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Шановні учасники конференції !!! 

  

У непростий для нашої країни час, 

важливим є внесок кожного у спільну справу 

перемоги. Перед нами, науковцями-педагогами, 

стоїть важливе завдання – підготувати 

висококваліфікованих фахівців галузі «Охорони 

здоров’я», майбутніх докторів філософії. Це 

нова форма підготовки, яка вже впроваджена в 

освітньо-наукових програмах університету. 

Маємо певні напрацювання в успішній 

акредитації освітніх програм, у створенні разових спеціалізованих вчених рад 

та проведенні захистів дисертаційних досліджень. Університет започатковує 

конференцію «Розвиток кращих практик в підготовці докторів філософії» 

вперше на теренах нашої держави та надіється, що вона стане успішною 

платформою для діалогу та обміну досвідом.  

 Щиро вітаю всіх учасників конференції, а особливо, наших колег із 

Великобританії та Польщі. Бажаю успішної роботи! 

Слава Україні! Героям Слава! 

 

 

 

 

 

 

Ректор  

Івано-Франківського  

національного медичного університету 

член-кореспондент НАМН України 

д.мед.н., професор                                                                   Микола РОЖКО  
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ПРОГРАМА 

 

Науково-методична конференція з міжнародною участю 

«РОЗВИТОК КРАЩИХ ПРАКТИК В ПІДГОТОВЦІ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ»  
 

Конференція внесена до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-

практичних конференцій, які проводитимуться у 2022 році» (№ 186) 

(https://www.testcentr.org.ua/docs/NMF/Reyestr_NMF_2022_proyekt_1_kv.pdf).  

Всі учасники конференції отримають сертифікат учасника із зазначенням загальної 

кількості академічних годин: 6 год (0,2 кредити ECTS) (відповідно до Постанови КМ України 

№ 800 від 21.08.2019р. «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників»), який можна буде завантажити із сайту Університету за 

покликанням СЕРТИФІКАТИ_КОНФЕРЕНЦІЯ_ДОКТОРИ ФІЛОСОФІЇ . 

Електронний збірник матеріалів конференції буде розміщено на сайті Університету за 

покликанням: https://ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-universytetu/konferencii.  

 

 

Тематика основних напрямків конференції: 

 

1. Втілення європейських і загальносвітових стандартів наукових досліджень і 

дослідницького менеджменту в Україні. 
2. Інституційні і методичні засади діяльності аспірантури, питаннях присудження 
наукових ступенів.  
3. Аналіз європейського досвіду підготовки PhD, зміст та особливості освітньо-наукових 

програм підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти.  
4. Проблеми академічної доброчесності, академічної мобільності та публікаційної 
активності у науковому середовищі.  

5. Впровадження нормативної бази з питань підготовки та атестації кадрів вищої 
кваліфікації в Україні. 
6. Роль науково-дослідницьких опорних центрів у процесі підготовки здобувачів третього 
освітньо-наукового рівня вищої освіти. 

7. Педагогіка вищої школи та викладацька практика в системі підготовки докторів 
філософії. 
8. Вибір теми наукового дослідження здобувача: поєднання академічної свободи та 

пріоритетів розвитку фахової науки. 
9. Основні проблеми підготовки молодих учених очима науково-педагогічних 
працівників, здобувачів, стейкхолдерів. 

 
 
 

  

https://www.testcentr.org.ua/docs/NMF/Reyestr_NMF_2022_proyekt_1_kv.pdf
https://ifnmu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rdenina_ifnmu_edu_ua/EsUkKYzgjdxEqx7pJwv2ZREBmzsScfZfStov2a_7qYOJ1w?e=B11vfE
https://ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-universytetu/konferencii
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ГОЛОВУЮЧІ: 

професор Ігор ВАКАЛЮК, професор Ганна ЕРСТЕНЮК, професор Тетяна 

ДМИТРИШИН 

 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО – ректора університету члена-кореспондента НАМН України, 

професора МИКОЛИ РОЖКА 

 

10:20  ДОСВІД ТА ОСОБЛИВОСТІ АКРЕДИТАЦІЇ ОСВІТНЬО-НАУКОВИХ 

ПРОГРАМ PhD В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

Зіновій ОЖОГАН, д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, 

завідувач кафедри ортопедичної стоматології.  

Івано-Франківський національний медичний університет 

 

10:40  РЕАЛІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ В ОСВІТНЬО-НАУКОВИХ 

ПРОГРАМАХ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 

Тетяна ДМИТРИШИН, д.мед.н., професор, начальник наукового відділу.  

Івано-Франківський національний медичний університет 

 

 

 

АКТОВА ДОПОВІДЬ 
 

11:20  ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ 

ФІЛОСОФІЇ У ПОЛЬЩІ.  

EDUKACJA DOKTORANTÓW W 

POLSCE.  

 

МІХАЛ ҐРАНТ, д. мед н, 

професор, директор школи 

докторантури. Варшавський 

медичний університет 
 

 

11:40  ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НА ТРЕТЬОМУ 

(ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ) РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

У ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ 

І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ̓Я УКРАЇНИ 

Наталія ПОТІХА, к. мед.н., доцент, завідувач відділу аспірантури та докторантури. 

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 

 

 

АКТОВА ДОПОВІДЬ 
 

11:00  ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД 

ТА СТАНДАРТИ ПІДГОТОВКИ 

ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ 

EUROPEAN EXPERIENCE IN 

PhD TRAINING 

 

ДЖОРДЖІО ДЖІЛЕСТРО, професор, 

провідний нейробіолог, керівник наукової 

лабораторії при університеті Imperial 

College London, спікер TED Talks 
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АКТОВА ДОПОВІДЬ 
 

12:00  AN APPROACH TO INCREASE INCLUSIVITY WITHIN THE GRADUATE 

SCHOOL AT ST GEORGE’S, UNIVERSITY OF LONDON 

 

 

 

 

 

Dr. MOHANI-PREET KAUR 

DHILLON  

Tutor in Clinical Pharmacology 

Post-Doctoral Research Fellow in 

Neuroimaging   

Founder of Equal Representation in 

Academia (ERA) 

St George's, University of London 

 

 

 

 

 

Dr. CARWYN RHYS HOOPER   

Reader in Global Health Ethics and Law 

Head of the Graduate School  

St George's, University of London 

 

 

 

 

Dr. MARK BODMAN-SMITH BSc PhD 

Senior Lecturer in Immunology 

Associate Dean Post Graduate Research 

Deputy Head of Graduate School 

SGUL 

 

 

12:20  З НАУКОЮ В ПРАКТИКУ: ДОСВІД СПІВПРАЦІ ІЗ ЗОВНІШНІМИ 

СТЕЙКХОЛЕДРАМИ НА ОНП «ПЕДІАТРІЯ» 

Ольга СИНОВЕРСЬКА, д.мед.н., професор, гарант ОНП «Педіатрія».  

Івано-Франківський національний медичний університет 
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12:40  ЗНАЧЕННЯ ГУМАНІТАРНОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ В 

ОСВІТНЬО-НАУКОВИХ ПРОГРАМАХ 

Світлана ЛУЦАК, доктор філологічних наук, професор, завідувачка кафедри 

мовознавства». Івано-Франківський національний медичний університет 

 

13:00  ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «МЕДИЦИНА» 

ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Ірина КОСТІЦЬКА д.мед.н., професор, гарант ОНП «Медицина».  

Івано-Франківський національний медичний університет 
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КЛЮЧОВІ ТЕЗИ АКТОВИХ ПРОМОВ 

 
Джорджіо Джілестро професор, провідний нейробіолог, керівник наукової лабораторії 

при університеті Imperial College London, спікер TED Talks 

Доповідь на тему: «Європейський досвід та стандарти підготовки докторів 

філософії» 

Головні меседжі доповіді: 

- Випускники програм активно залучаються до індустрії, а не є лише академічними 

професорами 

- Перегляд підготовки аспірантів відповідно до вимог практики, гідна оплата праці та 

фінансування досліджень 

- Важлива увага ідеям та проектам 

- Мета дисертаційного дослідження – чи має робота після захисту продовження, чи нею 

хтось зацікавився в індустрії. 

-Університет і керівник опікуються аспірантами і навчать всього необхідного по 

дослідженню. 

- У молодому науковцю цінують талант, думку, проекти, а не досвід та устаткування; 

можливість швидко навчатися та критично мислити аналізувати сучасну літературу. 

- Науковий керівник при плануванні наукового дослідження повинен передбачити  

альтернативний варіант, якщо один з напрямків буде невдалий.  

- Науковий керівник чи керівники мають підготувати аспіранта до того, що може не 

бути легко, може бути негативний досвід. Чим більш викликаюче дослідження, тим важче йти 

вперед. Краще помилятися швидше, щоб встигнути вчасно завершити роботу. 

Головне: «Пристрасть до науки зберегти в своєму серці» 

 

Міхал Грант д. мед н, професор, Варшавський медичний університет 

Доповідь на тему «Підготовка докторів філософії у Польщі». 

Головні меседжі доповіді: 

- При вступі на програми докторів філософії оцінюють знання  англійської мови, 

проводять індивідуальну оцінку вступників  та індивідуальне прийняття рішень. 

- У 70% оцінка ґрунтується на попередніх досягненнях,  а в 30% - після індивідуальної 

співбесіди. 

- З усіх бажаючих лише 35% вступають на програми докторів філософії. 

- При вступі на програми докторів філософії акцент на попередніх досягненнях: 

публікації, міжнародні стажування, гранди, соціальна активність, громадська позиція.  

- Навчальний план включає 4 роки, 8 семестрів навчання, проходить на англійській 

мові. 

- Щорічні оглядові сесії щодо аналізу наукової роботи, вчасні поради по роботі. 

- Важливими є відпрацювання практичних навиків та  міждисциплінарна співпраця. 

- На першому році навчання аспіранти вивчають методологію, особливості написання 

наукової роботи, як скласти науковий проект, методи дослідження.  

