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Мета конференції: обговорення актуальних проблем розвитку медичної науки 

та освіти, обмін досвідом наукової та педагогічної діяльності між вітчизняними 

медичними коледжами, залучення здобувачів освіти до обговорення світових 

практик модернізації медичної освіти.  

Напрями роботи конференції: 

Секція «Медицина»  

1.1 Суспільна модернізація України у фокусі медичних наук 

1.2 Вітчизняні інновації у медичній освіті та фаховій підготовці  

Секція «Фармація» 

2.1 Сучасні тенденції розвитку фармацевтичної освіти 

2.2 Участь фармацевтичного бізнесу в освіті: нові бізнес-технології у фармації  

Секція «Педагогіка» 

3.1 Виклики та перспективи інноваційних технологій навчання 

3.2 Діджиталізація професійної підготовки медичних кадрів  

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ  

Ольга Павлівна КІЛЄЄВА – голова оргкомітету, викладач-методист вищої 

кваліфікаційної категорії Медичного фахового коледжу Запорізького 

державного медичного університету  

Тетяна Юріївна ЧЕТВЕРТАК − кандидат педагогічних наук, завідуюча 

методичним кабінетом Медичного фахового коледжу Запорізького державного 

медичного університету  

Тетяна Євгенівна  ШКОПИНСЬКА – кандидат сільськогосподарських наук, 

завідуюча відділенням, викладач-методист вищої кваліфікаційної категорії 

Медичного фахового коледжу Запорізького державного медичного університету  

Тетяна Миколаївна КАПЛАУШЕНКО – кандидат фармацевтичних наук, голова 

циклової комісії професійної та практичної підготовки відділення «Фармація», 

викладач-методист вищої кваліфікаційної категорії Медичного фахового 

коледжу Запорізького державного медичного університету  

Відповідальна за випуск матеріалів конференції: к.пед.н. Четвертак Тетяна 

Юріївна   
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

П’ятниця, 21 січня 2022 року 

9:00–9:10 година реєстрація учасників конференції; відкриття конференції; 

9:10–17:00 год пленарне засідання; робота секцій 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Вітальне слово: Ольга Павлівна Кілєєва, директор МФК ЗДМУ 

Модератори: Тетяна Юріївна Четвертак, к.пед.н., викладач 

     Вікторія Миколаївна Ковальова, к.ф.-м.н., викладач   

 

Секція 1 «Медицина» 

1.1 Суспільна модернізація України у фокусі медичних наук 

1.2 Вітчизняні інновації у медичній освіті та фаховій підготовці 

Керівник секції: Шкопинська Тетяна Євгенівна, к.с.-г.н., викладач 

Vishal AHUJA, Soham MAYANE, Moin KHAN, Amisha CHOUDHARY, 

Anjali BANKAR, Anuja MANOHARAN SHEEJA, Ibrahim YEHYA, 

Nodar SULASHVILI, Jilda CHEISHVILI 

The peculiarities of safety of COVID-19 vaccines and its` adverse effects prospects, 

challenges and opportunities in general 

Jaweria CHAUDHRY,  Madhumitha SELVAM,  Shaikh Sameer AFROZE, 

Burak TURAN, Nodar SULASHVILI,   Jilda CHEISHVILI 

The scientific discussion of comprehensive and extensive challenges of covid-19 

epidemic and pharmacotherapy strides against the covid-19 infection afore to universal 

vaccination  

Анна БАГОРКА  

Сучасне медико-біологічне значення фізичного виховання студентської молоді  

Інна БРЕУС, Людмила СУХОВІРСЬКА 

Роль одномоментної проби Руф’є у порівняльній характеристиці 

функціональних резервів серця у студентів різної статі 
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Владислав ГОРОХОВСЬКИЙ, Микола КОНОВАЛОВ, Ірина ТАРАСЕНКО 

