
                   Р І Ш Е Н Н Я 

навчально-методичної конференції 

«Сучасні методичні технології керування навчальним процесом у 

вищих медичних навчальних закладах»  
Вища медична освіта повинна забезпечити високоякісну підготовку 

студентів і лікарів-інтернів, що є важливою складовою реформування галузі 

охорони здоров’я та реалізації соціальних пріоритетів держави, оскільки від 

рівня підготовки майбутніх лікарів залежить якість надання медичної допомоги 

населенню країни. Сучасний розвиток медичної науки і практики зумовлюють 

необхідність вносити корективи у підготовку та підвищення кваліфікації 

медичних працівників із наближенням їх освіти до міжнародних стандартів. 

Саме тому, якість освіти у вищих навчальних закладах необхідно покращити 

шляхом ефективної організації та інформатизації навчального процесу, 

впровадженням передових наукових розробок у практику викладання, 

забезпеченням високого професіоналізму викладачів, створенням сучасної 

навчально-методичної бази в усіх освітніх галузях, зокрема і медичній.  
    Обговоривши тему конференції, учасники прийняли рішення:  

1. Враховуючи перспективи медичної реформи в Україні із розширенням 

навантаження на лікарів первинної ланки, сучасні вимоги до лікарів, що 

забезпечує належний професійний рівень фахівця протягом всього часу 

діяльності, формувати у студентів уміння самостійно проводити пошук та 

засвоювати знання за допомогою сучасних засобів комунікації. Формувати у 

них уміння відбирати актуальну та перевірену медичну інформацію. 

2. Продовжувати виконання  дослідження по розробці впровадження 3D 

моделювання та клінічне застосування в навчальний процес шляхом      

використання новоствореної лабораторії для вивчення спец. предмету з 

вивчення екто- та ендопротезування, як науково-дослідницький підрозділ по 

запровадженню сучасних технологій у науково-медичну практику ВНМУ ім. 

М. І.Пирогова. Сучасному лікарю (студенту, інтерну, курсанту) оволодіти 3D 

технологіями та застосовувати досвід використання в клінічній практиці.  

3. Ураховуючи актуальність та інноваційність питання впровадження медичної 

інформаційної системи «Доктор Елекс» у медико-профілактичних закладах, 

пропонується ввести до тематичного плану дисципліни «Медична 

інформатика» оглядову лекцію та для практичних занять студентів 

спеціальності «Лікувальна справа» тему, яка пов'язана з обробкою медичних 

зображень різних діагностичних пристроїв. 

4. Для студентів спеціальностей «Стоматологія» і «Медична психологія» 

пропонується підготувати практичні заняття з більшою фаховою 

спрямованістю.  

5. Запропонувати обов’язкове проходження психологічного моніторингу 

майбутніх абітурієнтів з метою створення «портрету профорієнтації» (подачу 

заключення про профорієнтацію майбутнього абітурієнта).  

6. З метою покращення якості підготовки фахівців та підняттю рейтингу ВНЗ, 

особливо тих, хто навчається на комерційній основі за кошти місцевих 

бюджетів,  залучати до моніторингового контролю (присутність на іспитах і 



т.д.) як самих платників, так і їх представників (головних лікарів, голів або 

представників районних адміністрацій). 

7. Звернутися до ректорату з пропозицією обов’язкового ініціювання по 

втіленню побаченого під час закордонних професійно-орієнтованих відряджень 

фахівцями ВНЗ (маємо на меті створення професійно-аналітичного підрозділу з 

нововведень у методологічному, навчальному та практичному напрямках).  

      8.  Активізувати інтеграцію симуляційного навчання у діючу систему вищої 

медичної освіти на рівні ВНМУ ім. М.І.Пирогова, шляхом: 

    - оволодіння викладачами на базі симуляційного центру інноваційними 

освітніми технологіями для подальшого проведення об’єктивного 

структурованого клінічного іспиту (ОSCE); 

    - впровадження для лікарів-інтернів I-го та II-го років навчання іспиту з 

невідкладних станів на базі університетського симуляційного центру; 

    - сприяння поновлення бази симуляційного центру ВНМУ ім. М.І.Пирогова 

новими високотехнологічними  мультидисциплінарними навчальними 

системами.  

   Термін виконання: до кінця навчального року. 

          9.    Завідувачам кафедр: 

      - З даним рішенням ознайомити всіх викладачів відповідних кафедр  

університету і проінформувати навчальний відділ в письмовій формі до 

25.06.2018 року із зазначенням дати і номеру протоколу.  

      -  Звіт  про хід виконання цього рішення подати в навчальну частину до 01.09. 

2018  та 01. 02. 2019 року. 

      10.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з   

науково- педагогічної (навчальної) роботи проф. Гумінського Ю.Й. 

 

 

 
 