- На другому році навчання – продовжують вивчати методологію, аналіз літератури, 

лабораторні методи дослідження, медичне право.  

- На третьому році навчання акцент на роботі з міждисциплінарними та міжнародними 

експертами, критичний аналіз, робота над публікаціями. 

- На четвертому році мало годин на освітню складову, є можливість сконцентруватися 

на завершенні роботи, вивчення етики наукового дослідження. 

- Всі аспіранти отримують стипендію. 

- Практикують для аспірантів-іноземців міжнародні короткі програми для наукових 

досліджень. 
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Mohani-Preet Kaur Dhillon, Рhd; Carwyn Hooper, Рhd; Institute for Medical and 

Biomedical Education, St George's University of London. Cranmer Terrace, Tooting, London, United 

Kingdom. 

Mark Bodman-Smith, Рhd Institute for Infection and Immunity, St George's University of 

London, Cranmer Terrace, Tooting, London, United Kingdom. 

Доповідь на тему «Інклюзивні методи навчання в аспірантурі Лондонського 

університету Сент-Джордж» 

Головні меседжі доповіді: 

- Університет Святого Георгія в Лондоні має 250 річний досвід в системі 

післядипломної освіти. Традиційно університет займався питаннями післядипломної освіти 

лікарів. За останні десятиліття розширили свої навчальні плани і проводять багато 

біомедичних курсів і курсів присвячених глобальній охороні здоров’я. Найбільше аспірантів 

навчається на спеціальності «Клінічна медицина». 

- В університеті займаються проблемою людей, які недостатньо представлені в 

науковому середовищі на післядипломній освіті: за гендерною, етнічною, расовою ознаками 

та людей із інвалідністю. Реалізується проєкт «Ініціатива рівної презентації в академічному 

середовищі». 

- Проведено дослідження – «Поломаний шанс на наукову роботу у аспірантів із темним 

кольором шкіри». 

- Працює робоча група, щоб уникати такі нерівності в університеті. Система заходів 

щодо популяризації науки.  

- Принцип - наука має бути доступна для всіх. Проведено опитування студентів за 

останні 5 років, що на післядипломному етапі навчалися в університеті Св. Георгія. 

Важливими були запитання щодо статі, гендеру, етнічної приналежності і про університет, де 

отримали диплом. В цьому університеті за 5 років отримали дипломи докторів філософії 200 

осіб 50 національностей. Серед них 50% - білошкірі британці, 17,1% - азіати, 3,8% - темношкірі 

студенти. За статтю - 49-55% жінки, проте у подальшій науковій кар’єрі частка жінок 

зменшується.  

- Як наслідок, засновано ініціативу рівних можливостей в науковому середовищі. 

Метою якої є збільшення числа аспірантів, які не достатньо представлені в науковому 

середовищі. Причини: етнічна приналежність, стать, психологічні відмінності, із країн 

низького соціально-економічного розвитку, випускники молодих університетів. Як приклад, 

на додипломному етапі підготовки лікарів - 30% студентів представники нацменшин, але лише 

22% із нацменшин вступають в аспірантуру. Це пов’язано із нерізноманітним викладацьким 

складом, євроцентричністю навчального плану, культурні упередження. 

- Для реалізації ініціативи рівних можливостей в дію впровадили: стипендії, роботу в 

лабораторіях, публікування в журналах. На додипломному етапі застосували досвід першого 

наукового дослідження, щоб студенти більше спілкувалися із викладачами та обмінюватися 

ідеями. В університеті створили доступ до кар’єрної консультації - як написати резюме, обрати 

тему дослідження, чим студенти можуть бути корисні університету, а чим університет їм. 

Ініціатива рівних можливостей поширюється на студентів, які займаються популяризація 

науки в школах, забезпечуючи безперевний зв'язок між поколіннями в науці. 

- «Ініціатива рівної презентації в академічному середовищі» отримала відзнаки та 

нагороди у Великобританії. Ми готові впровадити її і у вашому університеті. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ В ОСВІТНЬО-НАУКОВИХ ПРОГРАМАХ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

І.П. Вакалюк, Т.М. Дмитришин., Л.А. Кондрат 

 

Івано-Франківський національний медичний університет. м. Івано-Франківськ 

 

Впровадження освітньо-наукових програм у підготовці докторів філософії важливий 

крок до інтеграції в єдиний європейський освітницький простір. Освітньо-наукові програми 

(ОНП) в ІФНМУ успішно інтегрувалися в існуючу до 2016 року форму аспірантури. На 

сьогодні реалізуються  ОНП «Медицина», «Стоматологія», «Педіатрія», «Фармація. 

Промислова фармація», де загалом навчається 180 аспірантів та здобувачів. ОНП «Медицина» 

та «Стоматологія» успішно акредитовані до 2027 року, ОНП «Педіатрія», «Фармація. 

Промислова фармація» - умовно акредитовані, в зв’язку із воєнним часом. Гаранти всіх 

програм – молоді, активні та прогресивні доктори наук, професори. 

У структурі ОНП наведено етапи виконання науково-дослідної роботи відповідно до 

року та семестру навчання. У кожній програмі наведено орієнтовний перелік напрямків 

наукових досліджень зі спеціальності, які здобувачі помилково вважають за конкретні теми 

наукових досліджень. Також в ОНП зазначено, що здобувач один раз на рік звітує про наукову 

складову на кафедрі, де виконує наукову роботу та подає звіт до відділу Аспірантури та 

докторантури Університету. Хоча аналізуючи ОНП інших закладів, зауважуємо що проміжна 

атестація наукової складової відбувається раз в півроку. На нашу думку, при успішному 

виконанні індивідуального плану наукової роботи оптимальною є атестація в кінці кожного 

навчального року.  

Оволодіння науковою складовою в університеті тісно переплітається із діючими 

науковими школами: хірургічна, ендокринологічна, стоматологічна, кардіологічна, 

педіатрична, терапевтична ім. академіка Є.М. Нейко, біоелементології ім. Г.О. Бабенка, 

соціальної медицини та громадського здоров’я, інфекціоністів, вивчення 

морфофункціональних перетворень органів, науково-дослідна школа з акушерства та 

гінекології ім. І.Д. Ланового та фармацевтична. Науковий кадровий потенціал дозволив 

створити в університеті 35 разових спеціалізованих вчених рад та провести 29 разових 

захистів.  

Кожна дисертаційна робота виконується як фрагмент кафедральної чи 

міжкафедральної науково-дослідної роботи. Так, до прикладу за основним науковим 

напрямом університету у 2021 році виконувалося 172 науково-дослідні роботи, серед яких: дві 

такі, що фінансувались з Державного бюджету України, 36 – ініціативно-пошукові 

дослідження, 1 – господарсько-договірна робота, 133 - міжнародних багатоцентрових 

рандомізованих досліджень. Загалом від 2016 року - початку заснування ОНП в ІФНМУ, 12 

науково-дослідних робіт виконувалися на замовлення МОЗ України та фінансувались із 

державного бюджету. Ця робота надалі продовжується. 

Невід’ємним підґрунтям для реалізації наукової складової є матеріально-технічне 

забезпечення. У першу чергу це науково-дослідні лабораторії із чинними свідоцтвами про 

технічну компетентність МОЗ України, де виконуються прикладні та фундаментальні 

дослідження науковцями університету: міжкафедральна наукова лабораторія, генетична 

лабораторія кафедри медичної біології і медичної генетики, центр біоелементології, 

навчально-наукова лабораторія морфологічного аналізу, клініко-діагностична лабораторія 

лікувально-навчального наукового структурного підрозділу «Університетська клініка», 

науково-дослідна лабораторія мікробіологічних досліджень, науково-практичний центр 

нейрофізіологічного дослідження, наукова молекулярно-генетична лабораторія, навчально-

практичний центр «Фармація. Хроматографічний аналіз», науково-практичний центр серцево-

судинної реабілітації та відновного лікування, навчально-науковий центр гемостазу. Робота 

над розширенням мережі дослідницьких лабораторій не зупиняється.  
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В університеті створена різнорівнева можливість для апробації отриманих результатів 

наукових досліджень. Цінними є щорічні понад 25 науково-практичних конференцій, форумів, 

де університет є організатором та співорганізатором. В ІФНМУ видаються 4 фахові журнали, 

в яких здобувачі ступеня доктор філософії публікують результати наукових досліджень. 

Наукові видання «Архів клінічної медицини», «Прикарпатський Вісник наукового товариства 

ім. Т.Г. Шевченка» - серія «Пульс», «Art of Medicine» включені ДАК України до переліку 

фахових видань категорії Б, а журнал «Галицький лікарський вісник» нещодавно ввійшов до 

наукометричної бази Web of Science. 

ІФНМУ спільно із ТОВ «Видавничий дім «Медкнига» м. Київ. створив журнал 

«Терапевтика імені професора М.М. Бережницького», який успішно розпочав роботу. 

Важливою складовою є робота наукової комісії, яка сформована із включенням 

провідних науковців різних напрямків галузі 22 «Охорона здоров’я». Етап планування 

дисертаційного дослідження здобувачами – обов’язковий до заслуховування та затвердження 

на науковій комісії, де також розглядають та рекомендують до затвердження наукового 

керівника роботи. Наукова комісія розглядає спірні питання, зокрема, щодо зміни теми чи 

наукового керівника під час виконання дисертаційного дослідження. Відсутність в роботі 

фальсифікації, фабрикації, плагіату – відповідальність комісій ІФНМУ: з питань Етики, з 

виявлення та запобігання академічного плагіату, з перевірки первинної документації. 

На етапі завершення виконання наукової роботи – у зоні відповідальності наукового 

відділу, відділу Аспірантури та докторантури проведення Публічної презентації результатів 

дисертаційного дослідження відповідно до «ПОРЯДКУ присудження ступеня доктора 

філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, 

наукової установи про присудження ступеня доктора філософії», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44.  

