено

6 Щерба З.О. курси
інституційна 

(денна)
ТКМЦНОІМ

Мовно-риторична освіта в 

Новій українській школі. 

Актуальні аспекти 

лінгвометодики (32 год)

вересень, 

жовтень, 

листопад, 

грудень

32/1 не визначено

7 Ухач Л.М. курси
інституційна 

(денна)
ТКМЦНОІМ

Актуальні проблеми 

викладання української 

літератури в Новій 

українській школі (28 год)

березень, 

квітень
32/1 не визначено

8 Пискливець О.С. курси
інституційна 

(денна)
ТКМЦНОІМ

Актуальні проблеми 

викладання української 

літератури в Новій 

українській школі (28 год)

березень, 

квітень 
32/1 не визначено

256/8ВСЬОГО РАЗОМ



ЦК іноземних мов

№ з/п
ПІБ педагогічного 

працівника

Вид 

підвищення 

кваліфікації

Форма 

підвищення 

кваліфікації

Субєкт підвищення 

кваліфікації

Тема (напрям, 

найменування)
Терміни

К-сть 

годин/ 

кредитів 

ЄКТС 

Вартість Примітка 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації

Інституційна 

(денна)
ТНМЦ НОІМ

Організація ефективного 

комунікативного навчального 

середовища під час 

вивчення іноземних мов

протягом 

року
18/0,6

Потребує 

уточнення

семінар в 

складі курсу

інституційна, 

дистанційна

Галицький коледж 

імені В’ячеслава 

Чорновола 

Цифрова компетентність 

сучасного викладача
протягом 

року

20/0,7 безоплатно

семінар
інституційна, 

дистанційна

Галицький коледж 

імені В’ячеслава 

Чорновола

Створення та розробка Е-

курсу

протягом 

року
20/0,7 безоплатно

вебінари, 

онлайн курси
дистанційна видавництва безоплатно

самоосвіта

заочна участь 

у науковій 

конференції,п

ублікація тез

курси 

підвищення 

кваліфікації

вечірня, 

дистанційна
ТКМЦ  НОІМ

Організація ефективного 

комунікативного навчального 

середовища під час 

вивчення іноземних мов

протягом 

року
18/0,6 безоплатно

курси 

підвищення 

кваліфікації

вечірня, 

дистанційна
ТКМЦ  НОІМ

Неформальне та 

інформальне навчання на 

уроках іноземних мов

протягом 

року
14 безоплатно

3 Боднар Ю.І.

курси 

підвищення 

кваліфікації

Інституційна 

(денна)
ТКМЦ  НОІМ

Організація ефективного 

комунікативного навчального 

середовища під час 

вивчення іноземних мов

18/0,6 безоплатно

Галонжка О.В.2

Баб'юк О.В.1



участь у 

семінарі
очна (денна)

Міжнародний освітньо-

методичний Dinternal 

Education

Єдиний дієвий шлях 

співпраці з новою генерацією 

старшокласників – це 

створення в класі 

автентичного освітнього 

середовища

лютий 2 безоплатно

самоосвіта
на робочому 

місці

Лабораторія 

методичного зростання

Цифрова компетентність 

сучасного викладача
протягом 

року

безоплатно

самоосвіта дистанційна

Платформа відкритих 

онлайн-курсів 

Prometheus

Глибинне навчання через 

трансформаційну педагогіку

лютий-

березень
18/0,6 безоплатно

курси 

підвищення 

кваліфікації

вечірня 

(дистанційна)
ТКМЦ

Основи ефективної 

комунікації
05.12-19.03 12/0,4

Потребує 

уточнення

курси 

підвищення 

кваліфікації

вечірня 

(дистанційна)
ТКМЦ

Оптимізація процесу 

навчання іноземних мов
15.06-17.06 18/0,6

Потребує 

уточнення

самоосвіта

публікація 

розробки 

заняття

Всеукраїнський 

освітній портал "На 

Урок"

«Символи Різдва» для учнів 

8-го класу
квітень безоплатно

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації

Інституційна 

(денна)
ТНМЦ НОІМ

Організація ефективного 

комунікативного навчального 

середовища під час 

вивчення іноземних мов

18/0,6
Ще не 

визначена

семінар в 

складі курсу

Інституційна 

(денна)

Галицький коледж 

імені В’ячеслава 

Чорновола 

Цифрова компетентність 

сучасного викладача
20/0,7 безоплатно

семінар
Інституційна 

(денна)

Галицький коледж 

імені В’ячеслава 

Чорновола 

Створення та розробка Е-

курсу
20/0,7 безоплатно

Вебінари, 

онлайн курси
дистанційна видавництва безоплатно

Кузів Л.Б.6

Гайда О.М.4

Ятчук М.А.5



навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації

Інституційна 

(денна)
ТНМЦ НОІМ

Організація ефективного 

комунікативного навчального 

середовища під час 

вивчення іноземних мов

18/0,6
Ще не 

визначена

семінар в 

складі курсу

Інституційна 

(денна)

Галицький коледж 

імені В’ячеслава 

Чорновола 

Цифрова компетентність 

сучасного викладача
20/0,7 безоплатно

семінар
Інституційна 

(денна)

Галицький коледж 

імені В’ячеслава 

Чорновола

Створення та розробка Е-

курсу
20/0,7 безоплатно

Вебінари, 

онлайн курси
Дистанційна видавництва безоплатно

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації

Очна ТКМЦНОІМ

Організація ефективного 

комунікативного навчального 

середовища під час 

вивчення іноземних мов

18/0,6
Ще не 

визначена

Семінари, 

тренінги
Очна

ТКМЦНОІМ, ТОКІППО, 

eTwinning, Корпус 

Миру, видавництва

безкоштовно

Вебінари, 

онлайн курси
Дистанційна

eTwinning, 

видавництва
безкоштовно

292/9,7ВСЬОГО РАЗОМ

Сисоєва О.О.7

Турчин О.М.8