Підсумки складання студентами стоматологічного та міжнародного факультету 

одеського національного медичного університету об’єктивного структурного 

клінічного іспиту (ОСКІ-2) у 2021 зі стоматології дитячого віку 

В’ячеслав ГРИЩЕНКО, Людмила СУХОВІРСЬКА 

Тактика хіміотерапевтичного лікування основних форм раку підшлункової 

залози 

Оксана ДУНАЄВСЬКА, Людмила ЗУБРИЦЬКА, Світлана ГОНЧАРУК  

Створення студенського наукового товариства – вимоги сьогодення у підготовці 

фахового молодшого бакалавра галузі охорони здоров’я 

Світлана КЛЕНСЬКА 

Можливості та перспективи проведення бінарних занять у межах природничо-

наукових дисциплін при підготовці медичних фахівців 

Вікторія КОВАЛЬОВА 

Концепція та перспективи розвитку медичної фізики в Україні 

Анатолій ЛАГУН, Валентина БАЛАБАС 

Впровадження у фахову підготовку медичних сестер бакалаврів дисципліни 

«Стоматологічні захворювання та профілактична медицина»  

Ольга СКЛАДАННА, Богдан КЛОЧКО, Анастасія МАЛУША  

Диференційований підхід до організації навчальної діяльності медичних сестер 

з врахуванням психофізіологічних особливостей 

Надія СОЛОМЯНА 

Застосування інформаційно-комунікативних технологій при викладанні 

педіатрії 

Марина ПОПРАВКО, Василь ТРИПОЛИЦЬ, Ганна ШМАКОВА, Ганна 

Воронова 

Значення медичного одягу у формуванні особистості фахових молодших 

бакалаврів 
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Лариса ХВІЦ 

Інтерактивні засоби навчання – орієнтація на підвищення якості фахової 

підготовки майбутніх медичних працівників 

Дмитро ЧИГРИНОВ 

Застосування інтерактивних методів навчання на заняттях з хірургічних 

дисциплін у медичному коледжі 

Юлія ЮРЧУК 

Впровадження новітніх методів у навчання медичних сестер 

Ірина БЕРЕЗОВЕНКО 

Інноваційні методи навчання у підготовці майбутніх медичних сестер під час 

дистанційної освіти 

Оксана БУЦ 

Інтерактивні методики навчання у формуванні професійної компетентності 

майбутніх медичних сестер для роботи з особами геронтологічного віку 

Алла ГРИГОРЯН 

Інтерактивні технології при викладанні дисциплін «Медсестринство в 

акушерстві», «Медсестриснтсво в гінекології», «Невідкладні стани в акушерстві 

та гінекології» 

Юлія ДУДКО, Анатолій АНЧЕВ 

Порівняльне дослідження функціональних результатів між відкритими 

переломами OTA/AO типу C, Gustilo I/II типу та закритими переломами 

дистального відділу плечової кістки після відкритого ведення та внутрішньої 

фіксації 

Галина ЖУКОВА, Тетяна БУЛГАКОВА 

Позаакадемічна освіта як новітня технологія навчання медичних кадрів 

Світлана ЖУРАВЕЛЬ 

Інноваційні технології при викладанні патоморфології та патофізіології 

Михайло ЖУРАВЕЛЬ 

Застосування інноваційних технологій при викладанні внутрішньої медицини 



Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості: програма 

 Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 

 

21 січня 2022р., м. Запоріжжя  

6 

Наталія ЗЕЛІНСЬКА, Ольга СКЛАДАННА, Захар ПОЛУЙКО, Еліна 

МОРОЗОВА, Яна РОБОТА 

Формування у студентів відповідального ставлення до раціонального 

харчування 

Світлана КОМІСАРИК 

Шляхи вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти на 

заняттях з внутрішньої медицини 

Наталія ЛУЦЕНКО, Ольга КАЛІНІЧЕНКО 

Інтерактивні методи навчання при викладанні клінічних дисциплін 

Тетяна МАРТИНОВА, Олена ОЛІЙНИК 

Оптимізація контролю якості набуття фахових компетенцій майбутніми 

медсестрами при вивченні клінічних дисциплін в умовах дистанційного 

навчання 

Олена МОСІЄНКО, Олександр РУБЛЮК. Олена ШЕМЕТ 

Використання педагогічних інновацій у викладанні лекційного матеріалу з 

навчальних дисциплін «Клінічні лабораторні дослідження», «Клінічна 

патологія», «Домедична допомога» 

