Звіт
про проведення науково- практичної конференції з міжнародною участю
« Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу»
(м. Івано - Франківськ ДВНЗ «Івано - Франківський національний
медичний університет», 11 травня 2018 р.)
11 травня 2018 року на виробничо - навчально- рекреаційній базі «Арніка»
Івано – Франківського національного медичного університету (м. Яремче)
проводилась науково - практична конференція з міжнародною участю
« Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу».
Представлення усних та стендових доповідей, їх обговорення, дискусія між
учасниками конференції сприяло можливості формуванню нових підходів і
шляхів до підвищення якості освітнього процесу.
Організатори конференції : ректорат, навчальний, науковий відділи , відділ
ECTS та моніторингу якості освіти.
Тематика основних напрямків конференції:
1. Інноваційні технології в сучасній освіті.
2. Компетентнісний підхід у підготовці сучасного фахівця на додипломному та
післядипломному етапах.
3. Система управління якістю освітнього процесу.
4. Міжнародні освітні проекти (Erasmus+, Горизонт 2020 тощо) у формуванні
сучасного фахівця.
5. Підходи до вдосконалення фахової майстерності викладача.
Конференція включена до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та
науково- практичних конференцій 2018 року( МОЗ України, НАМН України,
Укрмедпатентінформ № 110).
Наукові публікації у вигляді 175 тез представлені в науковому виданні
«Збірник тез науково - практичної конференції з міжнародною участю
«Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу» ( 11 травня 2018
року).
Публікація матеріалів конференції затверджена Вченою радою ДВНЗ «ІваноФранківський національний медичний університет» (протокол №5 від 24
квітня 2018 року).

На пленарному засіданні прослухано 13 доповідей, а також 10 –
представлено як стендові. Зареєстровано 118 активних учасників конференції,
серед яких науково - педагогічні працівники вищих навчальних закладів
України, а саме:
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького- 3;
ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія»-2;
Запорізький державний медичний університет-2;
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»-5.
За допомогою онлайн зв’язку презентували наукові доповіді

науковці

Державної медичної вищої професійної школи в Ополє
(Польща)та представлені матеріали проф. Р. Фюлле з медичного університету
м. Лідс (Великобританія).
У роботі конференції взяли участь:
Сіжук Д., мененджер розвитку в Україні, Азербайджані та Грузії (Cambridge
Assessment English); Барабаш О., кандидат педагогічних наук, доцент,
проректор з наукової

роботи Івано- Франківського обласного інституту

післядипломної педагогічної освіти.
Усі доповідачі та учасники конференції отримали сертифікати та збірник тез.
Резолюція конференції:
1. Запроваджувати в освітній процес інноваційні методи та технології,
спрямовані на засвоєння знань, удосконалення практичних навичок ,
формування клінічного мислення для подальшого застосування у клінічній та
фармацевтичній практиці.
2. Удосконалювати систему внутрішнього моніторингу якості освітнього
процесу із використанням досвіду закордонних партнерів.
3. Активно залучати науково-педагогічних працівників до участі в міжнародних
освітніх проектах, сприяти академічній мобільності.
4. Розвивати роботу навчально-тренінгових центрів для викладачів у напрямках
підвищення

професійної

мовної

компетентності

та

використання

інтерактивних методів в освітньому процесі.
В.о. ректора, перший проректор

Г.М. Ерстенюк

