
Звіт 

за результатами громадського обговорення проєкту освітньо-наукової програми «Медицина», редакція 2020-03 

 

Поточна 

редакція 

/висвітлення 

питання 

Форма надання 

пропозицій 

Пропозиції, що надійшли 

під час громадського 

обговорення 

Рішення щодо 

пропозицій і 

обговорення 

Остаточна редакція із урахування 

результатів обговорення та додатково 

внесених змін 

Науково-педагогічні працівники 

Розділ 6. Вимоги 

до системи 

внутрішнього 

забезпечення 

якості вищої 

освіти 

підрозділ 

Забезпечення 

наявності 

необхідних 

ресурсів для 

організації 

освітнього 

процесу, в тому 

числі 

самостійної 

роботи 

здобувачів 

Пропозиція в 

громадському 

обговоренні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оксана ДІДУШКО  

д.мед., професор, 

 керівник 

міжкафедрального 

навчально-тренінгового 

симуляційного центру 

ОСКІ 

 

Рекомендовано докторам 

філософії третього рівня 

освіти за спеціальністю 

«Медицина» з другого 

року навчання проводити 

удосконалення 

практичних навичок в 

міжкафедральному 

навчально-тренінговому 

симуляційному центрі 

ОСКІ згідно попередньо 

Схвалено в 

повному обсязі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В ОНП «Медицина» додано базу 

навчально-тренінгового симуляційного 

центру ОСКІ. 

Відвідування центру здобувачами 

освітньо-наукового ступеня доктор 

філософії здійснювати згідно з  

розробленим графіком. 

 

 

 

 

 

 



Наведено 

перелік 

навчально-

практичних 

центрів для 

оволодіння 

практичними 

навичками та 

вміннями. 

 узгодженого графіка. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Гарант 

 Під час аналізу 

проєкту 

ОНП 

Ірина КОСТІЦЬКА 

д.мед.н., професор, 

професор кафедри 

ендокринології ІФНМУ 

 

Внести до ОНП 

«Медицина» розділ 8. 

«Ресурсне забезпечення 

реалізації програми», 

підрозділ «Кадрове 

забезпечення» інформацію 

щодо наукових шкіл 

університету, які задіяні в 

реалізації ОНП.  

 

Схвалено в 

повному об’ємі  

 

 

 

 

 

 

Зміни внесено у розділ 8. «Ресурсне 

забезпечення реалізації програми», 

підрозділ «Кадрове забезпечення»: 

Наукові школи університету задіяні в 

реалізації ОНП:  

Наукова школа вивчення 

морфофункціональних перетворень 

органів та тканин.  

Терапевтична школа ім. академіка     

Є.М. Нейко  

Кардіологічна школа 

Хірургічна школа 

Ендокринологічна школа 

Школа біоелементології ім.                   

Г.О. Бабенка 

Педіатрична школа 

Школа інфекціоністів 

Науково-дослідна школа з акушерства 



та гінекології  ім. І.Д. Ланового 

Школа соціальної медицини та 

громадського здоров’я  

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-

universytetu/naukova-robota/naukovi-

shkoly-universytetu. 

Члени проєктної групи 

 Під час аналізу 

проєкту 

ОНП 

Наталія ЧЕРНЮК 

д.мед.н., професор 

завідувачка кафедри 

внутрішньої 

медицини №1, 

клінічної імунології 

та алергології імені 

академіка 

Є.М.Нейка 

 

Внести до ОНП 

«Медицина» розділ 8. 

«Ресурсне забезпечення 

реалізації програми», 

підрозділ «Інформаційне 

та навчально-методичне 

забезпечення» навчання  

он-лайн відбувається на 

платформі Microsoft Teams 

рекомендовано додати 

альтернативні платформи 

Відхилено  Для уніфікації освітнього процесу за 

дистанційною формою навчання згідно 

затвердженого наказом ректора 

ІФНМУ №580-д від 03.06.2020 р.  

«Положення про дистанційне навчання 

в Івано-Франківському національному 

медичному університеті» обовʼязково 

підлягають перевірці в Університеті 

індивідуально створені веб-ресурси чи 

будь-які інші навчальні он-лайн 

платформи (Google Meet, Zoom). На 

даний час, ліцензійний дозвіл на он-

лайн навчання отримано для 

використання тільки платформи 

Microsoft Teams. 

Питання актуальне для перспективного 

розвитку он-лайн навчання. 

 

 

 

 



для он-лайн навчання: 

Google Meet, Zoom та ін. 

Голова Товариства Молодих Вчених 
 Пропозиція в 

громадському 

обговоренні 

Андрій САЧКО  

1.Проводити лекційні 

заняття на платформі 

Microsoft Teams на 

постійній основі. 

