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1. НАПРЯМ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

ПЕДАГОГІЧНІ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ ТА КЕРІВНИКИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 01 «ОСВІТА» 

Шифр Склад навчальної групи 

Запис у свідоцтві 

Кафедра 
Категорія Спеціалізація 

Загальна 

кількість 

годин/кредитів 

ЄКТС за 

навчальним 

планом 

 1.1.Керівні та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

1.1.1 
Директори закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 

Директори закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 

 150 год. / 5 кред. 

ЄКТС 
ПВО 

1.1.2 
Новопризначені директори закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 

Новопризначені директори закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

 150 год. / 5 кред. 

ЄКТС 
ПВО 

1.1.3 

Заступники директорів з навчальної, навчально-

методичної  роботи закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

Заступники директорів з навчальної, навчально-

методичної  роботи закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

 
150 год. / 5 кред. 

ЄКТС 
ПВО 

1.1.4 

Заступники директорів з навчально-виробничої 

роботи закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 

Заступники директорів з навчально-виробничої 

роботи закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 

 
150 год. / 5 кред. 

ЄКТС 
ПВО 

1.1.5 

Заступники директорів з навчально-виховної 

роботи закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 

Заступники директорів з навчально-виховної 

роботи закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 

 
150 год. / 5 кред. 

ЄКТС 
ПВО 

1.1.6 

Новопризначені заступники директорів з навчальної, 

навчально-методичної  роботи закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

Новопризначені заступники директорів з навчальної, 

навчально-методичної  роботи закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

 
150 год. / 5 кред. 

ЄКТС 
ПВО 

1.1.7 

Новопризначені заступники директорів з навчально-

виробничої роботи закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 

Новопризначені заступники директорів з навчально-

виробничої роботи закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 

 
150 год. / 5 кред. 

ЄКТС 
ПВО 

1.1.8 

Новопризначені заступники директорів з навчально-

виховної роботи закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 

Новопризначені заступники директорів з навчально-

виховної роботи закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 

 
150 год. / 5 кред. 

ЄКТС 
ПВО 

1.1.9 

Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного 

навчання закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти 

Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного 

навчання закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти 

 
150 год. / 5 кред. 

ЄКТС 
ВОСІКТ 

1.1.10 
Методисти закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 

Методисти закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 

 150 год. / 5 кред. 

ЄКТС 
ПВО 

 

 



 1.2. Керівні та педагогічні працівники обласних навчально(науково)-методичних 

 центрів (кабінетів) професійної (професійно-технічної) освіти 

1.2.1 

Директори, заступники директорів обласних 

навчально(науково)-методичних центрів (кабінетів) 

професійно-технічної освіти 

Директори, заступники директорів обласних 

навчально(науково)-методичних центрів (кабінетів) 

професійно-технічної освіти 

 
150 год. / 5 кред. 

ЄКТС 
ПВО 

1.2.2 

Методисти обласних навчально(науково)-

методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної 

освіти 

Методисти обласних навчально(науково)-методичних 

центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти 

 
150 год. / 5 кред. 

ЄКТС 
ПВО 

 1.3. Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів ППО 

1.3.1 
Керівники закладів ППО (ректори, проректори, 

директори, заступники директорів) 

Керівники закладів ППО (ректори, проректори, 

директори, заступники директорів) 

 180 год. / 6 кред. 

ЄКТС 
ФОД 

1.3.2 
Завідувачі кафедр та структурних підрозділів 

закладів ППО 

Завідувачі кафедр та структурних підрозділів закладів 

ППО 

 180 год. / 6 кред. 

ЄКТС 
ФОД 

1.3.3. 

Викладачі та методисти кафедр, центрів 

(лабораторій) і структурних підрозділів закладів ППО 

за профілем: 

   ФОД 

1.3.3.1. 
Управління: інноваційна, науково-дослідна, 

експериментальна діяльність 

Викладачі та методисти кафедр, центрів (лабораторій) 

і структурних підрозділів закладів ППО 

Управління: 

інноваційна, 

науково-

дослідна, 

експерименталь

на діяльність 

180 год. / 6 кред. 

