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ЗВІТ РЕКТОРА  ОНМедУ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ   

(станом на 1 червня 2016 р.) 

 

Покращення підготовки лікарів відповідно до вимог  сучасного ринку 

праці, конкурентоспроможних в Україні та на міжнародному рівні потребує 

модернізації навчально-виховного процесу, спрямування його на створення  

оптимальних умов для професійного становлення майбутніх фахівців. 

Для підвищення  якості навчального процесу в університеті : 

- використовується фрагментарно дистанційна форма навчання та 

оновлюється методична база для її впровадження; 

- здійснюється постійний системний внутрішній моніторинг якості 

освітньої діяльності;  

- застосовується система управління веб-ресурсами навчальних 

програм з спеціальностей та дисциплін на основі платформи Moodle 

(www.moodle.org, розповсюджується з відкритим кодом); 

- проведена підготовча робота для впровадження типової моделі 

системи менеджменту якості (ISO 9000) з метою удосконалення системи 

управління університетом; 

- активізовано проведення практики на більш якісному рівні з 

розширенням баз практики в установах соціальної служби (інтернати, 

геронтологічні центри, будинки для людей похилого віку тощо); 

- частково впроваджено електронний журнал на 1 – 3 курсах; 

- модернізоване проведення  ректорського контролю за новою 

комп’ютерною  програмою – опитування студентів автоматизовано , а 

результат якості відповіді отримує викладач у режимі on-line. 

Ураховуючи глобалізацію знань, швидкі темпи накопичення та поширення 

інформації, що спостерігаються останні десятиліття з розвитком 

комп’ютерних технологій, стає надзвичайно актуальним пошук нових форм 

http://www.moodle.org/
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підготовки та подання інформації. У зв’язку із зазначеним зростає значимість 

підготовки  та впровадження у навчальний процес електронних видань. 

Одеський національний медичний університет є одним з лідерів у 

запровадженні і використанні електронних видань.  

Крім наукової бібліотеки для співробітників університету вже 8 років 

функціонує  електронна студентська бібліотека, в якій створено 61 

електронна кафедральна навчально-методична база, є понад 4 тис. 

електронних підручників та посібників, існують 5 читальних залів на 300 

місць, які мають доступ до Wi-fi, на сайті університету розташовано блок 

бібліотеки, де є on-line доступ до електронного каталогу бібліотеки та 

методичних матеріалів кафедр. Кількість звернень до Web-серверу бібліотеки 

як співробітників, так і студентів неухильно зростає.  Особливу увагу 

викликає віртуальний бібліотекар та електронна доставка документів. 

Однією з важливих форм бібліотеки з інформаційного забезпечення, науково-

дослідницької  і лікувальної діядбності співробітників університету є доступ 

до міжнародних інформаційних баз даних, відкрито ВООЗ – ресурс HINARI. 

ОНМедУ був партнером  у виконанні проекту «Східноєвропейська 

мережа передового досвіду в галузі досліджень і розробок при хронічних 

захворюваннях Chronex – RD в межах спільної операційної програми 

«Румунія-Україна-Республіка Молдова». Разом було проведено 23 тренінги, 

на яких пройшло навчання 355 співробітників. У рамках гранту під час 

виконання програми було створено  он-лайн платформу для дистанційного 

навчання, два кабінети для реалізації програми «Стандартизований пацієнт». 

На базі університету активно працює Навчально-інноваційний Центр 

практичної підготовки лікарів та студентів, обладнаний устаткуванням з 1 до 

7 рівнів реальності.  Це обладнання дозволяє навчати студентів, інтернів, 

лікарів в усіх сферах медичної діяльності, використовуючи сучасні методи та 

методики, в тому числі моделювання клінічних ситуацій різних рівнів 

складності, моделювання віртуальної реальності «Стандартизований 

пацієнт», систему психологічного консалтингу та менеджменту, а також 
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гібридну симуляцію.  Для перевірки компетентності та засвоєння виконання 

практичних навичок використовують брифінг, який полягає у презентації 

сценарію, та де брифінг, під час якого студенти аналізують свої дії, оцінюють 

якість допомоги. 

