Звіт
про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю
«Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу»
(м. Івано-Франківськ, ДВНЗ «Івано-Франківський національний
медичний університет», 17 травня 2019 р.)
17 травня 2019 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,

міжнародний відділ, 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, які проводитимуться у 2019 року (МОЗ
України, НАМН України, Укрмедпатентінформ № 190).
Наукові публікації у вигляді 188 тез представлені в науковому виданні
«Збірник тез науково-практичної конференції з міжнародною участю
«Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу» (17 травня 2019
року).
На пленарному засіданні прослухано 15 доповідей, а також 17 –
представлено як стендові. Зареєстровано 118 активних учасників конференції,
серед яких науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів
України, а саме:

ВДНЗ

«Буковинський

державний

медичний

університет»,

ДВНЗ

«Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
МОЗ України», ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія»,
Запорізький державний медичний університет, ДВНЗ «Прикарпатський
національний

університет

ім.

Василя

Стефаника»,

Івано-Франківський

національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти, Косівський інститут прикладного
та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв
У роботі конференції взяли участь:
Професор Ярослав Багрій - Державна медична вища професійна школа в
Ополє (Польща); О.Ю Бочкарьова – академічний директор Grade Education
Ctntre, Maksym Zuk, старший викладач - Державна медична вища професійна
школа в Ополє (Польща).
Усі доповідачі та учасники конференції отримали сертифікати та збірник
тез.
Резолюція конференції:
1. Ширше використовувати інтерактивні методи навчання при викладанні
лекційного матеріалу.
2. Впроваджувати в освітній процес на клінічних кафедрах ”віртуального
пацієнта” та симуляційних методів навчання.
3. Подальше удосконалення системи безперервного вивчення англійської
мови в Університеті.
4. Розширювати та удосконалювати оснащення та методичне забезпечення
навчально-практичних центрів.
5. Подальше впроваджувати об’єктивного структурованого клінічного
іспиту (ОСКІ), як елементу управління якістю освітнього процесу.
6. Ширше залучати кафедри університету до виконання освітніх проектів
Erasmus+, Горизонт 2020 тощо.
7. Запроваджувати

неперервність

освіти,

як

провідний

принцип

післядипломної освіти.
8. Подальше розширення співпраці із закордонними освітніми закладами
для забезпечення академічної мобільності викладачів і студентів.
Проректор з наукової роботи

І.П.Вакалюк