ЄКТС 
ФОД 

1.3.3.2. 
Педагогіка; початкова, дошкільна та 

позашкільна освіта 

Викладачі та методисти кафедр, центрів (лабораторій) 

і структурних підрозділів закладів ППО 

Педагогіка; 

початкова, 

дошкільна та 

позашкільна 

освіта 

180 год. / 

6 кред. ЄКТС 
ФОД 

1.3.3.3. Психологія, корекційна та інклюзивна освіта 

Викладачі та методисти кафедр, центрів 

(лабораторій) і структурних підрозділів закладів 

ППО 

Психологія, 

корекційна та 

інклюзивна 

освіта 

180 год. / 6 кред. 

ЄКТС 
ПУ 

1.3.3.4. Якість освіти, ЗНО, моніторинг та атестація 

Викладачі та методисти кафедр, центрів 

(лабораторій) і структурних підрозділів закладів 

ППО 

Якість освіти, 

ЗНО, 

моніторинг та 

атестація 

180 год. / 6 кред. 

ЄКТС 
ФОД 

1.3.3.5. Природничо-математичний 

Викладачі та методисти кафедр, центрів 

(лабораторій) і структурних підрозділів закладів 

ППО 

Природничо-

математичний 

180 год. / 

6 кред. ЄКТС 
ФОД 

1.3.3.6. 
Гуманітарний, суспільно-гуманітарний та 

естетичний 

Викладачі та методисти кафедр, центрів 

(лабораторій) і структурних підрозділів закладів 

ППО 

Гуманітарний, 

суспільно-

гуманітарний та 

естетичний 

180 год. / 6 кред. 

ЄКТС 
ФОД 



1.3.3.7. Виховання та робота з обдарованою молоддю 

Викладачі та методисти кафедр, центрів 

(лабораторій) і структурних підрозділів закладів 

ППО 

Виховання та 

робота з 

обдарованою 

молоддю 

180 год. / 

6 кред. ЄКТС 
ФОД 

1.3.3.8. Виховна  робота 

Викладачі та методисти кафедр, центрів 

(лабораторій) і структурних підрозділів закладів 

ППО 

Виховна  робота 
180 год. / 

6 кред. ЄКТС 
ФОД 

1.3.4. 

Завідувачі (методисти) центрів (кабінетів, 

лабораторій) дистанційного навчання закладів 

ППО 

Завідувачі (методисти) центрів (кабінетів, 

лабораторій) дистанційного навчання закладів 

ППО 

 
180 год. / 6 кред. 

ЄКТС 
ВОСІКТ 

1.3.5. Методисти закладів ППО без виділення профілю  Методисти закладів ППО без виділення профілю  
180 год. / 6 кред. 

ЄКТС 
ФОД 

1.3.7 Куратори-тьютори навчальних груп закладів ППО Куратори-тьютори навчальних груп закладів ППО  
180 год. / 6 кред. 

ЄКТС 
ВОСІКТ 

1.3.8 
Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного 

навчання закладів ППО 

Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного 

навчання закладів ППО 
 

180 год. / 6 кред. 

ЄКТС 
ВОСІКТ 

1.4. Директори (заступники директорів, педагогічні працівники) закладів загальної середньої освіти 

1.4.1 
Директори (заступники директорів) гімназій, 

колегіумів, навчально-виховних комплексів  

Директори (заступники директорів) гімназій, 

колегіумів, навчально-виховних комплексів  
 

150 год. / 5 кред. 

ЄКТС 
МОП 

1.4.2 
Директори (заступники директорів) закладів загальної 

середньої освіти  

Директори (заступники директорів) закладів загальної 

середньої освіти  
 

150 год. / 5 кред. 

ЄКТС 
МОП 

1.4.3 
Директори (заступники директорів) 

експериментальних закладів загальної середньої освіти  

Директори (заступники директорів) експериментальних 

закладів загальної середньої освіти  
 

150 год. / 5 кред. 

