
Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації  (ІПКСФ) НФаУ  

висловлює свою повагу та запрошує педагогічних та науково-педагогічних 

працівників вашого закладу освіти залучитись до навчання на курсах 

підвищення кваліфікації та тренінгах кафедри педагогіки та психології ІПКСФ 

за змішаною формою навчання:  
 

Дата проведення Назва курсу підвищення кваліфікації  Обсяг годин 

Кафедра педагогіки і психології  

17.01-11.02.2022 Методика викладання у вищій школі 150 год. 

15.02-28.02.2022 Інноваційні технології викладання 75 год. 

03.03-26.05.2022 Розробка дистанційного курсу 150 год. 

10.03-07.04.2022 Психолого-педагогічна підготовка викладача 150 год. 

12.04-12.05.2022 Специфіка підготовки іноземних здобувачів 

освіти 

150 год. 

13.05-20.05.2022 Інноваційні методи навчання 30 год. 

24.05-06.06.2022 Інноваційні технології викладання 75 год. 

06.09-04.10.2022 Психолого-педагогічна підготовка викладача 150 год. 

08.09-01.12.2022 Теорія та практика дистанційного навчання 150 год. 

06.10-21.10.2022 Інноваційні технології викладання 75 год. 

25.10-22.11.2022 Сучасні технології навчання 150 год. 

01.12-14.12.2022 Інноваційні технології викладання 75 год. 

Кафедра клінічної фармакології  

21.02-23.03.2022 Інноваційні технології викладання медико-

біологічних дисциплін 

150 год. 
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Керівникам медичних та 

фармацевтичних закладів освіти  
  

mailto:mail@nuph.edu.ua


Кафедра промислової  фармації та економіки 

20.09-26.10.2022 Актуальні питання фармацевтичної розробки, 

промислового виробництва та забезпечення 

якості лікарських засобів 

150 год. 

Кафедра  якості, стандартизації та сертифікації ліків 

05.09-04.10.2022 Інтеграція та адаптація міжнародних стандартів 

фармацевтичної системи якості в Україні 

150 год. 

  * здійснюється набір на бюджетну форму навчання, кількість місць обмежено 

 
 

Заняття проводяться з використанням LMS Moodle 

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

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

Заявки для підвищення кваліфікації на 2022 рік просимо Вас направити 

до 24 грудня 2021 р. на електронну адресу directorate-ipks@nuph.edu.ua за 

формою наведеною у додатку.  

Документ про підвищення кваліфікації: свідоцтво (приклад за 

посиланням – ЦИКЛИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ ЗВО – 

ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ ФАРМАЦІЇ (nuph.edu.ua).) 

Додаткову інформацію про курси підвищення кваліфікації та пройти 

реєстрацію на госпрозрахункові цикли можна на сайті ІПКСФ НФаУ за 

посиланням: https://ipksf.nuph.edu.ua/cikli-pidvishhennja-kvalifikacii-vikladachiv-zvo/, 

або за телефоном деканату факультету післядипломної освіти – (057) 732-81-03. 

Контактна особа кафедри педагогіки та психології 

ст. викл. Володимир Фесенко 

Тел. +38 066 367 55 85 

 

 

 

З повагою, 

Директор ІПКСФ    Лариса ГАЛІЙ 
 

(057) 732-81-03 

Олександр СУРІКОВ 
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ДОДАТОК 1 

З а я в к а 

на підвищення кваліфікації  у 2022 році 

__________________________________________________________________ 
(назва навчального закладу) 

 

 

Назва циклу та 

терміни його 

проведення 

Прізвище, ім'я, 

по-батькові 
(повністю) 

Посада, назва 

кафедри або 

відділення 

Телефон  

e-mail 

(обов’язково) 

     

     


