РЕЗОЛЮЦІЯ
Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції педагогічних
працівників вищих навчальних закладів І-ІІ р.а.
«Якість вищої освіти: сучасний стан та шляхи забезпечення».
(м. Харків, 18-19 квітня 2017 р.)
У Коледжі Національного фармацевтичного університету була
проведена інтернет-конференція педагогічних працівників.
У конференції взяли участь 112 педагогічних та науковопедагогічних працівників з 21 вищих навчальних закладів України.
ВНЗ України











Балаклійська філія КЗ «Харківська
гуманітарно-педагогічна академія»
ДВНЗ «Івано-Франківський
національний медичний університет»
КВНЗ «Житомирський базовий
фармацевтичний коледж ім. Г.С.
Протасевича»
КВНЗ «Запорізький медичний коледж»
Кіровоградський медичний коледж ім.
Є.Й. Мухіна
Коледж Буковинського державного
медичного університету
Красноградський коледж КЗ
«Харківська гуманітарно-педагогічна
академія»
Медичний коледж ІФНМУ
Рівненський базовий медичний
коледж
Словянський хіміко-механічний
технікум

ВНЗ м.Харкова













Харківський національний медичний
університет
Національний фармацевтичний
університет
КЗ «Харківська гуманітарнопедагогічна академія» ХОР
Харківська медична академія
післядипломної освіти
ВНЗ «Харківський коледж текстилю та
дизайну»
КЗОЗ Харківський обласний медичний
коледж Харківський коледж
будівництва, архітектури та дизайну
Коледж переробної та харчової
промисловості Харківського
національного технічного
університету сільського господарства
імені Петра Василенка
Медичний коледж ХНМУ
Харківський автомобільно-дорожній
технікум
Харківський державний соціальноекономічний коледж
Коледж НФаУ

Організатором конференції виступив Коледж Національного
фармацевтичного університету.
Основними напрямами роботи конференції були
1. Модернізація структури та змісту вищої освіти.
2. Організація та методичне забезпечення освітнього процесу.
3. Управління якістю підготовки фахівців.
Було представлено 8 презентацій, 56 статей, 25 тез доповідей.

Основною метою проведення конференції було обмін досвідом з
питань навчально-методичного супроводу
освітнього процесу
підготовки фахівців, пошуку та впровадження ефективних форм,
методів, методик та технологій навчання для забезпечення якості вищої
освіти.
Всі матеріали конференції розміщенні на сайті Коледжу НФаУ
http://college.nuph.edu.ua/?page_id=7479, де всі бажаючи мали змогу не
тільки ознайомитись з ними, але й висловити власні думки, побажання,
поставити питання тощо.
Конференція вважає за необхідне зазначити, що:
 Проблема якості вищої освіти є актуальною для навчальних
закладів в сфері підготовки фахівців будь-якого напряму та
освітнього рівня.
 Підвищення рівня якості освіти потребує
застосування
сучасних підходів
до
організації
освітньої
діяльності,
удосконалення
її
навчально-методичного
забезпечення,
впровадження інноваційних технологій, систематичного і
об’єктивного контролю за досягненням поставлених цілей.
 Здійснення
науково-методичного
та
інформаційнокомунікаційного
супроводу професійної підготовки фахівців
вимагає зміцнення інформаційно-мережевої взаємодії між
навчальними закладами, що передбачає проведення конференцій,
диспутів, методичних семінарів, круглих столів, в тому числі і в оnline-режимі.
 Розвиток та впровадження в освітній процес інноваційних
технологій передбачає активну роботу викладачів за напрямом
вивчення, узагальнення, схвалення та поширення перспективного
педагогічного досвіду.

Оргкомітет конференції висловлює подяку
педагогічним та науково-педагогічним
працівникам за активну участь у
конференції