Ірина НІКОЛЕНКО 

Застосування сучасних інтерактивних технологій з метою інтенсифікації 

навчального процесу при підготовці медичних кадрів 

Тетяна ТАРАНОВА, Ірина ЧИРВА, Світлана РАДЧЕНКО, Наталія 

ЗУБЕНКО 

Навчальні кейси – фактори ризику хронічних гастритів 

Наталя ОВЧАРЕНКО 

Використання інноваційних технологій навчання на заняттях з медсестринства у 

внутрішній медицині 

Орися ОВЧАРЕНКО 

Педагогічна майстерність – основа підвищення якості підготовки фахових 

бакалаврів з медсестринства в гінекології 

 



Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості: програма 

 Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 

 

21 січня 2022р., м. Запоріжжя  

7 

Галина ОПРЕЛЯНСЬКА, Надія ШАНЯ 

Використання інтерактивних технологій навчання при викладанні дисциплін 

«Анатомія людини», «патоморфологія та патофізіологія» 

Олена ПИЛИПЕНКО 

Сучасні підходи до викладання медичної хімії 

Олександр САЄНКО 

Використання інноваційних методів навчання при вивченні дисципліни 

«Неврологія» студентами медичних закладів вищої освіти 

Інна ТРЕГУБ 

Сучасні інтерактивні методи навчання при викладанні медичної хімії 

Василина ЧЕРНИШ  

Досвід проведення практичного заняття з використанням інтерактивних методів 

формування професійних умінь у майбутніх медичних працівників 

Яна ШАХОВА, Катерина СИТНИК 

Сучасні цифрові технології навчання при підготовці фахівців-медиків 

Марина ШЕПЕЛЕНКО 

Впровадження форм і методів інтерактивних технологій на заняттях з «Медичної 

біології» 

 

Секція 2 «Фармація» 

2.1 Сучасні тенденції розвитку фармацевтичної освіти 

2.2 Участь фармацевтичного бізнесу в освіті: нові бізнес-технології у 

фармації 

Керівник секції: Каплаушенко Тетяна Миколаївна, к.фарм.н., викладач  

Nodar SULASHVILI, Margarita BEGLARYAN, Jilda CHEISHVILI, 

Irine ZARNADZE, Shalva (Davit) ZARNADZE, Tamar TSINTSADZE 

Current scientific research discovery outcomes of higher pharmacy educational 

perspectives around on multipurpose pharmacist` occupation towards medicine, 

pharamaceutics and public health 
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Інна БОБКОВА, Вікторія БУР’ЯНОВА, Катерина УМІНСЬКА, Валентина 

ХРАНІВСЬКА 

Використання попн-формули при викладанні фаховим фармацевтичних 

дисциплін 

Наталія БРАГАР, Аліна ГОЙ, Анна ВОЛОШИНОВИЧ, 

Марія СИДОВСЬКА  

Актуальні питання формування фахових компетентностей надання належної 

фармацевтичної опіки 

Ірина ВАСЬКОВСЬКА 

Компетентнісний підхід у розробці стандартів вищої фармацевтичної освіти 

Тетяна КАПЛАУШЕНКО, Ірина КАРПЛЮК, Юлія ПОПОВА  

Формування професійної орієнтації здобувачів фармацевтичної освіти 

випускних груп в рамках безперервного освітнього процесу 

Ганна ЛИСЯНСЬКА, Ірина ПУХАЛЬСЬКА 

Окремі аспекти викладання технологічних дисциплін освітньої програми 

«Технології парфумерно-косметичних засобів» 

Yuliia MAMAI 

Development of critical thinking skills in pharmacy students in professional English: 

teaching strategies 

Юлія МИХАЙЛЮК, Дмитро НІКІТІН, Єлизавета ГОЛОВІНОВА, 

Марія ЛЕВАДНЯ, Вадим ПІГУЛЬСЬКИЙ, Вікторія ЗАЙЦЕВА   

Проектна робота здобувачів над оцінкою якості питної води міста Запоріжжя та 

області 

Людмила ПИЛИПЧУК, Світлана ВОЛКОВА 

Вивчення хімічної метрології в фармацевтичній освіті 

Клавдія РИМАРЧУК, Лариса МЕЛЬНИЧУК 

Ділова гра як ефективний метод формування професійних компетенцій на 

заняттях з фармакології 
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Тетяна ЧЕТВЕРТАК, Анастасія ВІЛЬХОВА, Карина КІВА, Вікторія АЛБУ, 

