
УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ДЛЯ НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

Для підвищення педагогічної майстерності викладачів  в ІФНМУ працював психолого-

педагогічний семінар. Заняття проводилися 1 раз на місяць у одній групі до якої входили 

викладачі різних медичних спеціальностей.  

 З 15 жовтня 2011 в Україні почала працювати програма по модернізації медичної освіти  в 

країнах Східного Сусідства-MUMEENA, в якій брав участь ІФНМУ. Проектом було 

передбачено модернізацію підвищення кваліфікації викладачів Університету. В зв’язку з 

участю ІФНМУ в проекті MUMEENA було вирішено провести модернізацію існуючого 

психолого-педагогічного курсу підготовки молодих викладачів. Існуючий на той час 

психолого-педагогічний семінар Університету був перейменований в Тренінговий центр з 

Удосконалення педагогічної майстерності для науково-педагогічних та педагогічних 

працівників. Цільова аудиторія - науково-педагогічних та педагогічних працівників 

Модернізація включала наступні моменти: 

- навчання в малих групах 

- формування груп за профілем (хірурги, терапевти, стоматологи, теоретики тощо) 

- навчання впродовж короткого часу 

- оцінка якості навчання 

- можливість встановлювати дружні сосунки між працівниками Університету 

- охоплення великої аудиторії викладачів  впродовж навчального року 

 В календарно-тематичний план були включені теми: 

 -  Академічна доброчесність та плагіат у ЗВО України 

 -  Новітні технології організації освітнього процесу у ЗВО України (кредитно-трансферна 

система тощо) 

-    Інтерактивне навчання - робота навчально-тренінгових центрів за профілем викладачів 

(терапевти, хірурги, стоматологи, теоретики) 

- Досвід впровадження Об`єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) в 

підсумкову атестацію здобувачів освіти та лікарів-інтернів 

- Новітні методики навчання та інтерактивне навчання. Створення клінічних задач за 

допомогою сучасних технологій 

- Особливості проведення ліцензування у ЗВО України та акредитація освітніх програм  

- Особливості роботи з іноземними студентами.  

Керівником центру з 2011 року по даний час є професор Валентина ДЗВОНКОВСЬКА. 

Заняття проводяться 1 раз на тиждень.    

Заняття проходять наступним чином.  Спікер, як правило провідний науково-педагогічний 

працівник Університету або керівник структурного підрозділу, відповідальний за певний 

напрямок  роботи в Університеті висвітлює дану тему,  використовуючи мультимедійну 

систему, смарт-дошку, а потім слухачі задають ряд питань, які стосуються їх практичної 

роботи. Заняття проходять у форматі круглого столу, семінару, майстер-класу тощо.  



Найбільший інтерес викликають теми, що стосуються проведення практичних занять, 

правильного ведення навчально-звітної документації та роботи в навчально-практичних 

центрах «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія», «Фізична терапія, ерготерапія», 

«Фармація», «ОСКІ». Керівники навчально-практичних центрів проводять майстер-класи з 

викладачами профільних кафедр для опрацювання розроблених  алгоритмів виконання 

необхідних практичних навиків на українській та англійській мовах. 

На останньому занятті з циклу проводиться підсумковий контроль. За кожну пропущену тему 

слухач отримує додаткове питання на підсумковому контролю. Обсяг курсу 180 годин – 6,0 

кредитів ECTS.  

З 2011 по 2021 роки на циклі «Удосконалення педагогічної майстерності для науково-

педагогічних та педагогічних працівників» навчалося і успішно закінчило курс 334 курсанти 

– викладачі Університету. 

Слухачі, які успішно закінчили цикл отримують сертифікат. 

 



 

 