ЄКТС 
МОП 

1.4.4 
Директори (заступники директорів) навчально-

виховних комплексів «Дитячий садок – школа» 

Директори (заступники директорів) навчально-

виховних комплексів «Дитячий садок – школа» 
 

150 год. / 5 кред. 

ЄКТС 
МОП 

1.4.5 

Директори (заступники директорів) міжшкільних 

ресурсних центрів (навчально-курсових і міжшкільних 

навчально-виробничих комбінатів)  

Директори (заступники директорів) міжшкільних 

ресурсних центрів (навчально-курсових і міжшкільних 

навчально-виробничих комбінатів)  

 
150 год. / 5 кред. 

ЄКТС 
МОП 

1.4.6 
Директори опорних закладів загальної середньої 

освіти  
Директори опорних закладів загальної середньої освіти   

150 год. / 5 кред. 

ЄКТС 
МОП 

1.4.7 Керівники закладів дошкільної освіти  Керівники закладів дошкільної освіти   
120 год. / 4 кред. 

ЄКТС 
МОП 

1.4.8 

Директори (заступники директорів) закладів 

спеціальної освіти (шкіл-інтернатів, дитячих 

будинків) 

Директори (заступники директорів) закладів 

спеціальної освіти (шкіл-інтернатів, дитячих 

будинків) 

 
150 год. / 5  кред. 

ЄКТС 
МОП 

1.4.9 

Директори (заступники директорів) закладів 

спеціальної освіти (шкіл-інтернатів) для дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування  

Директори (заступники директорів) закладів 

спеціальної освіти (шкіл-інтернатів) для дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування  

 
150 год. / 5 кред. 

ЄКТС 
МОП 

1.4.10 
Директори (заступники директорів) дитячих 

будинків сімейного типу  

Директори (заступники директорів) дитячих 

будинків сімейного типу  
 

120 год. / 4 кред. 

ЄКТС 
МОП 

1.4.11 

Директори (заступники директорів) закладів 

освіти з інклюзивними та спеціальними групами 

та класами 

Директори (заступники директорів) закладів освіти 

з інклюзивними та спеціальними групами та 

класами 

 
150 год. / 5 кред. 

ЄКТС 
МОП 



1.4.12 

Новопризначені керівники закладів загальної 

середньої освіти (директори ЗЗСО та їх 

заступники, директори філій ЗЗСО та їх 

заступники, директори опорних ЗЗСО та їх 

заступники) 

Новопризначені керівники закладів загальної 

середньої освіти з питань управлінської діяльності 

(директори ЗЗСО та їх заступники, директори філій 

ЗЗСО та їх заступники, директори опорних ЗЗСО та 

їх заступники) 

Управління 

закладами ЗСО 

120 год. / 4 кред. 

ЄКТС 
МОП 

1.4.13 
Новопризначені керівники закладів дошкільної 

освіти 

Новопризначені керівники закладів дошкільної 

освіти 
 

120 год. / 4 кред. 

ЄКТС 
МОП 

1.5. Керівники закладів позашкільної освіти 

1.5.1 

Директори (заступники директорів) закладів 

позашкільної освіти(спеціалізація за профілем 

закладу) 

Директори (заступники директорів) закладів 

позашкільної освіти 

За профілем 

закладу 

120 год. / 4 кред. 

ЄКТС 
ФОД 

1.5.2 Керівники та педагогічні працівники МАН Керівники та педагогічні працівники МАН  
120 год. / 4 кред. 

ЄКТС 
ФОД 

1.5.3 Завідувачі відділів закладів позашкільної освіти Завідувачі відділів закладів позашкільної освіти  
120 год. / 4 кред. 

ЄКТС 
ФОД 

1.5.4 Методисти закладів позашкільної освіти Методисти  закладів позашкільної освіти  
120 год. / 4 кред. 

ЄКТС 
ФОД 

1.5.5 
Керівники гуртків закладів позашкільної 

освіти(спеціалізація за профілем закладу) 
Керівники гуртків закладів позашкільної освіти 

За профілем 

закладу 

120 год. / 4 кред. 

