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ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН

підвищення кваліфікації педагогічних/науково-педагогічних 

працівників Міжгірського медичного фахового коледжу на 2021 рік

1. Загальна кількість педагогічних працівників,, що підвищуватимуть 
кваліфікацію -  29;
з них, що мають право на підвищення кваліфікації за рахунок коштів, 
передбачених освітньою субвенцією, коштів місцевих бюджетів -  22.

2. Основні напрямки підвищення кваліфікації:
• розвиток професійних компетентностей (знання навчального 

предмета, фахових методик, технологій);
• формування у здобувачів освіти спільних для ключових 

компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону 
України “Про освіту”;

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

• створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, 
особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової 
підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами;

• використання інформаційно-комунікативних та цифрових 
технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, 
інформаційну та кібернетичну безпеку;



• мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно- 
етична компетентність;

• формування професійних компетентностей галузевого 
спрямування, опанування новітніми виробничими технологіями, 
ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і 
тенденціями розвитку галузі економіки, підприємства, організації та 
установи, вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними 
професіями;

• розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів 
освіти, науково-методичних установ та їх заступників) тощо.

3. Орієнтовний перелік суб’єктів підвищення кваліфікації:

Освітні платформи «Всеосвіта», «На урок», «ЕсІЕга»;

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти

Черкаський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;

ДУ «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ 

України»;

Навчально-методичний центр вищої та фахової перед вищої освіти;

Житомирський медичний інститут;

Ужгородський національний університет;

Мукачівський державний університет.

Даний перелік суб’єктів підвищення кваліфікації не є вичерпним та 

залишає право за педагогічними працівниками на вільний вибір суб’єкта 

підвищення кваліфікації.