Складною ланкою наукової складової в ОНП є участь здобувачів у міжнародних 

стажуваннях, грантових програмах. Якщо такі й є, то здобувач, в силу неузгодженості 

нормативної бази, не може повноцінно використати здобуті результати у дисертаційному 

дослідженні, яке виконується в Україні. Розширення можливостей міжнародної співпраці - 

вбачаємо як перспективний напрямок подальшого вдосконалення наукової складової в 

реалізації ОНП в університеті.  
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ДИСКУТАБЕЛЬНІ ПИТАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ЗА ПРОГРАМОЮ 

ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДИЦИНА» 

 

І.О. Костіцька, О.Я. Жураківська, В.А. Міськів, В.М. Федорак, Н.В. Скрипник 

 

Івано-Франківський національний медичний університе. м. Івано-Франківськ 

 

В сучасному цивілізованому світі мірилом внутрішньої культури людини є 

доброчесність, яка складає фундамент її внутрішньої гармонії, стійкість характеру та 

послідовність образу. Академічна доброчесність повинна поєднувати в собі елементи 

інтелектуальної гідності, поваги до різноманіття ідей, думок, а також удосконалення 

механізмів боротьби із професійною непорядністю і неправомірним запозиченням.  Тому і в 

умовах сьогодення, актуальною є думка французького поета, драматурга Віктора Марі Гюго: 

«Ближче всього до великого стоїть чесність». 

Згідно статті 42 закону України про освіту, який прийнятий Парламентом України 5 

вересня 2017 р. академічною доброчесністю слід вважати: «сукупність етичних принципів та 

визначених законом правил, якими мають керуватися усі учасники навчально-освітнього 

процесу під час викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою 

забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень». 

Основними чинниками і мотивами нечесності аспірантів слід вважати вплив 

зовнішнього середовища, зокрема доступність готових робіт, інтернет-матеріалів, швидкий 

друк на замовлення дешевих, низької якості наукових публікацій, які вільно доступні в 

інтернеті. На жаль, у більшій кількості випадків молоді науковці тексти цих робіт беруть за 

зразок, а при незадовільній експертній оцінці матеріалу виникає протест дисертанта, який 

вважає, що до його праці висунуто помітно вищі вимоги.  

У звʼязку із поєднанням професійної діяльності і наукової роботи зазвичай здобувач 

володіє слабкими навичками планування й тайм-менеджменту, тому іноді відкладає 

виконання завдань «в останню мить». Зазвичай із студентських років залишається стереотип 

стійкої традиції списування із нехтуванням інтелектуальної власності та невизнання її як 

окремого явища.  Відомо, що культурними нормами і традиціями наукового суспільства 

виконується інтерпретація меж плагіату і часто його оцінюють, як позитивне явище, адже 

копіювання залишається природнім методом навчання, тому більшість осіб сподіваються на 

«шару». Отже,  на сьогодні у науковому суспільстві залишається актуальним і дискутабельним 

питання  шкільного та студентського стереотипу «культурної норми» списування (наприклад, 

написання реферату на визначену тему, без жодних додаткових вимог, відчуття непотрібності 

виконання нецікавого завдання для подальшого життя), тому  проблема плагіату стоїть дуже 

гостро, оскільки до будь-яких його видів вдаються майже усі науковці. 

Серед мотивів і чинників академічної нечесності вагоме місце посідають особисті 

обставини молодого науковця: нестача часу на ретельне виконання наукової роботи, що веде 

до елементів плагіату; потреба економії зусиль; конкуренція з боку особистих чи сімейних 

обставин; стрес, лінь, поганий стан здоровʼя; сучасне життя в інформаційному світі, в якому 

легко копіювати, а не самостійно працювати. Інколи навіть на рівні університету через ряд 

необґрунтованих чинників та незрілої політики щодо оригінальності робіт, коли адміністрація 

займається більш нагальними питаннями і не підозрює ознаки плагіату, так як аспіранта 

вважають «клієнтом» - науковцем. Ще початково на академічному рівні зароджуються не 

досконалі навички чи невміння працювати із джерелами наукової інформації, що призводять 

до відсутності досвіду у дисертанта академічного письма.  

Таким чином, основними шляхами вирішення проблеми плагіату слід вважати, 

проведення тривалої, цілеспрямованої роботи із обізнаності викладачів та докторів філософії 

про правила і цінності академічної доброчесності, сприяти довірі й обмінові членів 

академічної спільноти чесною інформацією, запровадити тренінги для пошукачів по 

академічному письму, створити короткий онлайн-курс з академічної доброчесності,  
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розширити діапазон санкцій за порушення, запозичати досвід іноземних університетів-

партнерів.  

Без сумніву, актуальним та важливим завданням сучасного освітньо-наукового 

простору слід вважати поглиблення і розширення знань з проблеми академічної доброчесності 

та впровадження отриманих знань, принципів у практику. 

Враховуючи нагальні потреби головою комісії з академічної доброчесності Івано-

Франківського національного медичного університету розроблено он-лайн курс навчання 

«Основи академічної доброчесності», де усі бажаючі студенти, лікарі, викладачі, здобувачі 

можуть навчитися, удосконалити знання щодо правил дотримання професійної етики, 

принципів академічної доброчесності і не використовувати різні форми плагіату. 

А також за сприянням робочої групи спеціальності 222 «Медицина» Івано-

Франківського національного медичного університету розроблено та внесено до освітньо-

наукової програми підготовки здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти 

ступеня доктора філософії до циклу дисциплін загальнонаукової підготовки пошукачів 

обовʼязковим компонентом 2 (ОК 2). На другому році навчання протягом 3 та 4 семестрів 

аспіранти відвідують заняття ОК 2 з академічної доброчесності (3 кредити ЄКТС) із 

складанням підсумкового модульного контролю. 

Отже, після завершення навчання ОК 2 науковці удосконалять майстерність та уміння  

грамотного, цікаво піднести матеріал і викладати свої думки, навчаться правильно цитувати й 

виділяти висновки інших авторів. 

В умовах сьогодення в Івано-Франківському національному медичному університеті, 

як і в інших вищих навчальних закладах встановлено жорсткі вимоги щодо принципів 

академічної доброчесності, тому автори усіх наукових робіт отримують експертні висновки 

комісії з виявлення та запобігання академічного плагіату. Для економії часу науковця 

впроваджено google-форму прийому матеріалів для перевірки на академічний плагіат через 

офіційний сайт Івано-Франківського національного медичного університету. Аспіранти та їхні 

наукові керівники мають вільний доступ  до ліцензійного програмного забезпечення 

StrikePlagiaris, за допомогою якого можуть безкоштовно перевірити свої наукові праці на 

наявність плагіату.  Впроваджено моніторинг якості освіти та академічної доброчесності при 

навчанні здобувачів за освітньо-науковою програмою підготовки здобувачів третього 

освітньо-наукового рівня вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 222 

«Медицина», що здійснюється за допомогою опитувальника у форматі google-форми. 

У рутинній практиці варто акцентувати увагу аспірантів на впровадження етичних 

ідеалів та моральних стандартів в українському науковому просторі. Таким чином, на усіх 

учасників освітньо-наукового процесу покладається велика надія, щодо використання і 

поширення високих моральних, етичних цінностей академічної доброчесності у процесі 

розвитку національної медичної науки та вихованні майбутніх високопрофільних наукових 

шкіл. 
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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІОГРАМИ  

СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА ЗВО 

 

О.Й. Кузенко 

 

Івано-Франківський національний медичний університет. м. Івано-Франківськ 

 

Професіограма – це ґрунтовний опис соціопсихологічних, медико-гігієнічних та 

виробничо-технологічних умов трудової діяльності представників конкретної професійної 

галузі та система вимог, яким вони мають відповідати задля ефективного виконання своїх 

професійних обов’язків. У професіограмі викладача ЗВО визначаються вимоги до його 

фахової діяльності через конкретизацію педагогічних функцій і перелік професійно важливих 

особистісних якостей, необхідних  для розв’язання освітніх завдань ЗВО.  

Модернізація професіограми університетського викладача, передусім, зумовлюється 

оновленням його функціональних обов’язків у контексті впровадження компетентнісного 

підходу та використанням у освітньому просторі України термінологічного ряду англо-

американських запозичень-синонімів: коуч, фасилітатор, тьютор, модератор. З огляду на те, 

що західна система освіти значно раніше почала використовувати студентоцентрований підхід 

і педагогіку партнерства, тому й новітні функціональні ролі викладача позначаються 

англомовними запозиченнями. 

Інтеграція запозичень у сучасну педагогічну лексику та впровадження їх в освітню 

практику зумовлює необхідність розкриття їх етимології. Так, слово «коуч»  (від 

франц. «сосhе»,  нім. «kotsche»  – карета) вперше почало використовуватися як студентський 

сленг в Оксфордському університеті 1830 р. Первинне його значення – це “наставник, який 

приводить студента на екзамен”, а з 1861 р. – це поняття починає вживатися в значенні 

“тренер” (спочатку спортивний).  

У сучасній міжнародній лексиці слово  «коуч»  означує категорію фахівців, що 

сприяють успіху в досягненні певної цілі, якісно нових результатів у професійній діяльності 

та житті особистості. Завдяки допомозі коуча в отриманні необхідних знань та навичок його 

клієнт здатний вирішувати свої завдання самостійно. У груповій роботі професійна 

роль коуча  спрямована на оптимізацію колективної діяльності, допомогу учасникам своєї 

команди працювати ефективніше. Коучинг відповідно  розглядається як цілеспрямована 

діяльність на розвиток сумісного соціального, творчого потенціалу учасників процесу з метою 

отримання максимально можливого результату. В українській освітній 

практиці коучинг набув розповсюдження завдяки впровадженню педагогіки партнерства, 

ставши практичним засобом виявлення й активізації внутрішнього потенціалу, задатків і 

здібностей усіх без винятку членів студентського колективу. 

Фасилітатор (від англ. facilitator,  лат. facilis – легкий, зручний) – це особа, яка 

забезпечує успішну групову комунікацію. Завдяки тому, що фасилітатор контролює 

дотримання регламенту, правил, процедури колективної зустрічі,  він створює умови для її 

учасників максимально, сконцентрувавшись на досягненні конкретної мети. 

