
Звіт 

про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості» 

(м. Запоріжжя, Медичний фаховий коледж Запорізького державного медичного 

університету, 21 січня 2022 р.) 

22 січня 2022 р. на базі Медичного фахового коледжу Запорізького державного 

медичного університету проводилась Всеукраїнська науково-практична конференція з 

міжнародною участю «Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості», 

яка включена до переліку наукових конференцій здобувачів вищої освіти та молодих учених 

Міністерства освіти і науки України на 2022 рік порядковий номер № 216 згідно з листом ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти» від 30 грудня 2021 року № 221/10-2985. В ході першого 

етапу конференції проводилось представлення усних та стендових доповідей, їх обговорення, 

дискусія між учасниками заходу, що сприяло можливості формуванню нових підходів і шляхів 

до підвищення якості освітнього процесу. 

Організатори конференції: методичний кабінет коледжу. Кілєєва Ольга Павлівна – 

голова оргкомітету, директор коледжу, Каплаушенко Тетяна Миколаївна – к. фарм. н, заст. 

голови, Шкопинська Тетяна Євгенівна  – к.с.-г.н., заст. голови, Четвертак Тетяна Юріївна – 

к. пед. н., зав. методичного кабінету. 

Тематика основних напрямків конференції: 

Секція «Медицина». Суспільна модернізація України у фокусі медичних наук. Вітчизняні 

інновації у медичній освіті та фаховій підготовці  

Секція «Фармація». Сучасні тенденції розвитку фармацевтичної освіти. Участь 

фармацевтичного бізнесу в освіті: нові бізнес-технології у фармації  

Секція «Педагогіка». Виклики та перспективи інноваційних технологій навчання. 

Діджиталізація професійної підготовки медичних кадрів 

Конференція включена до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних 

конференцій, які проводитимуться у 2021-2022 року (МОЗ України, НАМН України, 

Укрмедпатентінформ № 190).Наукові публікації у вигляді 97 друкованих праць, представлені 

в науковому виданні: Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості: 

матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю  

(21 січня 2022 р.). / під ред. Т.Ю. Четвертак. Запоріжжя, 2022. 435 с.  

На пленарному засіданні прослухано 15 доповідей, а також 82 – представлено як стендові. 

Зареєстровано 196 активних учасників конференції,серед яких педагогічні та науково-

педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти України (25 ЗВО), а саме: 

1. Запорізький державний медичний університет,  

2. Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради,  

3. Медичний фаховий коледж Запорізького державного медичного університету,  

4. Фаховий коледж Національного фармацевтичного університету,  

5. Запорізький національний університет,  

6. Економіко-правничий фаховий коледж Запорізького національного університету,  

7. Одеський національний медичний університет,  

8. Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж 

9. Донецький національний медичний університет,  

10. Комунальний заклад охорони здоров’я «Харківський обласний медичний фаховий 

коледж» Харківської обласної ради,  

11. Комунальний заклад «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 

«Джерело»» Запорізької обласної ради,  



 