ЄКТС 
ФОД 

 1.6. Науково-педагогічні та педагогічні працівники університетів, академій, інститутів 

1.6.1 
Ректори ( президенти, начальники) 

університетів, академій, інститутів 

Ректори (президенти, начальники) університетів, 

академій, інститутів 

 180 год. / 6 кред. 

ЄКТС 
ПВО 

1.6.2 
Проректори (віце-президенти, заступники 

начальників) університетів, академій, інститутів 

Проректори (віце-президенти, заступники 

начальників) університетів, академій, інститутів 

 180 год. / 6 кред. 

ЄКТС 
ПВО 

1.6.3 

Директори (заступники директорів) інститутів, 

декани (заступники деканів) факультетів 

університетів, академій, інститутів 

Директори (заступники директорів) інститутів, 

декани (заступники деканів) факультетів 

університетів, академій, інститутів 

 
180 год. / 6 кред. 

ЄКТС 
ПВО 

1.6.4 
Начальники відділів кадрів університетів, 

академій, інститутів 

Начальники відділів кадрів університетів, академій, 

інститутів 

 180 год. / 6 кред. 

ЄКТС 
ПВО 

1.6.5 

Начальники(завідувачі) навчальних (навчально-

методичних) відділів університетів, академій, 

інститутів 

Начальники(завідувачі) навчальних (навчально-

методичних) відділів університетів, академій, 

інститутів 

 
180 год. / 6 кред. 

ЄКТС 
ПВО 

1.6.6 

Начальники (завідувачі) відділів якості освіти 

та моніторингу університетів, академій, 

інститутів 

Начальники (завідувачі) відділів якості освіти та 

моніторингу університетів, академій, інститутів 

 
180 год. / 

6 кред. ЄКТС 
ПВО 

1.6.7 

Директори (заступники директорів, провідні 

фахівці) бібліотек університетів, академій, 

інститутів 

Директори (заступники директорів, провідні 

фахівці) бібліотек університетів, академій, 

інститутів 

 
180 год. / 6 кред. 

ЄКТС 
ПВО 

1.6.8 

Завідувачі (начальники) кафедр та 

структурних підрозділів університетів, 

академій, інститутів 

Завідувачі (начальники) кафедр та структурних 

підрозділів університетів, академій, інститутів 

 
180 год. / 6 кред. 

ЄКТС 
ПВО 

1.6.9 
Викладачі університетів, академій, інститутів без 

педагогічної освіти 

Викладачі університетів, академій, інститутів без 

педагогічної освіти 

 180 год. / 6 кред. 

ЄКТС 
ФОД 



1.6.10 

Викладачі-тьютори (організатори) 

дистанційного навчання університетів, 

академій та інститутів 

Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного 

навчання університетів, академій та інститутів 

 
180 год. / 6 кред. 

ЄКТС 
ВОСІКТ 

1.6.11 
Викладачі університетів, академій, інститутів, 

які викладають психологічні дисципліни 

Викладачі університетів, академій, інститутів, які 

викладають психологічні дисципліни 

 180 год. / 6 кред. 

ЄКТС 
ПУ 

1.6.12 
Науково-педагогічні працівники університетів, 

академій, інститутів 

Науково-педагогічні працівники університетів, 

академій, інститутів 

 180 год. / 6 кред. 

ЄКТС 
ФОД 

1.6.13 Методисти університетів, академій, інститутів Методисти університетів, академій, інститутів 
 180 год. / 6 кред. 

ЄКТС 
ФОД 

1.6.14 

Науково-педагогічні працівники закладів вищої 

освіти, які викладають комплекс дисциплін з 

менеджменту освіти 

Науково-педагогічні працівники закладів вищої 

освіти, які викладають комплекс дисциплін з 

менеджменту освіти 

 
180 год. / 6 кред. 

ЄКТС 
МОП 

1.6.15 
Науково-педагогічні працівники університетів, 

академій, інститутів з проблеми лідерства 

Науково-педагогічні працівники університетів, 

академій, інститутів з проблеми лідерства 

 180 год. / 6 кред. 