Роль фасилітатора: 1) заохочення студентів до ефективного спілкування; 2) залучення 

студентів до дослідження, практичного застосування вмінь та навичок; 3) відстеження процесу 

навчання студентів. Дослівний переклад терміну «тьютор» – це наставник, що  достеменно 

відображає його професійну сутність, зафіксовану в англійських джерелах ще в 1580 р. У 

класичних європейських університетах  тьюторами називали старшу особу, котра мала 

опікувати студента під час занять. Починаючи з XІV ст.  тьюторство позначає форму 

університетського наставництва студентів представниками професорського складу. У 

наступні століття відбувається розширення повноважень тьютора, зокрема, він  одержує право 

визначати, які аудиторні заняття студенту краще відвідувати, яким чином складати план 

навчальної роботи, а також стежить за його академічною успішністю. Із XVII 

століття тьюторська діяльність на офіційному рівні визначається невід’ємною складовою 

англійської університетської системи. У сучасній семантиці поняття «тьютор» 
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означається  педагогічна позиція, завдяки якій супроводжується освітній процес і  

забезпечується практична реалізація розробки індивідуальних освітніх програм для студентів. 

Впровадження зазначених функціональних обов’яків вимагає від професійної 

діяльності викладача особливих індивідуально-особистісних та професійно-діяльнісних 

якостей,  необхідність опанування базовими компетентностями, структура і зміст яких суттєво 

оновлюють завдання педагогічної діяльності, вносять зміни в  професіограму викладача Вищої 

школи. Провідне місце належить професійно-педагогічній компетентності викладача, яка 

передбачає обізнаність із новітніми науково обґрунтованими  відомостями з педагогіки, 

психології, методик, інноватики для створення освітньо-розвивального середовища, що 

сприяє цілісному професійному становленню студентської молоді;  здатність до продуктивної 

професійної діяльності на основі розвиненої педагогічної рефлексії відповідно до провідних 

ціннісно-світоглядних орієнтацій, вимог педагогічної етики та сучасних викликів. Ця базова 

компетентність окреслює в професіограмі викладача таку новітню особистісну професійну 

якість  як  соціально-професійна мобільність.   

Соціально-професійна мобільність викладача ЗВО проявляється в здатності до 

подолання стереотипів у педагогічній діяльності, творчого засвоєння нових функцій 

педагогічного працівника  відповідно до сучасних соціокультурних та економічних умов. 

Соціально-професійна мобільність викладача передбачає: відкритість фахівця до інновацій, 

впевненість у своїх силах в процесі засвоєння нового прогресивного досвіду в педагогічній 

діяльності; полівекторність мислення, здатність активно переходити від одного способу 

діяльності до іншого; критичність особистості, здатність об’єктивно оцінювати свої 

досягнення, визначаючи перспективи подальшого професійного зростання. Відмова від 

стереотипів, інтерес до інновацій та зданість їх використовувати у професійній діяльності, 

вміння підібрати педагогічну технологію найбільш ефективну для розв’язання освітніх 

завдань – все це визначає мобільність сучасного викладача Вищої школи. 
Модернізація професіограми викладача ЗВО перебуває у безпосередньому 

взаємозв’язку з впровадженням у освітню систему західноєвропейського досвіду. Новітні 

функціональні обов’яки педагога зумовлюють актуальність формування індивідуально-

особистісних та професійно-діяльнісних якостей особистості, необхідних для розв’язання 

професійних завдань у ЗВО, ключовими компонентами освітнього процесу якоговизнано 

компетентнісний підхід до визначення його змісту, а також умотивованість викладача до 

професійного зростання.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ДЕБРИФІНГУ В ПРАКТИЦІ СИМУЛЯЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ НА 

КАФЕДРАХ ПЕДАТРИЧНОГО ПРОФІЛЮ 

 

І.С. Лембрик, І.В.Шлімкевич  

 

Івано-Франкiвський національний медичний університет, rафедра педіатрії. 

м. Івано-Франківськ 

 

Метод дебрифінгу (team defriefing) є вкрай важливим елементом як до-, так і 

післядипломної медичної освіти, адже заохочує студента критично мислити, швидко діяти в 

нестандартних клінічних ситуаціях, загрозливих для життя, контролювати успішність 

виконання тих чи інших медичних маніпуляцій під час роботи в навчально-тренінгових 

центрах, працювати в команді тощо. Мета роботи: проаналізувати етапність1 дебрифінгу в 

роботі педіатричного симуляційного центру серед студентів медичного факультету, за даними 

літератури та власного практичного досвіду. Результати дослідження та їх обговорення: нами 

проаналізовано 4700 наукових праць за цією тематикою за останні 5 років. 50 студентів 

старших курсів, що навчаються за спеціальністю «Лікувальна справа» та 30 студентів – за 

спеціальністю «Педіатрія» 5-го курсу медичного факультету ІФНМУ, брали участь в команді 

разом з викладачем-модератором заняття під час проходження клінічної практики за темою 

«Первинна реанімація новонародженого». Відомо, що у всіх світових протоколах 

використання елементів “team defriefing” передбачені, як перша (покази до реанімації, 

підготовка обладнання та персоналу, роздача інструкцій) та кінцева сходинка (аналіз помилок) 

перед проведенням реанімаційних заходів новонародженому.  

Усі студенти напередодні заняття отримали від викладача алгоритми виконання 

практичних навичок як у письмовому, так і в електронному вигляді. Після самостійного 

опрацювання теоретичної частини заняття студенти узялися до втілення практичної частини, 

виконуючи певні ролі, роздані перед цим викладачем. Для роботи використовувався манекен 

Little baby QCPR, до якого за допомогою смартфона приєднувався викладач (відповідну 

програму легко знайти та скачати за допомогою Play market), щоб оцінити частоту, глибину та 

періодичність компресій під час непрямого масажу серця поруч з вентилюванням легень за 

допомогою мішка Амбу. Окрім цього, на занятті використовувалися відео-та аудіоматеріали, 

які дозволили згодом доповнити дискусію про те, які кроки слід було здійснити на кожному 

конкретному етапі первинної реанімації новонародженого, а які-ні, та чому. Загалом 

дебрифінг передбачає три етапи: «Що?» - перевірка обізнаності студента з темою, що згодом 

допоможе в диспуті; «І що?» - оцінка ефективної комунікації та ролі кожного зі студентів у 

процесі реанімування – перехід до спостережного, інтерпретаційного етапу; «Що тепер?» -

перспектива застосування набутих студентом навичок та вмінь на практиці. Важливим 

елементом дебрифінгу, окрім вище названого, розглядаємо психологічний комплаєнс, 

атмосферу взаємовічливості та взаємоповаги поміж усіма учасниками освітнього процесу.  

Висновок. Аналіз наукової літератури та наші власні спостереження вказують на 

необхідність більш широкого застосування методу дебрифінгу в практиці симуляційних 

центрів на додипломному етапі підготовки педіатра та сімейного лікаря, оскільки це 

підвищить професійну та комунікативну компетентність, удосконалить, урізноманітнить та 

поглибить отримані теоретичні знання елементами практичної підготовки.  
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AN APPROACH TO INCREASE INCLUSIVITY WITHIN THE GRADUATE SCHOOL AT 

ST GEORGE’S, UNIVERSITY OF LONDON 

 

Mohani-Preet Kaur Dhillon1, PhD; Carwyn Hooper1, PhD; Mark Bodman-Smith2, PhD 

 
1Institute for Medical and Biomedical Education, St George's University of London. Cranmer 

Terrace, Tooting, London, United Kingdom. 
2Institute for Infection and Immunity, St George's University of London, Cranmer Terrace, Tooting, 

London, United Kingdom. 

 

A lack of equality, diversity and inclusion (EDI) within higher education has long been 

considered a problem in the UK, and this especially true with respect to doctoral-level education. St 

George’s, University of London (SGUL) is committed to ensuring that EDI is placed at the core of 

everything that we do, and the Graduate School at SGUL has recently created an EDI Working Group 

to help achieve this aim. SGUL has also, in conjunction with Equal Representation in Academia 

(ERA), developed an award-winning new initiative to try and improve access to doctoral education 

and, subsequently, careers in academia. This paper provides an overview of the ERA initiative and 

early results from this programme.  

ERA is an initiative that offers undergraduate students from statistically underrepresented 

backgrounds the opportunity to enrol on a bespoke programme that provides either a 2-week work 

shadowing placement or a lab research project with supervision to write an academic paper. In 

addition to this the programme offers 1:1 mentoring, personal coaching (resilience training) and 

careers sessions (interview techniques, CV building). The initial focus of ERA was on students from 

ethnic minority groups who are under-represented in academia. 

Since 2021, 8 SGUL students have been placed in laboratories. All these students have 

progressed to research related careers since completion of their ERA placements and every student 

who has completed the placement hitherto has stated that without the ERA placement, they would 

not have considered a career in academia. 100% of students rated their ERA experience as highly 

effective (5-star rating) with one stating that “this ERA placement has provided me with the 

opportunity to gain invaluable insight into research and academia which has had a positive influence 

and impact on the career path I would like to pursue”.   

The ERA initiative has shown impact by means of improving knowledge transfer, 

collaboration and building of networks. Most importantly students are provided with opportunities 

and better access to academia. Acknowledging the importance of intersectionality, ERA will now 

expand its focus and aim to improve access to a range of under-represented groups (e.g. neurodiverse 

students) and will work collaboratively with other universities in the UK and overseas.  
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ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В  

ОСВІТНЬО-НАУКОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

 

І.С. Лісецька 

Івано-Франківський національний медичний університет. 

