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 Отже, на базі Медичного фахового коледжу Запорізького 

державного медичного університету проводилась ІІ 

Всеукраїнська науково-практична конференція «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 

2023 рік порядковий номер № 260 згідно з листом ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти» від 10.01.2023 року номер

21/08-9 

 В ході першого етапу конференції 20-21 грудня 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. 



НАПРЯМИ РОБОТИ

 Перша секція «Незламність 

медичної освіти під час воєнного 

стану» 

 Друга секція «Інноваційні підходи 

до здоров'язбереження 

української нації»



МЕТА

 обговорення актуальних проблем 

розвитку медичної науки та 

освіти, залучення здобувачів 

освіти до обговорення світових 

практик модернізації медичної 

освіти



ПРИНЦИПИ

 доброчесності, випадковий вибір послідовності
виступів шляхом автоматичного жеребкування,
перевірка на плагіат

 Організатори конференції: методичний кабінет
коледжу, Кілєєва Ольга Павлівна – голова
оргкомітету, директор коледжу, Четвертак
Тетяна Юріївна – к. пед. н., зав. методичного
кабінету, Шкопинська Тетяна Євгенівна – к.с.-
г.н., зав.відділенням, Ковальова Вікторія
Миколаївна - к.фіз.-мат.н., провідний модератор
коледжу



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 Відкриті критерії оцінювання

компонентним журі, заохочення

обдарованих здобувачів

зарахуванням освітніх

компонентів



 З 20 робіт обрано п'ятірку найкращих, визначено трійку переможців, шляхом сумарної 

оцінки всіх членів журі по накопиченню балів за критеріями 

 По кожному критерію розподілено 5 балів між 20 роботами (максимально 5 балів за один 

критерій)

 1. Актуальність пошуково-дослідної роботи, професійна медична спрямованість. 

 2. Практичне значення

 3. Творча новизна, інноваційність, ефективність 

 4. Інформаційне наповнення (зміст теоретичного та практичного матеріалу, його 

кількість і якість, стиль подачі, доступність викладу)

 5. Дизайн (сучасне дизайнерське рішення, витримка кольорів, шрифту, графіки в 

єдиному стилі; не переобтяженість слайдів інформацією; “читабельність” і сприйняття 

тексту тощо)

 За принципом: одній з 20 робіт зарахувати 5 балів, яка максимально сподобалась за даним 

критеріям, другому місцю - 4 бали, третьому - 3, четвертому - 2, п'ятому - 1, інші 15 

залишити без балів



КОРНІЄВСЬКА ВАЛЕНТИНА 

ГРИГОРІВНА - КАНДИДАТ 

ФАРМАЦЕВТИЧНИХ 

НАУК,ДОЦЕНТ КАФЕДРИ 

ФАРМАКОГНОЗІЇ, 

ФАРМАКОЛОГІЇ ТА БОТАНІКИ 

ЗАПОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 

МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ



КІЛЄЄВА ОЛЬГА ПАВЛІВНА -

ДИРЕКТОР МЕДИЧНОГО

ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ

ЗАПОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО

МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 

ВИКЛАДАЧ-МЕТОДИСТ

ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ

КАТЕГОРІЇ



ДЕМЧЕНКО ВЛАДЛЕН

ПАВЛОВИЧ - ВИКЛАДАЧ

МЕДИЧНОГО ФАХОВОГО

КОЛЕДЖУ ЗАПОРІЗЬКОГО 

ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ



РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРШОГО ЕТАПУ

 Перше місце посіла студентка відділення Сестринська справа 

другого курсу навчання: Вікторія Язловська (Науковий 

керівник: викладач вищої кваліфікаційної категорії, голова 

циклової комісії відділення "Сестринська справа" Марина 

Іванівна Поправко) з роботою "Проблеми психологічної 

адаптації різних груп студентів в умовах війни".







РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРШОГО ЕТАПУ
 Друге місце розділили конкурсні роботи: Євгена Шевченко, Діани 

Фидря, Анни Осламової (Науковий керівник: викладач циклової 

комісії гуманітарної та соціально-економічної підготовки, викладач 

вищої категорії Ольга Іванівна Корхова) з темою: "Застосування 

усної лічби для активізації пізнавальної діяльності студентів", та 

Євангеліна Перова (Науковий керівник: викладач циклової комісії 

гуманітарної та соціально-економічної підготовки, викладач вищої 

категорії, канд. фіз.-мат. наук Вікторія Миколаївна Ковальова) з 

роботою "Руховий апарат людини як біомеханічна система". 

















РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРШОГО ЕТАПУ

 Третє місце отримали Катерина Свалова, Діана Попова

(Науковий керівник: викладач циклової комісії професійної та 

практичної підготовки відділення "Фармація", викладач першої 

кваліфікаційної категорії, заступник директора з навчальної 

роботи Наталія Олексіївна Брагар) з тематикою роботи: 

"Незламність української фармацевтичної спільноти та європейські 

тенденції на фармацевтичному ринку". 











 Щиро вітаємо переможців та бажаємо подальших успіхів у 

пошуково-дослідній роботі. Для стимулювання подальшої наукової 

діяльності призерів першого етапу запрошуємо до навчальної 

частини коледжу для узгодження зарахування однієї освітньої 

компоненти за вибором.



ЗБІРНИК

 Наукові публікації у вигляді 72 друкованих 

праць, представлені в науковому виданні: 

Інновації медичної освіти: перспективи, 

виклики та можливості: матеріали ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (23 січня 2023 р.). / 

під ред. Т.Ю. Четвертак. Запоріжжя, 2023. 

340 с. 



ІІ ЕТАП

 На пленарному засіданні прослухано 20 доповідей, а 

також 72 – представлено як стендові. Зареєстровано 134

активних учасників конференції, серед яких педагогічні та 

науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової 

передвищої освіти України (22 ЗВО), а саме:



 Запорізький державний медичний університет, 

 Медичний фаховий коледж Запорізького державного медичного університету 

 Черкаська медична академія 

 Ковельський фаховий медичний коледж
 Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж Житомирської обласної ради

 Донецький національний медичний університет

 Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
 Львівська медична академія імені Андрея Крупинського

 Івано-Франківський національний медичний університет

 Національний університет фізичного виховання і спорту України
 Комунальний заклад «Запорізький медичний фаховий коледж» Запорізької обласної ради 

 Львівський національний університет імені Івана Франка

 Комунальний заклад вищої освіти Волинський медичний інститут
 Обласна комунальна установа «Подільський медичний фаховий коледж імені В.О.Жуковського»

 Одеський національний медичний університет

 Державна установа «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України»
 Комунальний заклад «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Джерело»» 

Запорізької обласної ради 

 Харківський національний медичний університет

 КЗОЗ «Харківський обласний медичний фаховий коледж» ХОР
 ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої Національної Академії Медичних Наук 

України»

 Кам’янський фаховий медичний коледж 

 Дніпровського Національного Університету імені Олеся Гончара



РЕЗОЛЮЦІЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:
 1. Ширше використовувати інноваційні методи навчання при викладанні фахових 

медичних дисциплін.

 2. Впроваджувати в навчальний процес коледжу інноваційних методів навчання.

 3. Подальше удосконалювати систему безперервного вивчення іноземної мови в 

коледжі.

 4. Розширювати та удосконалювати оснащення та методичне забезпечення 

методичного кабінету.

 5. Ширше залучати викладачів коледжу до науково-пошукової роботи. 

 6. Запроваджувати неперервність освіти, як провідний принцип медичної освіти.

 7. Сприяти подальшому розширенню співпраці із закордонними освітніми 

закладами для забезпечення академічної мобільності викладачів і здобувачів.




