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 2018 рік 

"Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні", Всеукр. наук.-

практ. конф. з Міжнар. участю (15 ; 2018 ; Тернопіль). Актуальні питання 

вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під'єднанням ВМ(Ф)НЗ 

України за допомогою відеоконференц-зв'язку): мат. XV Всеукр.              

наук.-практич. конф. з Міжнар. участю (17-18 травня 2018 р.) / М-во охорони 

здоров'я України, ВДНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". - 

Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. - 538 с. - Бібліогр. в кінці ст. 
 

 2013 – 2012 роки 

Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, 

проблеми, інновації та сучасні технології: матеріали навч.-метод. конф. 

(15 квітня 2013 р.) / М-во охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-

т ; [редкол.: Т. М. Бойчук (голова), І. В. Геруш, В. М. Ходоровський та ін.]. - 

Чернівці : БДМУ, 2013. - 175 с. 

Організація навчального процесу студентів з різними кваліфікаційними 

рівнями підготовки в ХНМУ: матеріали 47-ї навч.-метод конф.                  

(27 листоп. 2013 р., Харків) / М-во охорони здоров'я України,                   

Харк. нац. мед. ун-т. ; [редкол. : Л. В. Фоміна та ін.]. - Харків : ХНМУ, 2013. - 

275 с. - Бібліогр. в кінці ст. 

Педагогічна і психологічна науки в Україні: [зб. наук. праць] : В 5 т. Т. 5. 

Вища школа / Нац. акад. пед. наук України ; [редкол. тому:                           

Н. Б. Євтух (відп. ред.) та ін.]. - Київ : Пед. думка, 2012. - 389 с. -         

Бібліогр. в кінці ст. 

Сельський П. Р. Інформаційна система оцінювання знань у вищому 

медичному навчальному закладі: монографія / П. Р. Сельський. - Тернопіль 

: Укрмедкнига, 2013. - 211 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 192-211. 
 

 2005 – 2002 роки 

Актуальні проблеми підготовки фахівців у вищих медичних                     

та фармацевтичному навчальних закладах України: матеріали          

наук.-метод. конф. / М-во охорони здоров'я України, Центр. метод. каб.          

з вищ. мед. освіти . - Чернівці : БДМА, 2002. - 735 с. 



Атанов  Г. А. Возрождение дидактики - залог развития высшей школы / 

Г. А. Атанов. - Донецк : ДОУ, 2003. - 180 с. : рис. - Библиогр.: с. 171-176.  
 
Борисюк  А. С.  Основи педагогіки: навч.-метод. посіб. для студ.           

ВМНЗ III-IV р. а. / А. С. Борисюк ; М-во охорони здоров'я України,    

Буковин. держ. мед. акад. - Чернівці : [б. и.] ; Тернопіль : Астон,               

2002. - 149 с. : табл. 
 
Медична освіта у світі та в Україні: додипломна освіта, післядипломна 

освіта, безперервний професійний розвиток: навч. посіб. для викл., 

магістр., аспірант., студ. / Ю. В. Поляченко, В. Г. Передерій,                           

О. П. Волосовець [та ін.]. - Київ : Книга плюс, 2005. - 383 с. : рис. -     

Бібліогр.: с. 382-383. 

Освітні технології: навч.-метод. посіб. для студ. / О. М. Пєхота,                    

А. З. Кіктенко, О. М. Любарська [та ін.]; за ред. О. М. Пєхоти. - Київ : АСК, 

2004. - 256 с. - Бібліогр.: с. 251-252. 

 

 

 