м. Івано-Франківськ 

 

Реформи, що відбуваються нині в сфері системи освіти пов’язані з процесами 

імплементації в Європейський освітній простір, що надає можливості досягти максимального 

розвитку здібностей і можливостей здобувачів, а також забезпечення якості підготовки 

фахівців на рівні міжнародних вимог. Тому питання впровадження та дотримання принципів 

академічної доброчесності в освітньо-науковому середовищі посідає важливе місце, як фактор 

покращення освітнього процесу (Слободянюк О.М., 2019).  

Відповідно статті 42 Закону України «Про вищу освіту» розкриває поняття академічної 

доброчесності сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають 

керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження 

наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або 

наукових (творчих) досягнень. Політика академічної доброчесності стосується всіх учасників 

освітнього процесу, як науково-педагогічними працівниками, так і здобувачами освіти. 

Порушення академічної доброчесності включає академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, 

фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання. Крім того, в законі 

сформульовано види академічної відповідальності педагогічних, науково-педагогічних та 

наукових працівників та для здобувачів освіти.  

Впровадження принципів академічної доброчесності – тривалий процес, в якому 

приймають активну участь всі учасники освітнього процесу. Наприклад, в Івано-

Франківському національному медичному університеті був розроблений та затверджений в 

2020 році Кодекс академічної доброчесності, який висвітлює такі аспекти принципів 

академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин під час здійснення освітньої 

та наукової діяльності в університеті: мету і сферу застосування, нормативні посилання, 

встановлена відповідальність, політика забезпечення основних принципів академічної 

доброчесності, види порушень академічної доброчесності під час освітньо-наукової діяльності 

університету тощо. Всі члени університетської громади ознайомлені та підписали Декларацію 

про дотримання академічної доброчесності. В Положенні про академічну доброчесність в 

Івано-Франківському національному медичному університеті встановлено відповідальність, 

систему забезпечення академічної доброчесності, механізми управління процесом академічної 

доброчесності, інформація про роботу комісії з академічної доброчесності та заходи з 

попередження порушень академічної доброчесності в освітньо-науковій діяльності 

університету. Інформація, щодо теоретичних та прикладних аспектів академічної 

доброчесності знаходяться у відкритому доступі на сайті університету. Крім того, 

розроблений авторський курс професора Жураківської О.Я. для всіх учасників освітнього 

процесу «Основи академічної доброчесності», метою якого є здобуття та поглиблення знань у 

сфері академічної доброчесності.  

Отже, нормативні акти та політика, якої дотримується Івано-Франківський 

національний медичний університет забезпечують відкриті та прозорі процедури дотримання 

академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу. 
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ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НА ТРЕТЬОМУ  

(ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ) РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО 

СТАНУ У ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ̓Я УКРАЇНИ 

 

Н.Я. Потіха  

кандидат медичних наук, доцент, завідувач відділу аспірантури та докторантури 

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 

Міністерства охорони здоров̓я України 

 

В умовах оголошення в Україні воєнного стану актуальним постало питання якісної 

організації безперервного навчального процесу здобувачів освіти у вищих навчальних 

закладах і наукових установах з метою набуття ними необхідних програмних компетентностей 

і результатів навчання. З огляду на реальну загрозу життю і здоров’ю усіх учасників 

освітнього процесу внаслідок збройної агресії змінилися підходи до організації навчання з 

поєднанням безпосередньої та опосередкованої форм взаємодії здобувачів освіти і викладачів.  

У Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського 

Міністерства охорони здоров’я України (ТНМУ) з часу введення воєнного стану 

запроваджено навчання здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в 

аспірантурі за спеціальностями 222 „Медицина”, 226 „Фармація, Промислова фармація”, 221 

„Стоматологія”, 228 „Педіатрія”, 223 „Медсестринство” галузі знань 22 „Охорона здоров’я” та 

за спеціальністю 091 „Біологія” галузі знань 09 „Біологія” у змішаній (очно-дистанційній) або 

дистанційній формах. Так, аспіранти очної (денної) форми навчання навчаються за змішаною 

(очно-дистанційною) формою: лекції відбуваються у дистанційному режимі, практичні 

заняття – в очному. Враховуючи той факт, що аспіранти очної (вечірньої) та заочної форм 

навчання працюють на основному місці роботи на посадах лікарів, провізорів, викладачів 

тощо і часто залучені до виконання службових обов’язків в умовах воєнного стану, у тому 

числі, у закладах охорони здоров’я і освіти поза межами м. Тернопіль, беручи до уваги 

логістичні проблеми, перебої з електропостачанням, які виникли в умовах воєнного стану, 

вирішено організувати навчання даних груп аспірантів  з використанням технологій змішаної 

системи дистанційної освіти: в онлайн-режимі за допомогою програмного забезпечення 

Microsoft Teams (синхронна форма навчання) та з використанням ресурсів СДО „Moodle” 

(асинхронна система). 

У контексті проблем сьогодення, продиктованих воєнним станом, беззаперечно 

актуальною залишається підготовка докторів філософії з використанням технологій 

дистанційного навчання, зокрема, з використанням платформи Microsoft Teams, що дає 

можливість здобувачу освіти отримати сучасні знання у будь-якому місці і у будь-який час [1]. 

Microsoft Teams є сучасною корпоративною платформою, яка забезпечує навчання за 

принципом синхронної навчальної системи, інтегрує користувачів, вміст та засоби, необхідні 

для ефективної командної роботи, у тому числі, у режимі реального часу. Перевагами даної 

платформи є: наявність розмовного інтерфейсу високого рівня, файлообмінника, можливість 

проведення відео-конференцій, можливість використання інтерактивних засобів навчання, 

гарантія високої безпеки захисту інформації. Платформа дозволяє одночасно брати участь у 

процесі навчання аспірантів і викладача, який, створюючи наради, комунікує зі здобувачами 

вищої освіти, має можливість провести їх візуалізацію та ідентифікацію, прочитати лекцію, 

провести семінар або практичне заняття. Заняття відбуваються згідно методичних матеріалів 

із застосуванням сучасних інтерактивних технологій. 

Одночасно в університеті широко використовується і асинхронна форма дистанційної 

освіти на СДО „Moodle”. Вона не вимагає одночасного зв’язку аспірантів і викладача, 

здобувач освіти при цьому самостійно вибирає час підготовки до занять. В СДО „Moodle” до 

початку кожного навчального року оновлюються навчально-методичні комплекси: матеріали 

для підготовки до лекцій, їх презентації, матеріали для підготовки до практичних 
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(семінарських) занять, відеолекції та інший навчально-методичний контент, який дає 

можливість аспіранту якісно підготуватися до занять, а викладачу дозволяє при потребі в 

короткий час перейти із денного на вимушене дистанційне навчання. 

Елементами дистанційного навчання аспірантів також є: самостійна робота з 

електронними навчальними матеріалами у режимі цілодобового доступу, отримання 

консультацій у територіально віддаленого викладача, можливість активної дистанційної 

взаємодії [1]. Кафедри університету до початку кожного навчального року складають і 

затверджують графік консультацій. Аспіранти мають можливість онлайн-реєстрації на 

відпрацювання та консультації. Здобувачі освіти також можуть переглядати записані 

викладачами лекції чи презентації з відео-супроводом у популярному відеохостингу „You 

Tube”.  

Проведення занять синхронно на платформі Microsoft Teams, у поєднанні з 

асинхронною системою навчання, дозволяє використовувати змішану систему дистанційної 

освіти, елементи якої взаємодоповнюють один одного, створюючи сприятливий освітній 

простір для здобувача вищої освіти. Такий симбіоз сприяє швидшому засвоєнню навчального 

матеріалу та дозволяє науково-педагогічному працівнику ефективно комунікувати із 

здобувачем вищої освіти [2].  

Щоденний контроль знань аспірантів здійснюється на платформі СДО „Moodle” 

шляхом тестування: пропонується пройти комп’ютерну тестуючу програму у вигляді 24 

тестових завдань множинного вибору з однією правильною відповіддю. Семестровий 

контроль знань аспірантів з відповідних дисциплін відбувається з використанням системи 

Microsoft Teams (у режимі „нарада”, усна частина іспиту) та СДО „Moodle” (тестування, 

письмова частина іспиту). 

Можливості виконання наукової складової освітньо-наукових програм аспірантури на 

даний час у ТНМУ збережені: аспіранти мають змогу виконувати свої дослідження у п’яти 

атестованих лабораторіях університету, а також проводити ретроспективні дослідження 

архівних матеріалів закладів охорони здоров’я. Функціонує віварій університету.  

В умовах воєнного часу ТНМУ підтримує та заохочує ідею розвитку міжнародного 

партнерства з метою інтеграції в міжнародну академічну спільноту. Активна міжнародна 

співпраця з навчальними та науковими закладами, а також установами охорони здоров’я з 

усього світу дає можливість для реалізації низки міжнародних проєктів та участі 

представників університету у програмах академічних обмінів викладачів та аспірантів. Так, 

аспіранти університету проходять фахові стажування і виконують фрагменти дисертаційних 

робіт на базах провідних університетів Європи: Університету імені Йосипа Юрая Штросмаєра 

(Хорватія); Дебреценського університету в рамках  участі у програмі Cedars - RECOOP 

Solidarity Fellowship (Угорщина); Університету Сантьяго-де-Компостела (Іспанія) тощо. 

 Також сучасною і ефективною практикою є активне впровадження низки семінарів, 

тренінгів, майстер-класів для аспірантів і викладачів, які проводяться у дистанційному 

форматі:  „Ідентифікатори науковця”, „Пошук інформаційних джерел до наукових робіт. 

Методика інформаційного пошуку”, „Академічна доброчесність в умовах сучасного 

освітнього простору”, „Робота з науковометричними базами”, „Підбір журналу для публікації 

результатів наукових досліджень”, „Цитування джерел. Національні стандарти 

бібліографічного опису. Міжнародні стилі цитування”, „Кореляційно-регресійний аналіз у 

медичній статистиці” тощо. 

 Навчальні плани аспірантури на 2022-2023 н.р. модифіковано з врахуванням сучасних 

рекомендацій, введено нові предмети: „Інформаційно-комунікаційна грамотність та цифрова 

наука”, „Культура академічної української мови”, „Методи статистичного аналізу в наукових 

дослідженнях”.  