 

 

 

 

2. Розмістити відеозаписи 

лекцій на порталі 

SharePoint. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ввести практику в 

лікувальних установах із 

залученням стейкхолдерів 

задля пошуку можливих 

шляхів інтеграції наукових 

Схвалено 

частково за 

першою 

пропозицією  
 
 
 
 
 
 
Схвалено 
частково за 

другою 

пропозицією 
 
 
 
 
 
 
 
Схвалено в 

повному обсязі 

третю 

пропозицію 

На спільному засіданні робочої групи 

ОНП «Медицина» на чолі з гарантом, 

начальника відділу аспірантури та 

докторантури, проректора з наукової 

роботи, начальника навчального 

відділу схвалено проводити проводити 

на платформі Microsoft Teams на 

постійній основі 50,0% лекцій циклів 

дисциплін не професійної підготовки. 

Під час спільного засідання зазначених 

вище структурних підрозділів 

рекомендовано кафедрам протягом 

навчального року розмістити тези 

лекцій у вигляді презентацій Microsoft 

PowerPoint обсягом 10-15 прозірок на 

сторінці кафедри в SharePoint, 

відеозаписи 30-50% лекцій на порталі 

SharePoint зі збереженням авторських 

прав розробників лекцій. 

Питання може бути реалізоване під час 

проведення практичних занять, 

виконанні наукової складової 

дослідження, оскільки клінічна 

практика на ОНП не передбачена. У 

співпраці із ТМВ протягом першого 



досягнень у практичну 

медицину. 
 

семестру вивчити та сформувати 

можливі конкретні шляхи реалізації 

зазначеної пропозиції. 

Здобувач наукового ступеня доктора філософії третього року навчання ІФНМУ 

 Пропозиція в 

громадському 

обговоренні 

Іван СТОЙКА  

 

Вважаю доцільним 

збільшити перерахунок 

неформальної та 

інформальної освіти з 8 

годин до 12 годин. 

Схвалено з  

подальшою 

реалізацією 

Робоча група ОНП «Медицина» 

підтримує пропозицію і буде клопотати 

перед адміністрацією Університету 

щодо внесення змін до пункту 4. 

«Визнання та порядок зарахування 

результатів неформальної та 

інформальної освіти учасників 

формального освітнього процесу в 

університеті» підпункт 4.14 
«Положення про неформальну та 

інформальну освіту учасників 

освітнього процесу Івано-

Франківського національного 

медичного університету», редакція 

2020-1, затверджено наказом ректора 

№1453-д від 09.12.2020 р. 

Голова Комісії з виявлення та запобігання академічного плагіату в Університеті 
 Пропозиція під 

час аналізу 

проєкту ОНП за 

результатами 

роботи в 

спільному 

проєкті з 

Американськими 

Оксана ЖУРАКІВСЬКА 

д.мед.н., професор  

 

Пропоную впровадити 

google-форму 

опитувальника для 

моніторингу якості освіти 

Схвалено в 

повному обсязі 
Зміни внесені у розділ 6. Вимоги до 

системи внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти» підрозділ 

«Дотримання академічної 

доброчесності як працівниками ЗВО, 

так і здобувачами. Запобігання та 

виявлення академічного плагіату». 



Радами з 

міжнародної 

освіти 

«Ініціатива 

академічної 

доброчесності та 

якості освіти» 

(Academic IQ 

Initiative). 

та академічної 

доброчесності при 

навчанні на ОНП 

«Медицина». 

Визначити в ОНП як 

обов’язкове щорічне 

опитування. 

До процедур та заходів, що діють в 

ІФНМУ при навчанні на ОНП 

«Медицина» із метою забезпечення 

основних принципів дотримання 

академічної доброчесності до вказаних 

у програмі додано: 

-впроваджено google-форму 

опитувальника для моніторингу якості 

освіти та академічної доброчесності 

при навчанні здобувачів на ОНП 

«Медицина». 

 
Науковий відділ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Під час аналізу 

проєкту ОНП   

Тетяна ДМИТРИШИН  

в.о начальника наукового 

відділу д.мед.н., професор  

 

Внести до ОНП 

«Медицина» розділ 6. 

Вимоги до системи 

внутрішнього 

забезпечення якості вищої 

освіти» підрозділ 

«Дотримання академічної 

доброчесності як 

працівниками ЗВО, так і 

здобувачами.          

Схвалено в 

повному обсязі  
Зміни внесено у розділ 6. Вимоги до 

системи внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти» підрозділ 

«Дотримання академічної 

доброчесності як працівниками ЗВО, 

так і здобувачами. Запобігання та 

виявлення академічного плагіату». 

До процедур та заходів, що діють в 

ІФНМУ при навчанні на ОНП 

«Медицина» із метою забезпечення 

основних принципів дотримання 

академічної доброчесності до вказаних 

у програмі додано: 

 



 


