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          ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням  педагогічної ради 

від 16.12.2021 протокол № 4 
 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2022 рік 

ВСП “Київський фаховий коледж морського і річкового флоту та транспортних технологій ДУІТ” 
 

Загальна кількість педагогічних працівників, які підвищуватимуть кваліфікацію – 78 осіб*. 
 

№ 

з/п 
Напрям (категорія) Суб’єкт підвищення кваліфікації 

Кількість 

педагогічних 

працівників 

Примітки 

 

1 2 3 4 5 

1. 
Електронна дидактика фахової 

передвищої освіти 

 

ДЗВО "Університет менеджменту освіти" Центрального 

інституту післядипломної освіти НАПН України 
 

16 осіб  

2. 

Розвиток професійних 

компетентностей 

(знання навчального предмета 

(дисципліни), фахових методик, 

технологій) 

Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої 

освіти МОН 
 

Платформа онлайн-курсів "Prometheus" 
 

Студія онлайн-освіти "EdEra" 
 

ТОВ "Dinternal Education" 
 

National geographic learning 
 

Cambridge Assessment English 
 

 

10 осіб  
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1 2 3 4 5 

3. 

Використання  інформаційно- 

комунікативних та цифрових 

технологій в освітньому 

процесі, включаючи 

дистанційне навчання, 

інформаційну та кібернетичну 

безпеку 

ТОВ "Академія цифрового розвитку" 
 

Міністерство цифрової трансформації України 
 

МОН ДНУ "Інститут модернізації змісту" 

5 осіб  

4. 

Мовленнєва,  цифрова, 

комунікаційна, інклюзивна, 

емоційно-етична 

компетентність 

Національна освітня платформа "Всеосвіта" 
 

Освітній проєкт "На урок" 
10 осіб  

5. 

Формування професійних 

компетентностей галузевого 

спрямування, опанування 

новітніми виробничими 

технологіями, ознайомлення із 

сучасним устаткуванням, 

обладнанням, технікою, станом 

і тенденціями розвитку галузі 

економіки, підприємств, 

організації та установи 

Державний університет інфраструктури та технологій 
 

Одеський національний морський університет 
 

Науково-методичний центр професійно-технічної освіти 
 

Навчально-науковий інститут перепідготовки, підвищення 

кваліфікації та доуніверситетської підготовки 
 

Центр нової освіти 
 

6 осіб  

6. 
Формування навичок вільного 

володіння державною мовою 
Українська гуманітарна платформа 4 особи  
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1 2 3 4 5 

7. 
Компетентності у галузі 

природних наук, техніки і 

технологій 

Платформа онлайн-курсів "Prometheus" 
 

ГО «Фонд підтримки інформаційного забезпечення студентів» 
2 особи  

8. 

Громадянські та соціальні 

компетентності, пов’язані з 

ідеями демократії, 

справедливості, рівності, прав 

людини, добробуту та 

здорового способу життя, з 

усвідомленням рівних прав і 

можливостей 

 

Платформа онлайн-курсів "Prometheus" 
 

Перша дистанційна платформа громадянської освіти від 

Відкритого Університету Майдану (ВУМ) 
 

Студія онлайн-освіти "EdEra" 
 

Український інститут національної пам'яті 
 

 

3 особи  

9. 
Розвиток управлінської 

компетентності керівників 

закладів освіти 

ДЗВО "Університет менеджменту освіти" Центрального 

інституту післядипломної освіти НАПН України 
 

Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої 

освіти МОН 

8 осіб  

10. 
Роль освітян в системі турботи 

про психічне здоров’я дітей та 

молоді 

Центр здоров’я та розвитку "Коло сім’ї" 2 особи  

11. Критичне мислення для освітян 

 

Платформа онлайн-курсів "Prometheus" 

 
5 осіб  
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12. 
Основи андрагогіки (робота з 

дорослими студентами) 

Національний педагогічний університет імені 

М.П.Драгоманова 
 

Національна освітня платформа "Всеосвіта" 

1 особа  

13. Фінансова грамотність 
Освітній проєкт "На урок" 

 

Центр фінансово-економічних наукових досліджень 
3 особи  

14. Громадянська освіта 
Перша дистанційна платформа громадянської освіти від 

Відкритого Університету Майдану (ВУМ) 
3 особи  

15. Культурна компетентність 

 

Освітній проєкт "На урок" 
 

Національна освітня платформа "Всеосвіта" 

 

5 осіб  

16. Математична компетентність "Дистанційна Академія" від ВГ "Основа" 4 особи  

 
                  * Окремі педагогічні працівники подали пропозиції щодо підвищення кваліфікації в декількох напрямах 
 

 