Як свідчать результати опитувань аспірантів щодо задоволеності ними рівнем 

викладання дисциплін, якості навчально-методичних комплексів, 92 % здобувачів позитивно 

оцінюють досвід змішаного навчання. З врахуванням того, що 65 % аспірантів працюють на 

посадах науково-педагогічних працівників та лікарів, використання технологій дистанційного 

навчання у освітньому процесі дозволяє ефективніше і швидше засвоїти потрібні освітні 
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компоненти в умовах воєнного стану. Широкий спектр методів дистанційного навчання 

дозволяє вибирати потрібний з урахуванням індивідуальних вимог та уподобань здобувача [3]. 

Висновки. Забезпечення організації освітнього процесу для здобувачів вищої освіти 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти очної (денної),  очної (вечірньої) та заочної 

форм навчання у змішаному форматі з використанням синхронної та асинхронної моделі 

освітньої взаємодії, може сприяти успішній реалізації права на якісну освіту навіть в умовах 

режиму воєнного стану. Дистанційне навчання є важливим допоміжним елементом у 

глобальному освітньому просторі і виступає як ефективне доповнення традиційних форм 

освіти, як засіб часткового вирішення її  проблем, особливо в період воєнного стану. 

Вимушений перехід на дистанційне навчання сприяє активізації використання нових 

інформаційних технологій, переосмисленню ролі викладача. І навіть після його згортання 

елементи дистанційної освіти будуть активно використовуватися в освітньому процесі. 

Серед перспектив удосконалення  навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні 

вищої освіти найбільше значення належить таким напрямкам: розвиток міжнародного 

співробітництва, впровадження і використання нових технологій та інструментів навчання і 

наукової діяльності, розширення і удосконалення навчального контенту, розвиток 

корпоративної стратегії дистанційного навчання; врахування потреб і побажань здобувачів 

вищої освіти, збільшення технологічних потужностей університету. 
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НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ 

 

М.М. Рожко, Т.М. Дмитришин 

 

Івано-Франківський національний медичний університет. м. Івано-Франківськ 

 

Функціонування інституції наукового керівництва в системі підготовки докторів 

філософії визначається Постановою КМ України «Про затвердження Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти 

(наукових установах)» зі змінами згідно Постанови КМ № 283 від 03.04.2019р. Науковий 

керівник – у першу чергу компетентний науковець, що веде активну публікаційну діяльність 

та бере участь у виконанні науково-дослідних робіт. Важливими для вирішення поставлених 

наукових завдань є співнапрямленість наукових інтересів керівника та аспіранта/здобувача. 

 Досвід підготовки понад 60 осіб до здобуття наукових ступенів свідчать про відсутність 

жодного наперед визначеного рецепту успішної співпраці між науковим керівником та 

здобувачем. Адже кожен випадок – індивідуальний, а кожне керівництво роботою - це 

беззаперечно індивідуальний підхід як до вибору теми, так і до всієї роботи. 

 Кращою практикою вважають відведення певного часу для спілкування із здобувачем, 

проте часом гостра необхідність термінового прийняття рішення – вимагають працювати поза 

графіком. Робота наукового керівника часто спрямована і на вдосконалення практичної 

діяльності молодого науковця, особливо за напрямком дослідження. 

Із часом відмічаємо зростання рівня оволодіння молодих науковців технічними 

засобами, іноземними мовами, проте методологічний рівень виконання роботи залишається 

найскладнішим етапом. 

 Не дивлячись на відведені 4 роки для підготовки доктора філософії, найінтенсивнішим 

як для наукового керівника, так і для здобувача є завершальний етап роботи. Часті зміни та 

оновлення регламентуючих документів змушують спільно працювати чітко та злагоджено. 

Адже помилка віддаляє офіційний захист та породжує порушення чинних протоколів.  

Під час взаємодії науковий керівник – здобувач прослідковуємо успішне 

відпрацювання м’яких соціальних навичок, лідируюче положення серед яких займає «дедлайн 

часу». Більше того, науковий керівник відповідальний за особу здобувача ступеня доктора 

філософії, не тільки, як за майбутнього науковця, але сприяє формуванню його як особистості. 

На сьогоднішньому етапі розвитку підготовки докторів філософії здійснення наукового 

керівництва залишається аматорською справою, оскільки менеджмент такої діяльності не 

визначений. Швидше за все, це шлях самовдосконалення, успішного розвитку як досвідченого 

науковця. Відмічаємо дисбаланс між вимогами та відповідальністю, які є до наукового 

керівника, та врахування проробленої роботи. 
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ЦИФРОВИЙ НАПРЯМОК МЕДИЦИНИ – ОДИН З ПРІОРІТЕТНИХ В ОСВІТНЬОМУ 

ПРОЦЕСІ СПЕЦІАЛІСТІВ ВИЩОГО РІВНЯ ОСВІТИ РІЗНИХ СТУПЕНІВ 

 

Н.М. Середюк, І.П.Вакалюк, Я.Л.Ванджура, Р.В.Деніна, П.П.Звонар, І.Ю. Ванджура  

Івано-Франківський національний медичний університет. м. Івано-Франквськ 

 

Використання цифрових та інформаційних технологій з метою покращення рівня 

медичної допомоги та, відповідно, стану здоров’я населення – пріорітетний напрямок 

розвитку медицини в усьому світі. Практики прикладного застосування цифрового прогресу в 

діагностиці, лікуванні та профілактиці багатьох захворювань показали свою ефективність у 

веденні пацієнтів із різноманітними хронічними захворюваннями.  

Отже, формалізація та алгоритмізація медичних задач є високозатребувані в сучасному 

суспільстві та потребують детального вивчення і застосування медичними спеціалістами. 

Останнім етапом алгоритмізації задач є конкретна програмно-апаратна реалізація проекту. 

Призначення програмного засобу не лише у визначенні змісту та обсягу вхідної і вихідної 

інформації, а також способів її подальшого використання для досягнення поставленої мети. 

Серед таких програмних засобів найбільшим попитом користуються спеціальні додатки для 

лікарів. Вони допомагають швидко, за мінімальний час розрахувати необхідні показники і 

можуть стати ефективними помічниками лікарів у боротьбі з поширеними серцево-судинними 

захворюваннями (ССЗ) вже сьогодні.  

Враховуючи потужний потенціал, який містять в собі ці інновації, нашою кафедрою 

було впроваджено в навчальний план дисциплін «Внутрішня медицина. Змісовий модуль 1. 

Кардіологія» (підготовка магістрів) та «Новітні аспекти кардіології» (підготовка здобувачів 

PhD) вивчення та застосування методів цифрових обчислень у діагностиці, лікуванні та 

профілактиці ССЗ. В ході розбору клінічних ситуацій активно вводяться в дію щодо 

конкретного пацієнта медичні калькулятори за такими напрямками: швидкість клубочкової 

фільтрації, індекс маси тіла, SCORE, CHA2DS2-VASc, HAS-BLED, GRACE, розрахунок маси 

міокарда лівого шлуночка, DAPT та Presice DAPT, що дозволяє різнопланово підійти до 

кожного клінічного випадку в разі діагностики, лікування, профілактики та прогнозу. Для 

здобувачів PhD поряд з цим активно впроваджується в навчання застосування цифрових 

розрахунків за шкалами Syntax I, II, III у визначенні оптимального підходу реваскуляризації 

(шляхом черезшірного коронарного втручання зі стентуванням чи аорто/мамарнокоронарного 

шунтування) пацієнтів із атеросклеротичним ураженням коронарних судин, таким чином 

встановлюючи метод лікування, який прогностично буде кращим за процентом смертності у 

кожному індивідуальному випадку. 

Використання вищеперелічених цифрових розрахунків вже стало невід’ємною 

частиною диджиталізації охорони здоров’я, і на нашу думку, стартовою сходинкою 

інноваційних програмних рішень у лікарській практиці та наукових підходах медицини 

майбутньої цивилізації. 
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З НАУКОЮ В ПРАКТИКУ: ДОСВІД СПІВПРАЦІ ІЗ ЗОВНІШНІМИ 

СТЕЙКХОЛЕДРАМИ НА ОНП 228 «ПЕДІАТРІЯ» 

 

Ольга Синоверська 

 

гарант ОНП 228 «Педіатрія» Івано-Фроанківський національний медичний університет. 

м.Івано-Франківськ 

 

Формування конкурентноспроможного фахівця згідно із сучасними викликами 

розвитку медичної сфери, впровадженням нових методів та технологій визначає необхідність 

для здобувачів ступеня «доктор філософії» оволодіння окрім методики наукового пошуку ще 

і практичних навичок та вмінь. Така комбінаторика потенційно детермінуватиме 

привабливість  такого фахівця для потенційних роботодавців, серед яких для здобувачів ОНП 

«Педіатрія» є лікувально-профілактичні заклади МОЗ України.  

Роботодавці зацікавлені у підготовці фахівців високої кваліфікації в галузі охорони 

здоров’я дітей, здатних до вирішення галузевих проблем професійного та дослідницько-

інноваційного спрямування, постійного саморозвитку та вдосконалення фахової та 

педагогічної майстерності. Тому зовнішні стейкхолдери активно долучаються до формування 

ОНП «Педіатрія» та проведення освітнього процесу на ОНП.  

В рамках освітнього процесу на ОНП існує практика залучення професіоналів та 

експертів галузі до проведення аудиторних занять, відкритих лекцій та майстер-класів, робота 

здобувачів у практичних центрах закладів охорони здоров’я області. Зокрема, заступники 

медичного директора КНП «ІФ ОДКЛ ІФ ОР» к.мед.н., експерт НСЗУ Наталія Митник та 

к.мед.н. Оксана Дащенко періодично залучаються до освітнього процесу на ОНП на кафедрі 

дитячих хвороб ПО. Їхні заняття згідно із опитуванням користуються популярністю серед 

здобувачів, оскільки мають прикладне значення та професійну спрямованість, допомагають 

досягнути програмних результатів навчання. Значний практичний інтерес викликав майстер-

клас з використання мобільного датчика УЗД, проведений медичним директором КНП «ІФ 

ОДКЛ ІФОР», членом Європейської Ради Реанімації, доцентом Ярославом Семковичем в 

рамках Угоди про співпрацю між ІФНМУ та  КНП «ІФ ОДКЛ ІФОР». 