ЄКТС 
МОП 

1.7. Керівні та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів) 

1.7.1 
Директори закладів фахової передвищої освіти 

(коледжів, технікумів) 

Директори закладів фахової передвищої освіти 

(коледжів, технікумів) 

 120 год. / 4 кред. 

ЄКТС 
ПВО 

1.7.2 

Заступники директорів закладів фахової передвищої 

освіти (коледжів, технікумів) з навчальної, навчально-

методичної роботи 

Заступники директорів закладів фахової передвищої 

освіти (коледжів, технікумів) з навчальної, навчально-

методичної  роботи 

 
120 год. / 4 кред. 

ЄКТС 
ПВО 

1.7.3 
Заступники директорів закладів фахової передвищої 

освіти (коледжів, технікумів) з виробничої роботи 

Заступники директорів коледжів (технікумів) з 

виробничої роботи 

 120 год. / 4 кред. 

ЄКТС 
ПВО 

1.7.4 

Заступники директорів закладів фахової передвищої 

освіти (коледжів, технікумів) з навчально-виробничої 

роботи 

Заступники директорів коледжів (технікумів) з навчально-

виробничої роботи 

 
120 год. / 4 кред. 

ЄКТС 
ПВО 

1.7.5 

Заступники директорів закладів фахової передвищої 

освіти (коледжів, технікумів) з виховної, навчально-

виховної роботи 

Заступники директорів закладів фахової передвищої 

освіти (коледжів, технікумів) з виховної, навчально-

виховної роботи 

 
120 год. / 4 кред. 

ЄКТС 
ПВО 

1.7.6 
Завідувачі відділень закладів фахової 

передвищої освіти (коледжів, технікумів) 

Завідувачі відділень закладів фахової передвищої освіти 

(коледжів, технікумів) 

 120 год. / 4 кред. 

ЄКТС 
ПВО 

1.7.7 

Завідувачі (методисти) структурних 

підрозділів закладів фахової передвищої освіти 

(коледжів, технікумів) 

Завідувачі (методисти) структурних підрозділів 

закладів фахової передвищої освіти (коледжів, 

технікумів) 

 
120 год. / 4 кред. 

ЄКТС 
ПВО 

1.7.8 
Викладачі закладів фахової передвищої освіти 

(коледжів, технікумів) 

Викладачі закладів фахової передвищої освіти 

(коледжів, технікумів) 

 120 год. / 4 кред. 

ЄКТС 
ФОД 

1.7.9 

Викладачі-тьютори (організатори) 

дистанційного навчання закладів фахової 

передвищої освіти ( коледжів, технікумів) 

Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного 

навчання закладів фахової передвищої освіти ( 

коледжів, технікумів) 

 
120 год. / 4 кред. 

ЄКТС 
ВОСІКТ 

1.7.10 

Викладачі закладів фахової передвищої освіти 

(коледжів, технікумів), які викладають 

психологічні дисципліни 

Викладачі закладів фахової передвищої освіти 

(коледжів, технікумів), які викладають психологічні 

дисципліни 

 
120 год. / 4 кред. 

ЄКТС 
ПУ 

1.7.11 

Практичні психологи, соціальні педагоги 

закладів фахової передвищої освіти (коледжів, 

технікумів)  

Практичні психологи, соціальні педагоги закладів 

фахової передвищої освіти  

( коледжів, технікумів)  

 
120 год. / 4 кред. 

ЄКТС 
ПУ 



1.7.12 
Методисти закладів фахової передвищої освіти 

(коледжів, технікумів) 

Методисти  закладів фахової передвищої освіти 

(коледжів, технікумів) 

 120 год. / 4 кред. 

ЄКТС 
ФОД 

1.7.13 

Педагогічні працівники, фахівці з виховної 

роботи (вихователі гуртожитків, керівники 

гуртків) закладів фахової передвищої освіти 

(коледжів, технікумів) 

Педагогічні працівники, фахівці з виховної роботи 

(вихователі гуртожитків, керівники гуртків) закладів 

фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів) 

 

120 год. / 4 кред. 