Аліна РУСНАКОВА, Тетяна ШУПІК 

Формування готовності студентів до пошуково-дослідної роботи щодо аналізу 

хімічного складу піно мийних косметичних засобів для догляду за волоссям 

Тетяна ШКОПИНСЬКА, Вікторія ЯВОРСЬКА 

Використання Інтернет-додатків при вивченні фармакогнозії 

Ольга КІЛЄЄВА 

Нові бізнес-технології у фармації. Електронні рецепти 

Юлія ОЛЬХОВІКОВА 

Опрацювання сучасних тенденцій інноваційного розвитку фармацевтичної 

галузі на заняттях з основ економічної теорії для майбутніх фармацевтів 

Наталія ТКАЧЕНКО, Вікторія ДЕМЧЕНКО, Олена МУРЗІНА, Тамара 

МАГАНОВА 

Медіакомпетентність як складова формування конкурентоспроможніх фахівців 

фармацевтичної галузі 

Тетяна ЧЕТВЕРТАК  

Залучення стейкхолдерів до проведення практично-орієнтованих семінарів в 

рамках викладання фахових дисциплін 

Лариса ШАПОРЕНКО, Павло ВАРВАНСЬКИЙ, Еліна ОМЕЛЬЧАК, 

Віталіна ДЯДЮН, Яна КУРІННА 

Аналіз закупівлі та реалізації препаратів інсуліну в умовах оновленої програми 

реімбурсації національної служби здоров’я України на основі даних аптеки №4 

КП «Примула» міста Запоріжжя  

Секція 3 «Педагогіка» 

3.1 Виклики та перспективи інноваційних технологій навчання 

3.2 Діджиталізація професійної підготовки медичних кадрів 

Керівник секції: Четвертак Тетяна Юріївна, к.пед.н., викладач 

Ірина АНДРУШКО 

Впровадження методу відеоскрайбінгу при вивченні навчальної дисципліни: 

«Епідеміологія та інфектологія» 
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Тетяна БОРИСЮК 

Інтерактивні методи при вивченні інформатики 

Ніна БОНДАРЦОВА 

Підвищення результативності освітнього процесу шляхом застосування 

інтерактивних технологій при вивченні дисципліни «Медсестринство в 

педіатрії» 

Поліна ВАСІЛЬЄВА 

Інноваційні підходи викладання основ медичних знань та охорони здоров’я дітей 

для майбутніх вчителів початкової школи засобами формування іншомовної 

комунікативної компетентності 

Ольга ГОРДЕЙЧЕНКО, Катерина ЮФЕРОВА, Ігнат КРИМЧЕЄВ  

Підвищення  спритності та покращення фізичного стану здобувачів 

фармацевтичної освіти засобами настільного тенісу 

Олена ГОРОВЕНКО, Марина МОЗГОВА 

Активізація пізнавальної діяльності студентів шляхом виконання навчальних 

проєктів та впровадження елементів проблемного навчання 

Михайло ГРАБАР 

Формування клінічного мислення здобувачів освіти за допомогою використання 

ситуаційних завдань 

Ольга ГРАБАР 

Фактори, що впливають на студентську успішність при вивченні теоретичної 

дисципліни 

Тетяна КАМИШНІК  

Використання інтерактивних технологій на заняттях з української мови 

Ірина КОНОГРАЙ, Валентина ПЛІС 

Сучасні цифрові інструменти у формуванні емоційної сфери здобувачів освіти з 

особливими освітніми потребами 
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Ольга КОРХОВА, Юлія ОЛЬХОВІКОВА, Лариса КОРХОВА, Євангеліна 

ПЕРОВА  

Шляхи вирішення проблеми адаптації студентів нового набору 

Олександр КРАВЧЕНКО 

Інноваційні підходи до вивчення математики в умовах адаптивного карантину 

Наталя КУЗНЄЦОВА 

Використання комп’ютерних технологій на заняттях з дисципліни «Фізична 

культура» 