Здобувачі мають можливість працювати та здобувати практичні навики у тренінгових 

центрах закладів області: Центрі муковісцидозу, Школі «Дитячого здоров’я», Школі 

«Цукрового діабету», Центрі медико-генетичного консультування, Центрі катамнезу. Така 

робота дає можливість удосконалення soft skills, отримання навичок вербального спілкування 

із пацієнтами різного віку та їх батьками, роботи у команді. 

В рамках угоди про співпрацю між ІФНМУ та приватними медичними центрами в 2021 

році проведено гостьові лекції к.м.н., доценткою кафедри радіології та радіаційної медицини 

Олександрою Царук на тему «Методи ультразвукової діагностики в практиці сучасного 

науковця» на базі клініки «Доктор Царук» та к.м.н., доценткою кафедри дитячих хвороб ПО 

Вірою Сем‘янчук на тему «Зміни до календаря вакцинації та рекомендовані вакцини 

(впровадження в практику)». В рамках цих зустрічей молоді науковці мали можливість 

ознайомитися з організацією роботи сучасних медичних центрів та поспілкуватися з лікарями 

клінік. Аспіранти та здобувачі відмітили, що такий формат співпраці є необхідним для 

розуміння сучасного вектора розвитку як науки, так і практичної медицини і є дієвим методом 

імплементації наукових досягнень в практичну охорону здоров’я. 
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ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «СУЧАСНІ АСПЕКТИ 

ЕНДОКРИННОЇ ПАТОЛОГІЇ» ЗА ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ 

ФІЛОСОФІЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДИЦИНА» 

 

Н.В. Скрипник, І.О. Костіцька, О.М. Дідушко, В.І. Боцюрко, І.В. Чернявська 

 

Івано-Франківський національний медичний університет. м. Івано-Франківськ 

 

Програму вивчення навчальної дисципліни «Сучасні аспекти ендокринної патології» 

складено відповідно до освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії зі 

спеціальності 222 «Медицина» третього (освітньо-наукового) рівня, галузь знань 22 Охорона 

здоров’я.  

Навчальна дисципліна «Сучасні аспекти ендокринної патології» вивчає епідеміологію, 

етіологію, патогенез, структурні зміни органів, особливості клінічного перебігу та діагностики 

при патології ендокринних залоз (гіпоталамус, гіпофіз, щитоподібна, прищитоподібні, 

підшлункова, статеві залози, наднирники, тимус) та обмінних захворюваннях; дослідження 

структурно-функціональних змін ендокринних залоз та їх вплив на розвиток неендокринних 

захворювань із врахуванням біохімічних, імунних, гомеостатичних порушень та змін органів 

і систем на макро-, мікроскопічному та клітинному рівнях; оптимізація та розробка нових 

методів діагностики, терапевтичного й оперативного лікування, профілактики й реабілітації 

ендокринних захворювань та обмінної патології; дослідження нових ланок патогенезу 

порушень серцево-судинної, нервової, імунної та інших систем, органів травлення, нирок і 

опорно-рухового апарату при ендокринних й обмінних захворюваннях і розробка нових 

методів профілактики й комплексного лікування; медико-соціальне обґрунтування нових 

диференційованих підходів  до профілактики ендокринних захворювань, їхніх ускладнень та 

нових програм відновної терапії.  

Необхідною умовою оптимальної інтеграції викладання ендокринології для здобувачів 

з іншими кафедрами є єдині концепції, схеми, класифікації, етіології, патогенезу, обстеження, 

клініки, лікування захворювань у викладанні матеріалу. На сьогодні, практично немає 

клінічних дисциплін, які прямо чи опосередковано не використовують сучасні результати 

наукових досліджень в області ендокринології. 

Освітня підготовка аспірантів кафедри ендокринології базується на використанні 

лекцій, практичних занять, семінарів, тренінгів, конференцій із застосуванням як очних, так і 

дистанційних форм навчання. Під час освітньої підготовки аспірант має оволодіти 

технологіями інформаційного пошуку, комунікацій, сучасних інформаційних технологій 

презентацій результатів дослідження, написання дисертації. Використовувані методи, 

методики та технології для досягнення цілей та програмних результатів навчання ґрунтуються 

на принципах студентоцентрованого підходу та академічної свободи. 

Під час вивчення дисципліни здобувачам освіти пропонується опанувати змістовний 

модуль 1 «Цукровий діабет, захворювання щитоподібної залози, паращитоподібних залоз, 

гіпоталамо-гіпофізарної системи, наднирникових та статевих залоз». Запропоновано перелік 

тем, що вивчаються аудиторно та ряд питань, які здобувачі повинні опрацювати самостійно й 

індивідуально. Належне місце у структурі дисципліни виділено для самостійної роботи 

здобувачів, запропоновано багато видів самостійної діяльності  (підготовка до практичних 

занять, згідно розроблених методичних матеріалів  до самостійної роботи здобувачів у 

відділеннях клініки  із пацієнтами, з написанням історії хвороби та закріпленням  практичних 

навичок у навчально-практичних центрах кафедр університету). Різноманітні види 

індивідуальної роботи сприяють можливості професійного зростання та удосконалення 

лікарської майстерності у клініці,  забезпечують відповідальність, комунікабельність, 

саморозвиток особистості майбутнього лікаря.  

Навчальна дисципліна «Сучасні аспекти ендокринної патології» орієнтована на 

підготовку кваліфікованого конкурентоспроможного фахівця зі сформованим системним 

науковим та загально-культурним світоглядом, універсальними навичками дослідника, 

https://uchika.in.ua/sudovo-medichna-ekspertiza-rechovih-dokaziv.html
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наділеного глибинними знаннями зі спеціальності «Ендокринологія», за якою виконується 

дослідження, здатного розв’язувати комплексні проблеми в галузі дослідницько-інноваційної 

та професійної медичної діяльності, а також провадження педагогічної діяльності за фахом. 

В процесі навчання використовується матеріально-технічне забезпечення Івано-

Франківського національного медичного університету: навчальні кімнати, обладнані 

мультимедійними засобами; навчально-практичний центр «Медицина» кафедри внутрішньої 

медицини № 2 та медсестринства; міжкафедральна наукова лабораторія Івано-Франківського 

національного медичного університету на базі кафедри внутрішньої медицини № 1, клінічної 

алергології та імунології імені академіка Є. М. Нейка; комп’ютерний клас на базі кафедри 

внутрішньої медицини № 2 та медсестринства – 10 місць; клінічні бази: Комунальне 

некомерційне підприємство «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради», 

ендокринологічне відділення, терапевтичний відділ Університетської клініки Івано-

Франківського національного медичного університету. Для проведення наукових досліджень 

за принципами доказової медицини діє 11 науково-дослідних лабораторій з підтвердженою 

технічною компетентністю. На підставі укладених договорів при навчанні використовується 

сучасне медичне обладнання та апарати комунальних та приватних лікувально-

профілактичних закладів м. Івано-Франківська. 

Результатом вивчення дисципліни є здобуття знань, навичок та вмінь, достатніх для 

формування системного наукового і культурного світогляду, професійної етики та 

доброчесності; набуття універсальних навичок дослідника і мовних компетентностей, 

виконання оригінального наукового дослідження; та впровадження наукових досягнень у 

національний та міжнародний науковоосвітній простір, у практичну медицину та інші сфери 

життя для розв’язання комплексних проблем в галузі дослідницько-інноваційної та 

професійної медичної діяльності; розвиток здатності до безперервного розвитку та 

самовдосконалення. 
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ЗАЛУЧЕННЯ КЛІНІКО-БІОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ БАЗИ В 

ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗДОБУВАЧАМИ СТУПЕНЯ  

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ  

 

В.С. Сулима, Р.Р. Бігун, О.Г. Попадинець, А.М. Сачко  

 

Івано-Франківський національний медичний університет. м. Івано-Франківськ 

 

Вступ. Закон США про добробут тварин забороняє їх використання в експерименті без 

відповідного наукового обґрунтування. Дозвіл на виконання експерименту можна отримати 

після доведення його реальної наукової цінності. Аналогічним правом в Україні володіють 

етичні комісії вишів, які керуються Законом України 3447-IV в редакції від 08.08.2021року 

про захист тварин від жорстокого поводження, де в статті 26 ретельно прописані правила 

поводження з тваринами, що використовуються в наукових експериментах, тестуванні, 

навчальному процесі, виробництві біологічних препаратів. Таке використання тварин 

допускається лише в разі, якщо відсутня можливість заміни їх іншими альтернативними 

методами і об'єктами. 

Експериментальне моделювання є важливим етапом проведення наукових досліджень, 

оскільки передує будь-яким клінічним випробуванням. Дослідження in vivo має на один рівень 

вищу доказовість, ніж досвід окремих експертів або дослідження in vitro. Через певні 

морально-етичні принципи, коли деякі патології та методи лікування неможливо дослідити в 

повній мірі на людях, результати дослідження на тваринах є ведучими орієнтирами для 

наступного клінічного впровадження. 

Матеріали і методи.  

 

  

На клініко-біологічній експериментальній базі (“Віварій”) Івано-Франківського 

національного медичного університету виконуються експериментальні дослідження на 

лабораторних тваринах в рамках  підготовки здобувачів для здобуття ступеня доктора 

філософії. При проведенні експериментального дослідження було включено 200 лабораторних 

тварин різних дослідних груп. Лабораторні щурі знаходилися в клітках стандартного розміру, 

з вільним доступом до води та їжі зі звичайним для гризунів раціоном в умовах природного 

освітлення та достатньої вентиляції. Після досягнення тваринами необхідної маси тіла та 

соматичної зрілості, 80 з них було прооперовано під внутрішньоочеревинним знеболенням. 

