
ОРГКОМІТЕТ СЕМІНАРУ-ТРЕНІНГУ 

 

Святослав КІСЬ – директор інституту післядипломної освіти ІФНТУНГ; 

Теодозія ЯЦИШИН – голова Ради молодих учених ІФНТУНГ, професор 

кафедри технології захисту навколишнього середовища;  

Ірина ПЕРЕВОЗОВА - координатор дуальної освіти в ІФНТУНГ, 

завідувач кафедри  підприємництва та маркетинг; 

Олена ПОБІГУН – доц. кафедри туризму; 

Сергій ПОБІГУН – доц. каф. підприємництва та маркетингу; 

Ілона САПІЖАК – голова Профкому студентів; 

Олександр АРШУЛІК – в.о. голови Студентського парламенту. 

 

 

Контактні особи:  

Теодозія Яцишин,  моб.  050-933-68-51 (11:00-17:00),  

rmv.ifntung@gmail.com 

Сергій Побігун, моб. 068-541-03-51 (11:00-17:00) 

 

 

 

 

 
 

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ІФНТУНГ 

 

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІФНТУНГ 

 

КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ ІФНТУНГ 

 

СТУДЕНТСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ІФНТУНГ 

 

СТУДЕНТСЬКИЙ ПРОФКОМ ІФНТУНГ 
  

 

СЕМІНАР-ТРЕНІНГ 

«Формування моделі відкритого 

університету: візія студентства та 

викладачів» 
 

10-13 травня 2022 року 
 

   

mailto:rmv.ifntung@gmail.com


Програма семінару-тренінгу: 

 

10 травня 2022р. 14:00 – 16:00 

Модуль 1: Сучасний викладач в пошуку якості: мрії і реалії. 

(доповідачі: голова РМВ ІФНТУНГ, проф. каф. “Технології захисту 

навколишнього середовища” Яцишин Т.М., доц. каф. туризму  

Побігун О.В.) 

 

Модуль 2: Психологічна візія взаємодії сучасного викладача і студента. 

(доповідач: Завідувач кафедри суспільних наук Кравченко В.Ю.) 

 

Модуль 3:  Дуальна освіта: суть, досвід впровадження в університеті, 

можливості. (доповідач: координатор дуальної освіти в ІФНТУНГ, 

завідувач кафедри  підприємництва та маркетингу проф.  

Перевозова І.В.)     

 

Модуль 4: Модель «Відкритий університет» (доповідачі: доц. каф. 

підприємництва та маркетингу Побігун С. А., голова РМВ ІФНТУНГ, 

проф. каф. “Технології захисту навколишнього середовища” 

 Яцишин Т.М.) 

 

11 – 12 травня 2022р.  

Самостійна робота в групах 

 

13 травня 2022р. 14:00 – 16:00 

Презентації робочими групами моделей відкритого університету, 

обговорення результатів.  

Запрошені до обговорення:  

Ігор Чудик - Проректор з наукової роботи Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу 

Ірина Сліпухіна – учасник проєкту «Місто й університет: перспективи 

взаємодії», докторка педагогічних наук, професор, головна наукова 

співробітниця Національного центру «Мала академія наук України».   

Олег Фуглевич - начальник відділу техніки та технології буріння 

УкрНДІгаз АТ «Укргазвидобування»  

Світлана Криворучко - Директор Департаменту економічного розвитку 

екології та енергозбереження Виконавчого комітету Івано-Франківської 

міської ради 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо ВАС взяти участь у роботі семінару-тренінгу, який 

відбудеться  

10-13 травня 2022 р. в онлайн-форматі.  

 

На даний час ми зустрічаємося з рядом випробувань для 

освітнього процесу зумовлених як пандемією, так і військовими діями 

на території України. Також, варто відмітити швидкий розвиток 

технологій, що вимагає більш гнучкого реагування закладам освіти на 

зазначені виклики і трансформувати їх у можливості.  

Основу освітнього закладу формують студенти та науково-

педагогічні працівники (НПП), яким необхідно створювати 

можливості для неформальної комунікації і спільного генерування ідей 

покращення освітнього процесу. 

 

Мета заходу – створення середовища студентам і НПП  для 

обговорення шляхів розвитку освітнього процесу і покращення його 

якості з урахуванням сучасних викликів. Розроблення моделі 

відкритого університету. 

 

Реєстрація для участі у семінарі-тренінгу відбуватиметься до 

09.05.2022 у гугл-формі: https://forms.gle/DkMAb4War7uQhE3x8 

 

 

 

Учасникам семінару-тренінгу видаватимуться Інститутом 

післядипломної освіти ІФНТУНГ сертифікати підвищення кваліфікації 

в обсязі 

1 кредит (30 год.)  

 

 

https://forms.gle/DkMAb4War7uQhE3x8