ЄКТС 
ФОД 

1.7.14 
Педагогічні працівники, бібліотекарі закладів 

фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)   

Педагогічні працівники, бібліотекарі закладів 

фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)   

 120 год. / 4 кред. 

ЄКТС 
ФОД 

Додаток 2 

2. НАПРЯМ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

ПРАЦІВНИКИ МЕТОДИЧНИХ СЛУЖБ 

2.1. 
Керівники, новопризначені керівники центрів 

професійного розвитку педагогічних працівників 

Керівники, новопризначені керівники центрів 

професійного розвитку педагогічних працівників 
150 год. / 5 кред. ЄКТС ФОД 

2.2. 
Консультанти центрів професійного розвитку педагогічних 

працівників  

Консультанти центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників  
150 год. / 5 кред. ЄКТС ФОД 

 

 



Додаток 3 

3. НАПРЯМ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

СПЕЦІАЛІСТИ ПСИХОЛОГІЧНИХ СЛУЖБ 

3.1 
Директори (фахівці) Інклюзивно-ресурсних центрів 

(Ресурсних центрів інклюзивної освіти)  

Директори (фахівці) Інклюзивно-ресурсних центрів 

(Ресурсних центрів інклюзивної освіти)  
150 год. / 5 кред. ЄКТС ПУ 

3.2 

Завідувачі (директори) навчально-методичних кабінетів 

(центрів) психологічної служби, центрів практичної 

психології та соціальної роботи  

Завідувачі (директори) навчально-методичних кабінетів 

(центрів) психологічної служби, центрів практичної 

психології та соціальної роботи 

150 год. / 5 кред. ЄКТС ПУ 

3.3 
Практичні психологи (соціальні педагоги) системи 

освіти 

Практичні психологи (соціальні педагоги) системи 

освіти: 

Практичні психологи (соціальні педагоги) закладів 

позашкільної освіти; 

Практичні психологи (соціальні педагоги) закладів 

дошкільної освіти; 

Практичні психологи (соціальні педагоги) закладів 

загальної середньої освіти; 

Практичні психологи (соціальні педагоги) закладів 

спеціальної освіти ( шкіл-інтернатів) 

120 год. / 4 кред. ЄКТС 

150 год. / 5 кред. ЄКТС 
ПУ 

3.4 

Практичні психологи (соціальні педагоги) соціально-

психологічних, психологічних служб закладів вищої 

освіти 

Практичні психологи (соціальні педагоги) соціально-

психологічних, психологічних служб закладів вищої 

освіти 

180 год. / 6 кред. ЄКТС ПУ 

3.5 

Практичні психологи (соціальні педагоги) соціально-

психологічних, психологічних служб закладів фахової 

передвищої освіти (коледжів, технікумів) 

Практичні психологи (соціальні педагоги) соціально-

психологічних, психологічних служб закладів фахової 

передвищої освіти (коледжів, технікумів) 

120 год. / 4 кред. ЄКТС ПУ 

3.6 
Практичні психологи (соціальні педагоги) закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 

Практичні психологи закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 
150 год. / 5 кред. ЄКТС ПУ 

3.7 
Психологи центрів професійного розвитку педагогічних 

працівників 

Психологи центрів професійного розвитку педагогічних 

працівників 
150 год. / 5 кред. ЄКТС ПУ 

 



УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ ТА ПОЗНАЧКИ 

 
ДЗВО — Державний заклад вищої освіти 

ЦІПО  — Центральний інститут післядипломної освіти 

ВОСІКТ  — кафедра відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних 

технологій 

ЗВО — заклад вищої освіти 

МОП  — кафедра менеджменту освіти і права 

ЗЗСО  — заклад загальної середньої освіти 

ЗПО  — заклад позашкільної освіти 

ЗП(ПТ)О  — заклад професійної (професійно-технічної) освіти 

ПУ  — кафедра психології управління 

ППО  — післядипломна педагогічна освіта 

ПВО  — кафедра професійної і вищої освіти  

ФОД  — кафедра філософії і освіти дорослих 

 