Іншій групі з 120 тварин проведено одноразове внутрішньовенне болюсне введення 

осмотичного діуретика через хвостову вену. Одразу після проведення хірургічних втручань, 

щурів переміщували в клітки на дві тварини. Після моделювання патології в необхідні терміни 

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/viddily/kliniko-biolohichna-eksperymentalna-baza-vivarii
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/viddily/kliniko-biolohichna-eksperymentalna-baza-vivarii
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тварин було декапітовано під загальною анестезією для забору крові. Усі маніпуляції та догляд 

за тваринами проводився згідно Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що 

використовуються для наукових експериментів або в інших наукових цілях(Страсбург). Для 

мінімізації систематичних похибок при проведенні, експеримент виконано згідно настанов 

The ARRIVE guidelines 2.0. 

Результати. В рамках досліджень було змодельовано гіпотиреоз у 60 тварин; 

йододефіцит у 60 тварин; ізольовану травму довгих трубчатих кісток з одночасною 

малоінвазивною кінцевою фіксацією перелому у 40 тварин; поєднану краніо-скелетну 

політравму у 40 тварин. З 200 тварин, задіяних в експерименті, 15 тварин було виведено поза 

досліджуваними термінами внаслідок їх передчасної смерті. З них, 11 тварин померло до 

експериментального моделювання досліджуваних патологій та 4 тварини померли в різні 

терміни післяопераційного періоду. Відсоток післяопераційної виживаності становив 95%.  

Висновки. На клініко-біологічній експериментальній базі “Віварій” Івано-

Франківського національного медичного університету створені умови для гуманного 

утримання експериментальних тварин згідно Європейських конвенцій. При одночасному 

практичному застосуванні наявних настанов для зменшення вірогідності похибок в 

експерименті на різних його етапах, можливе якісне відтворення клінічної патології на 

тваринах з отриманням результатів для їх якісної статистичної обробки. 

  

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/viddily/kliniko-biolohichna-eksperymentalna-baza-vivarii
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ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ 

ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО РІВНЯ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

 

М.Т. Христова, Д.О. Сухомейло, О.Е. Рейзвіх 

 

Одеський національний медичний університет. м. Одеса 

 

Однією з провідних тенденцій розвитку сучасної вищої освіти як в Україні, так і за її 

межами є застосування технологій дистанційного навчання. Пандемія COVID-19, а потім 

повномасштабне вторгнення росії призвели до суттєвих змін у всіх сферах життєдіяльності 

людини та в освіті зокрема. Українські навчальні заклади були змушені терміново 

впроваджувати дистанційну форму навчання, як єдино можливу у зв’язку з введенням 

жорстких карантинних обмежувальних заходів, по-перше, а з 24 лютого у зв’язку з 

багаточисельною міграцією людей, ведення бойових дій на території УКРАЇНИ, що 

передбачало самоізоляцію громадян та особливості організації освітнього процесу в умовах 

воєнного стану. 

Дистанційна форма навчання, як будь-яка інша форма навчання, не може бути 

ізольованою від загальної системи освіти. Дистанційне навчання – досить поширена форма 

для України, але багато незрозумілого й багато труднощів виникає в процесі її застосування.  

Основою ефективного застосування дистанційного навчання є технологічна готовність 

викладачів, здобувачів і закладу освіти, а також ґрунтовна методична підготовка кожної 

дисципліни, вибір оптимальної моделі навчального процесу, проєктування сценарію навчання 

як послідовності дій та досвіду, що його здобувач отримає впродовж курсу, деталізована 

підготовка й організація занять.  

Підготовка здобувачів третього рівня вищої освіти ґрунтується на компетентнісному, 

системному підходах та принципах академічної свободи з можливістю формування 

індивідуальної освітньої траєкторії. Формами навчання в аспірантурі є лекції, семінарські, 

практичні заняття, тренінги, практична підготовка, індивідуальне наукове керівництво, 

консультації. 

Одеський національний медичний університет має сучасну матеріально-технічну базу 

для навчальної та наукової роботи. Орієнтуючись на новітні світові тенденції розвитку освіти 

та цифрових технологій в Україні, науково-педагогічний колектив розуміє потребу у 

діджиталізації процесів навчання та модернізації існуючих програмних комплексів. 

Впровадження інформаційної системи є частиною стратегічного плану розвитку університету.  

Кожен учасник навчального процесу в Університеті має обліковий запис в системі 

Microsoft Office 365. Важлива можливість авторизації користувачів у Системі за допомогою 

існуючих облікових записів Microsoft.  

Викладачами стоматологічних кафедр ОНМедУ реалізуються інноваційні методики 

навчання – описані в сучасній науковій та навчально-методичній літературі, 

найпоширенішими серед таких методів є метод проектів, групові обговорення, «мозковий 

штурм», баскет-метод (метод навчання на основі імітації ситуації), тренінг-навчання, 

практичний експеримент, тощо. 

Для проведення занять ОНМедУ використовується формат синхронного заняття (з 

одночасною присутністю всіх учасників заняття онлайн, наприклад, вебінар, 

відеоконференція тощо). Такі сервіси як Zoom, TeamLink, Skype, Google Meet, дають змогу в 

реальному часі проводити обговорення, дискусії. Демонстрація екрана викладача допомагає, 

проводити інтерактивне обговорення наданих результатів дослідження, наприклад, 

рентгенограми, проводити аналіз КТ-діагностики та ін. Ці сервіси також дозволяють 

проводити так звані стрім-лекції, на яких, окрім демонстрації презентацій, можна надавати 

коментарі до викладеного матеріалу.  

На відповідних кафедрах стоматологічного факультету було проведено велику роботу 

з розробки технології створення інформаційно-освітніх ресурсів та концепції експертизи 
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дистанційних курсів. Співробітниками кафедр постійно проводяться навчальні тренінги та 

семінари з використання дистанційних технологій у навчальному процесі для викладачів 

університету. Забезпечується методична, технічна та організаційна допомога викладачам при 

розробці дистанційних курсів тощо. Передбачено системне використання інформаційно-

комунікаційних технологій. Не тільк здобувачі третього рівня вищої освіти ОНМедУ, 

викладачі, а й студенти університету є однією з найбільш просунутих категорій користувачів 

інформаційно-комунікаційних технологій, а дистанційне навчання є психологічно 

комфортною формою навчання.  

Викладачі та здобувачі використовують різноманітні інтерактивні дошки. Кожна 

платформа передбачає надання посилання для роботи з конкретною дошкою, а також 

збереження результатів роботи у форматі рисунку або pdf документу. Наприклад: https:// 

micro.com/, https:// padlet.com/, https:// explaineverything.com/, https:// www.mentimeter.com/, 

https:// kahoot.com/ та ін. 

Для забезпечення якісної підготовки докторів філософії галузь знань 22 Охорона 

здоров’я, із спеціальності 221 - «Стоматологія» в ОНМедУ на належному рівні налагоджено 

роботу з організації інформаційного забезпечення освітньо-наукового процесу. Основне 

використання інформаційних ресурсів для освітньо-наукової діяльності аспірантів ОНМедУ 

забезпечують бібліотека ОНМеду та Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського 

(обсяг фондів навчальної, наукової літератури становить першому випадку понад 900 тис 

примірників та понад 15 744 324 примірників в другому). Бібліотеки забезпечують доступ до 

інформації для підвищення рівня знань, ефективного розвитку освітньої та наукової діяльності 

та задоволення інформаційних потреб наукових працівників та аспірантів, забезпечують 

доступ до навчальної та наукової інформації на різноманітних носіях (навчальні посібники, 

періодика, аудіо – відеодокументи, електронні документи, CD- ROМи, бази даних, в тому 

числі, бази даних Інтернет та ін.) в достатній кількості, що задовольняє потребу учасників 

освітньо-наукового процесу на 100%. Підтримку в роботі «Віртуального бібліотекаря» 

ОНМедУ здійснюють фахівці довідково-бібліографічного відділу бібліотеки. Пошук ведеться 

по каталогах і картотеках бібліотеки, баз даних Міжрегіональної Корпорації медичних 

бібліотек України, учасницею якої є бібліотека ОНМедУ, україномовних та англомовних 

ресурсів Інтернет, інформаційним матеріалам кафедр ЗВО. 

Матеріально-технічна база ОНМедУ дозволяє забезпечити якісний науково-освітній 

процес. Дистанційна форма навчання в ОНМедУ надає можливість здобувачам навчатись у 

будь-який час і у будь-якому місці, отримуючи при цьому віртуальну мобільність. За 

необхідності здобувачі мають можливість кілька разів передивлятись відеозаписи лекцій або 

відеоінструкції до практичних занятть; мають можливість до зв’язку з викладачами за 

допомогою електронної пошти, мобільного зв’язку, месенджерів (Viber, Telegram, WhatsApp) 

і навіть соціальних мереж. Викладачі також мають унікальну можливість, працюючи у 

дистанційному режимі, освоїти нові методики викладання та розробити свої власні 

нововведення в освітній процес. Викладачі, як і здобувачі постійно удосконалюють свої 

знання, підвищують творчу активність, свою кваліфікацію і навички, відповідно до 

нововведень та інновацій в освітньому процесі. 

Дистанційне навчання має свої переваги та недоліки, тому найбільш вдалою можна 

вважати очно-дистанційну форму навчання, яка оптимально поєднує переваги очного та 

дистанційного навчання, традиційних та інноваційних технологій навчання.  

Навіть після завершення дистанційного формату навчання у ЗВО або переходу до 

змішаного формату навчання, методики викладання, як для студентів, так для аспірантів, вже 

не будуть такими, як були, оскільки навіть при навчанні в аудиторії буде продовжено 

використання вищезазначених ресурсів, що містять такі елементи новітніх методик 

викладання як інтерактивна взаємодія та креативна візуалізація матеріалу. 
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