КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
«ШКОЛИ МЕТОДИСТА НАЦІОНАЛЬНОГО
ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»
Лекцій
– 6 год.
Практичних занять – 2 год.
Дата, час

Вид

проведення

заняття

30.03.2017 р.

лекція

1500-1545
четвер

Тема заняття

Модератор

Організація роботи «Школи методиста

Перший проректор з

Національного фармацевтичного

науково-педагогічної

університету»

роботи, професор

Сучасний стан фармацевтичної освіти:

Котвіцька А.А.

проблеми та перспективи
12.04.2017 р.

лекція

1500-1545

Нормативно-правове забезпечення

Заступник ректора з

навчально-методичної роботи кафедр

начальної роботи,

середа

доцент Віннік Л.М.
Вимоги до структури та змістовного

Завідувач НМЛ з

1600-1645

наповнення навчально-методичних

питань

середа

комплексів з дисциплін на кафедрах

фармацевтичної

університету

освіти, доцент

12.04.2017 р.

лекція

Владимирова І.М.
26.04.2017 р.
1500-1545
середа

лекція

Практичні аспекти підготовки

Провідний редактор

навчальної літератури кафедр

науковий Видавничого

університету до видання. Вимоги до

центру НФаУ,

структури, змісту та обсягів навчальних

професор

видань. Особливості підготовки

Котенко О.М.

електронних навчальних видань

Заступник голови

кафедрами університету.

ЦМР НФаУ, професор

Підготовка документації для отримання

Левітін Є.Я.

грифів МОН, МОЗ та ЦМК МОЗ

Завідувач НМЛ з

України на навчально-методичні

питань

видання університету

фармацевтичної
освіти, доцент
Владимирова І.М.

26.04.2017 р. практичне Сучасні вимоги складання
1600-1645

заняття

середа
11.05.2017 р.

лекція

1500-1545
четвер

Директор наукової

бібліографічного опису у навчально-

бібліотека НФаУ

методичних виданнях

Гавриш Н.Б.

Механізм ліцензування та акредитації

Завідувач НМЛ з

ВНЗ: особливості оформлення

питань

документації методичного

фармацевтичної

супроводження освітнього процесу

освіти, доцент
Владимирова І.М.

25.05.2017 р.

лекція

1500-1545
четвер

Практичні аспекти роботи в

Провідний спеціаліст

методичному модулі системи

НМЛ з питань

Програмного комплексу

фармацевтичної освіти

«Автоматизована система управління

Клименко О.О.

навчальним закладом»
07.06.2017 р. практичне Сучасні технічні засоби дистанційного
1500-1545
середа

заняття

Директор ЦДТН НФаУ

спілкування зі здобувачами вищої

Панкратова Я.І.

освіти, їх можливості та переваги в

Декан

освітньому процесі.

фармацевтичного

Створення наглядних засобів навчання

факультету № 2,

та інтерактивних матеріалів за

доцент Галій Л.В.

допомогою різних он-лайн сервісів.
21.06.2017 р.
1500-1545
середа

Вручення сертифікатів

Перший проректор з

«Школи методиста Національного

науково-педагогічної

фармацевтичного університету»

роботи, професор
Котвіцька А.А.

Примітка: Заняття проходять у методичному кабінеті НФаУ за адресою:
м. Харків, вул. Валентинівська, 4; ІІ поверх.
У розкладі можливі зміни, про які методисти кафедр будуть попереджені заздалегідь.

