


У 2020 календарному році підвищення 

кваліфікації пройшли 83 викладачі.  

 

Загальна кількість годин – 3123,  

що відповідає 104 кредитам ЄКТС. 

У 2021 календарному році проходження підвищення 

кваліфікації запланували 98 педагогічних працівників. 

 Загальна кількість годин – 5700,  

що відповідає 190 кредитам ЄКТС.  



Протягом 2020-2021 н.р. 

визнано 5439 годин 

підвищення кваліфікації 
(181 кредит ЄКТС).  

- Нападій Т.С. 441 год. 
- Питель Н.С. 419 год. 
- Кузів І.С. 380 год. 
- Заствна О.П. 368 год. 
- Гузик Н.А. 362. 
- Івасьєв С.В. 356 год. 
- Банах С.В. 352 год. 
- Гавришків Н.Г. 340 год. 
- Посвятовська О.Б. 336 год. 
- Кульчинська Н.З. 319 год. 
- Бончук Н.М 318 год. 
- Безух Т.В. 301 год. 
- Зарихта О.В. 300 год. 

5 років  



1. Баб’юк Марія Петрівна «Менеджмент якості освіти»  
2. Гелецька Ірина Олександрівна «Студентоцентризм – базовий принцип 
підготовки правників»  
3. Глинська Марина Любомирівна «Підвищення професійної компетентності 
викладачів коледжу в умовах організації, що навчається (learning organization)»  
4. Балан Галина Михайлівна «Реалізація індивідуальних освітніх траєкторій 
здобувачів освіти через формування компетентності «Підприємливість і 
фінансова грамотність»  
5. Турчин Оксана Миколаївна «Інноваційні процеси в розвитку міжнародної 
співпраці»   
6. Спільніченко Ольга Іванівна «День моля» - неофіційне свято хіміків (з 
досвіду проведення)  
7. Прокопчук Наталія Романівна «Ділова гра» (Дидактичні особливості та 
методика проведення на прикладі  професійно-орієнтованого спілкування 
студентів-юристів)  
8. Нападій Тетяна Степанівна «Педагогіка партнерства та LMS Moodle»  
9. Чубей Олександра Орестівна «Через STEM-освіту до практичних рішень»   
10. Самойлова Ілона Анатоліївна «Feedback: як отримати якісний зворотній 
зв'язок» 
11. Ятчук Марія Андріївна «Використання модуля «Урок» у електронному 
освітньому середовищі для забезпечення якості освітнього процесу»  
12. Ющак Наталія Анатоліївна «Інноваційні підходи до процесу формування 
фахівців сфери дизайну» 
13. Меленчук Любов Іванівна «Практичне використання STEM-технології для 
мотивації дітей до навчання, творчості, розвитку ІТ-компетентностей, 
патріотичного виховання» 
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22 березня 

2021 

ПУБЛІЧНИЙ
ТВОРЧИЙ ЗВІТ  
викладачів, що претендують на 
присвоєння/відповідність вищої 
категорії та педагогічних звань 



ПРОАТЕСТОВАНО  

27  

педагогічних  
працівників 

- 25 викладачів 

- 1 психолог 

- 3 майстри в/н 

- 1 вчитель гімназії «Гармонія» 

17% 
ВІД ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ 

ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ 



Міжнародна виставка 

«Сучасні заклади освіти! 
у конкурсі тематичних номінацій усі роботи 
нагороджені золотими медалями: 
- «STEM-освіта: сучасні формати й практичні 
рішення від дошкільника до компетентного 
учня і студента» (Чубей О.О., Павлюс В.П.) 
- «Інновації в розвитку міжнародної 
співпраці в закладі освіти» (Турчин О.М.) 
- «Використання цифрових інструментів для 
забезпечення ефективного дистанційного й 
змішаного навчання в кризових умовах» 
(Глинська М.Л., Ятчук М.А., Нападій Т.С.) 

3 золота 



«НАВЧАЄМОСЬ ДИСТАНЦІЙНО» 
Управління освіти і науки Тернопільської міської ради, 
Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх 

інновацій і моніторингу, студія «Файне Місто» 

ВІДЗНЯТО  
ДИСТАНЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 
1. Нападій Т.С. – біологія  
2. Ятчук М.А. – іноземна 

мова (німецька) 



 «РАЗОМ»  
Станом на червень 2021 року у проєкті взяло 

участь 17 викладачів  
(Нападій Т.С., Глинська М.Л., Ятчук М.А., Турчин 
О.М., Залюбовська М.В., Гладчук О.П., Балан Г.М., 
Томчук І.О., Колісник Т.Б., Рудик М.С., Зозуля С.М., 
Марисюк М.О., Кульчинська Н.З., Мельник Т.М., 
Стефурак Н.А., Манчевська Н.О.). 





Необхідно розробити: 
- інструктивні матеріали для студентів щодо 
роботи з матеріалами курсу; 
- анкети для зворотного зв’язку із студентами 
щодо якості оцінюванні курсу; 
- навчитись використовувати сучасні інструменти 
організації освітнього контенту та комунікації. 


