
Шановні колеги! 

 

Навчально-науковий центр неперервної професійної освіти 

Національного медичного університету імені О.О.Богомольця 

доводить до вашого відома розклад курсів підвищення кваліфікації 

педагогічних, науково-педагогічних працівників у ІІ півріччі 2020 

року. 

План-графік проведення довгострокових курсів підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних та педагогічних працівників медичних ВНЗ  

120 годин (4 кредити) 

 

№ Дата Вид Місяців 

1 Теорія та методика викладання у ВНЗ 

медичного профілю (первинний цикл для 

викладачів медичних ВНЗ)  

07.09 -02.10.2020 1,0 

2 Психолого-педагогічні курси для 

працівників медичних ВНЗ (первинний 

цикл) 

02.11 -27.11. 2020 1,0 

3 Ефективний керівник (для керівного складу 

працівників медичних ВНЗ) 

05.10 -30.10.2020 1,0 

 

План-графік проведення короткострокових курсів підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників  

медичних ВНЗ - 30 годин (1 кредит) 

 

№ 

пп 

Назва циклу Дата початку та 

закінчення циклу 

Місяців 

 ВЕРЕСЕНЬ    

1 Сучасні методи навчання у вищій 

медичній освіті 

07.09 – 11.09.2020 0,25 

2 Методика проведення Інтернет-

семінарів (вебінарів), тренінгів, 

симуляційних ігор у медичному ВНЗ 

14.09 – 18.09. 2020 0,25 

3 Англійська мова для професійного 

спілкування та викладання навчальних 

21.09 – 25.09. 2020 

 
0,25 



дисциплін (English for professional 

communication) 

 ЖОВТЕНЬ   

4 Сучасні методи навчання у вищій 

медичній освіті 

19.10 – 23.10.2020 0,25 

5. Англійська мова для наукового 

спілкування та викладання навчальних 

дисциплін (English for Scientific 

Communication) 

26.10 – 30.10.2020 0,25 

 ЛИСТОПАД   

6 Компетентнісний підхід у навчально-

виховній роботі вищого медичного 

закладу освіти 

09.11 – 13.11.2020 

 
0,25 

7 Англійська мова для наукового 

спілкування та викладання навчальних 

дисциплін (English for Scientific 

Communication) 

30.11 – 04.12. 2020 0,25 

 ГРУДЕНЬ   

8 Методика проведення Інтернет-

семінарів (вебінарів), тренінгів, 

симуляційних ігор у медичному ВНЗ 

07.12-11.12.2020 0,25 

9 Компетентнісний підхід у навчально-

виховній роботі вищого медичного 

закладу освіти 

14.12 – 18.12.2020 0,25 

На прохання навчального закладу ННЦ НПО може 

організувати тематичні курси (за запитом). 

 

Вартість курсів:  

довгострокові – 2700 грн,  

короткострокові – 1300 грн.  

 

Навчально-науковий центр неперервної професійної освіти 

Національного медичного університету імені О.О.Богомольця 

пропонує також курси тематичного удосконалення лікарів. 

Дати Назва циклу 

 ВЕРЕСЕНЬ 



07.09. – 18.09. 

2020 

Психологічна компетентність як складова професійної 

діяльності лікаря та викладача 

07.09. – 18.09. 

2020 

Європейські стандарти невідкладної медичної допомоги при 

кардіоваскулярних катастрофах 

07.09. – 18.09. 

2020 

Невідкладна акушерська допомога 

14.09 – 25.09. 

2020 

Сучасні аспекти дерматоонкології 

28.09 – 09.10. 

2020 

Принципи організації харчування різних груп населення в 

сучасних умовах. Дієтологія. 

28.09 –

09.10.2020 

 

Діагностування та лікування поліорганної патології у хворих 

із серцево-судинними захворюваннями 

 ЖОВТЕНЬ 

12.10 – 

26.10.2020 

Принципи організації харчування різних груп населення в 

сучасних умовах. Дієтологія. 

12.10 – 26.10. 

2020 

Комунікативна компетентність лікаря: удосконалення 

професійних знань, умінь, навичок 

19.10. – 30.10. 

2020 

Інноваційність лікарських засобів (оригінальні, препарати-

генерики). Використання генериків і біосимілярів у загальній 

лікарській практиці 

26.10. – 06.11. 

2020 

Психологічна компетентність як складова професійної 

діяльності лікаря та викладача 

 ЛИСТОПАД 

02.11 – 13.11. 

2020 

Європейські стандарти невідкладної медичної допомоги при 

кардіоваскулярних катастрофах 

09.11 – 20.11. 

2020 

Сучасні аспекти психосоматики в кардіології. Фізична та 

психологічна реабілітація хворих на серцево-судинну 

патологію 

09.11. – 20.11. 

2020 

Невідкладна акушерська допомога 

16.11 – 27.11. 

2020 

Діагностування та лікування поліорганної патології у хворих 

із серцево-судинними захворюваннями  

23.11 – 04.12. 

2020 

Комунікативна компетентність лікаря: удосконалення 

професійних знань, умінь, навичок 

30.11. – 11.12. 

2020 

Психологічна компетентність як складова професійної 

діяльності лікаря та викладача 

30.11. – 11.12. 

2020 

Сучасні аспекти психосоматики в кардіології. Фізична та 

психологічна реабілітація хворих на серцево-судинну 

патологію 

 ГРУДЕНЬ 



07.12. – 18.12. 

2020 

Інноваційність лікарських засобів (оригінальні, препарати-

генерики). Використання генериків і біосимілярів у загальній 

лікарській практиці 

07.12. – 18.12. 

2020 

Патологія молочної залози. Сучасні методи діагностики та 

лікування раку молочної залози 

14.12 – 28.12. 

2020 

Принципи організації харчування різних груп населення в 

сучасних умовах. Дієтологія. 

14.12 – 28.12. 

2020 

Комунікативна компетентність лікаря: удосконалення 

професійних знань, умінь, навичок 

 

Курс тематичного удосконалення лікарів є держбюджетними і, за 

умови успішного проходження, надає слухачу можливість отримати 50 

балів.  

Реєстрація на курси (педагогічні та лікарські) відбувається через 

реєстраційну форму на сторінці Інституту післядипломної освіти НМУ 

імені О.О.Богомольця - http://nmuofficial.com/vipuskniku/instytut-

pislyadyplomnoyi-osvity/  Рубрика «реєстраційна форма на навчання». 

Усі курси проводяться в очно-дистанційному форматі (через 

систему вебінарів і роботу на університетській дистанційній платформі 

«Нейрон»), що надає слухачам можливість суміщати основну роботу з 

навчанням на курсах. 

Отримати інформацію щодо програм і форми проведення курсів 

можна в робочі дні з 9.00 до 17.00 за телефонами: 

068-617-03-81 – Уліщенко Віолетта Валентинівна, завідувач ННЦ НПО,  

066-464-55-10 – Ціленко Тетяна Вадимівна, завуч ННЦ НПО; 

073-403-69-10 – Мордовіна Галина Ростиславівна, ст. лаборант Центру. 

Пошта ННЦ НПО - nnc.npo@gmail.com 

 

З повагою 

Уліщенко В.В., д.пед.н., професор, завідувач ННЦ НПО,  

Email – ulish_violetta@ukr.net 

−  
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