Результати фундаментальних, прикладних та методичних досліджень, 

вітчизняний досвід, принципи доказової медицини широко впроваджуються 

співробітниками кафедр як в університетських клініках, так і на інших 

клінічних базах ОНМедУ для чого використовуються відеосистеми та 

системи телекомунікаційних зв’язків. 

Налагоджено систему телемедичного консультування, яка на сьогодні 

охоплює 26 лікувально-профілактичних закладів області.  

Наші клініки, багатопрофільний медичний Центр та медичний 

офтальмологічний Центр надають цілодобову медичну допомогу населенню 

м. Одеси та області.  

Міжнародна робота ОНМедУ спрямована на підвищення якості 

навчання іноземних громадян та розвиток різнобічних зв'язків з 

міжнародними організаціями, одержання грантів, розробку спільних 

проектів, оптимізацію навчальної та наукової роботи з урахуванням сучасних 

тенденцій розвитку вищої школи та Європейської інтеграції, загальна 

кількість працюючих договорів  про співробітництво та партнерство 

дорівнює 38.  

У травні місяці  2016 р. протягом 10-ти днів  для студентів та 

викладачів університету було проведено цикл лекцій з больового синдрому 

та дієтичного харчування  членом Національної лікарської Асоціації Франції 

професором Давидом Ксав'є. Наприкінці циклу  33 студенти 4-5 курсів 

склали тестовий контроль та отримали відповідний сертифікат. 

ОНМедУ прийняв участь в Першій Міжнародній Професійній Виставці 

з питань освіти ЗНО-2016 (м. Київ), та отримав там нагороди – гран-прі у 

номінаціях «Лідер інновації у діяльності навчального закладу «університет-

новатор», «Лідер інновації у розвитку міжнародної співпраці та презентації 
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національної освіти у світовому та європейському освітньо-науковому 

просторі» та «Високий стиль сучасних програм, інноваційних підходів для 

підвищення якості освіти в контексті цивілізаційних змін». 

 На міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» за високі 

показники в роботі ОНМедУ отримав диплом за «Активне впровадження 

інноваційних технологій у процес навчання і виховання», диплом лауреата 

конкурсу першого ступеню у номінації «Інновації у створенні системи 

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти». 

У 2015 році проведено капітальний ремонт покрівель спортивного 

комплексу, бібліотеки, гуртожитку № 2 та будівлі Багатопрофільного 

медичного центру (університетської клініки) ОНМедУ.  Замінено старі, 

непридатні для подальшої безпечної експлуатації,  віконні блоки на 

енергозберігаючі металопластикові в тренувальних залах спортивного 

комплексу, гуртожитках  № 1/1 та № 1/2, приміщеннях бібліотеки та в 

окремих місцях загального користування гуртожитку № 3.  Проведено 

капітальний ремонт фасадів бібліотеки, гуртожитку № 3, гуртожитку № 2 та 

холу 1 – 2 поверхів Анатомічного корпусу. Проведено заміну силового 

кабелю та внутрішньої мережі електроживлення гуртожитку № 4.   

Для активізації наукової діяльності та  обміну досвідом навчальної 

роботи співробітники університету особливу увагу приділяють організації та 

участі в роботі міжнародних конференцій, Конгресів, інших наукових 

форумів, виступаючи з доповідями з актуальних питань медичної та 

фармацевтичних галузей, зокрема, питанням доказової медицини. В 

минулому навчальному році науково-педагогічним складом проведено на 

базі університету значну кількість наукових форумів різного рівня.  

Як і завжди, науково-педагогічні співробітники ОНМедУ взяли 

активну участь в роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції  з 

міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти» (з 

дистанційним під’єднанням ВМ (Ф) НЗ України за допомогою 

відеоконференц- зв’язку), яка відбулася 12 – 13 травня 2016 року на базі 
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Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського.  

У матеріалах конференції надруковано 34 наукові праці понад 100 авторів з 

числа науковців ОНМедУ. В їх  числі  наша  стаття «Перспективи 

впровадження сучасних інновацій в освітню діяльність університету». 

Зараз у своїй діяльності колектив університету спрямовує зусилля на 

впровадження нових навчальних планів та нових Галузевих стандартів вищої 

освіти, що значно  сприятиме підвищенню якості навчального процесу.   


