
Звіт 

про проведення on-line науково- практичної конференції з міжнародною 

участю «Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу» 

(м. Івано – Франківськ, Івано - Франківський національний 

медичний університет», 18 вересня 2020 р.) 

 

18 вересня 2020 року на базі Івано – Франківського національного 

медичного університету проводилась науково - практична конференція з 

міжнародною участю «Актуальні питання підвищення якості освітнього 

процесу» за дистанційної участі науково-педагогічних працівників закладів 

вищої освіти України, Опольської політехніки (Польща), Державної медичної 

вищої професійної школи в Ополє (Польща), Опольського Університету 

(Польща), Університету ім. Павла Йозефа Шафарика в Кошицях (Словакія), 

Карлового Університету (Чехія), Литовського Університету наук здоров’я 

(Литва), Тартуського університету (Естонія). 

Представлення усних 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 та дистанційні технології у 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 2020 року. 

Наукові публікації у вигляді 153 тез представлені в науковому виданні 

«Збірник тез науково – методичної конференції з міжнародною участю 



«Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу», присвячений 75-

річчю із заснування ІФНМУ (18 вересня 2020 року). 

На пленарному засіданні прослухано 14 доповідей. Зареєстровано 298 

активних учасників конференції, серед яких науково - педагогічні працівники 

вищих навчальних закладів України. 

За допомогою онлайн зв’язку презентували наукові доповіді  науковці: 

Eżbieta Żywucka-Kozłowska (Institution Warmia & Mazury University; Poland), 

assoc. prof. academic teacher; research-cience academic із доповіддю 

«Іnterdisciplinary science. Forensic anatomy», та Simone Оrlandini (Notary Public 

for the State of Delaware- USA President Ocean Sea Foundation 501(c)(3) USA - 

Russia – Europe із доповіддю на тему «The Pandoravirus». 

Усі доповідачі та учасники конференції отримали сертифікати та збірник 

тез. 

 

Резолюція конференції: 

1. Створювати і розвивати новітні підходи до формування клінічного 

мислення у студентів медичних навчальних закладів з використанням 

симуляційних центрів навчання. 

2. Запропонувати методику поглибленого вивчення студентами 

професійної англійської мови, як складової компоненти атестації. 

3. Сформувати методичні і організаційні засади проведення 

об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту на до-та 

післядипломному навчанні з врахуванням досвіду закордонних партнерів.  

4. Вдосконалити і розвивати систему внутрішнього контролю за 

якістю освітнього процесу. 

5. Підведено підсумки проведення у дистанційному режимі 

підсумкового семестрового контролю та атестації випускників в умовах 

карантину. 

 

 

 

Проректор з наукової роботи                                         І.П. Вакалюк 