Олена ЛАВЕЦЬКА, Світлана ПЕТРІЩЕВА 

Інтерактивні засоби активації студентів на заняттях в умовах дистанційного 

навчання 

Олег МАРТИНІВ, Оксана ШУКАТКА 

Самостійні заняття фізичною культурою як засіб покращення стану здоров’я 

студентської молоді 

Світлана МІНЦЕВА 

Розвиток креативного мислення здобувачів освіти на заняттях з дисципліни 

«Математика» 

Вікторія МОРЕНКО 

Нові можливості інноваційних технологій навчання на заняттях з англійської 

мови за професійних спрямуванням дистанційно 

Юлія НЕМІЧЕВА  

Використання сучасних технологій навчання на заняттях з дисципліни «Основи 

правознавства» 

Алла ПЕТРОВА, Людмила КОГУТ 

Використання технології розвитку критичного мислення при вивченні 

суспільних дисциплін з метою формування ключових компетентностей у 

студентів 

Світлана РАТУШНА  

Застосування інтерактивних технологій при викладанні математики 
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Світлана СІРИК, Вікторія ЯЗЛОВСЬКА  

Терміни епоніми в українській термінолексиці внутрішніх хвороб 

Віта ТРОЦ, Маргарита ШАПОВАЛ 

Проблеми симуляційного навчання у закладах фахової передвищої освіти 

Надія ТЬОРНЕР 

Blenden-learning: методики англійської мови змішаного навчання у закладах 

фахової передвищої освіти 

Людмила ХАРКІВСЬКА 

Використання різноманітних видів самостійної роботи як однієї з форм 

навчального процесу у медичному коледжі 

Надія ЧАГАН 

Інтерактивне навчання в медичній освіті 

Надія ШАНЯ, Галина ОПРЕЛЯНСЬКА 

Виклики та інновації медичної освіти під час пандемії COVID-19 

Olena KOZLOVA 

Five core concepts for analysis for esl medical students 

Галина БІЛОНІЖКО, Наталія ЗЛОБІНА 

Культурологічний підхід до викладання дисциплін «Іноземна мова»  та 

«Українська мова» 

Вікторія ВОЛОКІТІНА, Денис ПОПЛЕВІН, Микита СЄВАЧ, 

Гордєй СТАДНІЧЕНКО  

Проблема цифрової залежності у сучасному спектрі виховання здобувачів 

медичної освіти 

Петро ГОЛУБ, Світлана КЛИМЕНКОВА, Аллі ЗЮКІНА  

Маркетолог-пілот ХХІ століття маркетинг особистості: формування особистого 

бренду 

Марина ДОБРОВОЛЬСЬКА, Богдана ФОТ, Єлизавета ТЕТЕРЯТНИК  

Сучасний підхід до вивчення медичної термінології англійською мовою 
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Вікторія КОВАЛЬОВА, Ангеліна МОТІНА  

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у освітньому  процесі  

студентів-медиків на заняттях з фізики 

Юлія МАМАЙ, Кира ВАСЬКОВЦОВА, Катерина ГУБА, Анастасія ЮРКО 

Формування у студентів чіткого уявлення про природу сміху 

Олена МАРТИНОВА, Вікторія КРИКЛЯ 

Використання інноваційних технологій навчання при викладання професійно-

орієнтованих навчальних дисциплін 

Наталія НАГОРНА, Володимир НАГОРНИЙ, Анастасія ДОНЧЕНКО 

Застосування цифровізації навчального простору в закладі вищої освіти 

Nataliia NAHORNA, Volodymyr NAGORNYI, Anastasiia DONCHENKO 

Possibilities of using the Microsoft Teams application in the personal educational 

environment system 

Тамара САМОЙЛЕНКО 

Застосування технологій інтерактивного навчання на заняттях 

Лілія СОБОЛЬ 

Методологічні підходи формування готовності педагогів до організації 

освітнього процесу в умовах діджиталізації суспільства 

Наталія СЕМИКІНА, Валентина СТАРОСТЕНКО 

Використання новітніх технологій у процесі роботи зі студентами у медичному 

коледжі 

Людмила СУХОВІРСЬКА 

Інноваційна технологія – Google classroom 

Олена УВАРОВА 

Діджитал-етикет позаудиторного спілкування 

 


