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Керівникам медичних та 
фармацевтичних закладів освіти

г
і|р;}/їдут » підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ 

вШ ювлк^ |с)вбіо повагу та запрошує педагогічних та науково-педагогічних 

працівників вашого закладу освіти залучитись до навчання на курсах 

підвищення кваліфікації кафедри педагогіки та психології ІПКСФ 

у 2-му півріччі 2021 р. за змішаною формою навчання:
Назва курсу підвищення 

кваліфікації
Тривалість/ 
обсяг годин

Термін
проведення

Вартість
навчання

(грн.)
Основи педагогічної 
майстерності

4 тижні/150 год. 03.09.2021-
01.10.2021 р.

3500*

Сучасні технології навчання 4 тижні/150 год. 25.10.2021- 
19.11.2021 р.

3500*

Психологічні особливості 
підготовки іноземних 
здобувачів освіти

2 тижні/75 і од. дати проведення 
по мірі 
формування 
груп

1750

Інноваційні технології 
викладання

2 тижні/75 год. 04.10.2021-
18.10.2021 р.

1750*

Психолого-педагогічна 
підготовка викладача

2 тижні/75 год. дати проведення 
по мірі 
формування 
груп

1750

Інноваційні методи 
навчання

1 тиждень/ЗОгод. дати проведення 
по мірі 
формування 
груп

870

*  здійснюється набір на бюджетну форму навчання, кількість місць обмежено
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
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.30 , 2оЯУр



Заняття проводяться з використанням LMS Moodle 

http://postgradc.nuph.edu.ua/. Передбачається участь у заняттях, що проводяться 

синхронно (2-3 рази на тиждень, з 16.00-17.00) та асинхронно.

Для навчання на обраному курсі підвищення кваліфікації необхідно 

зареєструватися на сайті www.ipksf.nuph.edu.ua за посиланням Онлайн-заявка 

на курси підвищення кваліфікації викладачів ЗВО (google.com) або надіслати 

заявку та інформацію для реєстрації на електронну адресу pedagogika@nuph.edu.ua, 

вказавши назву обраного курсу підвищення кваліфікації, ПІБ слухача, посаду, 

контактні телефони та електронні пошти здобувачів післядипломної освіти.

Документ про підвищення кваліфікації: свідоцтво ЦИКЛИ
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ ЗВО -  ІНСТИТУТ 
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ ФАРМАЦІЇ (nuph.edu.ua).

Контактні особи:
Куратор з дистанційного навчання 
ст. викл. кафедри педагогіки та психології 
Володимир Фесенко 
Тел. +38 066 367 55 85
Методист, доцент кафедри педагогіки та психології 
Інна Сабатовська-Фролкіна

Директор

Тел. +38 066 143 45 95

http://postgradc.nuph.edu.ua/
http://www.ipksf.nuph.edu.ua
mailto:pedagogika@nuph.edu.ua

