
Організація освітнього процесу студентів медичного вузу в умовах 

воєнного стану 

Шаєнко З. О., Лігоненко О. В., Ільченко В. І., Пікуль К. В.,    

Прилуцький К. Ю. 

Полтавський державний медичний університет, м. Полтава  

Освіта за своїм змістом, методами  та формами є змінною, оскільки вона 

має реагувати на нові цивілізаційні виклики та сучасні реалії. Пандемія 

коронавірусу вже змусила всіх освітян адаптуватись та перелаштувати свою 

роботу на дистанційний режим. Війна в Україні вносить свої корективи у 

низку сфер життя, у тому числі і на освітній процес. Це нові виклики – 

руйнування закладів вищої освіти, вимушено переселені студенти та педагоги, 

які навчаються і працюють у нових для себе закладах по всій Україні та за її 

межами. 

Керівництву вищих навчальних закладів зараз, як ніколи, важливо попри 

все підтримувати якість освітньої діяльності закладу. В умовах війни та 

постійних повітряних тривог складно дотримуватись сталого розкладу занять. 

Найбільш оптимальна та безпечна форма організації освітнього процесу для 

студентів в умовах воєнного стану — дистанційна або змішана у синхронному 

й асинхронному режимах. У цілому дистанційна освіта має стати більш 

інтерактивною, захопливою і такою, що спонукає до поглиблення знань, щоб 

надавати українським студентам конкурентні переваги. 

Не дивлячись на війну, відстежувати навчальні досягнення  студенів-

медиків є дуже важливим та необхідним. Для цього викладачам варто 

розробити завдання для перевірки отриманих знань та навичок. Відстеження 

динаміки навчальних досягнень студентів надасть змогу педагогам вчасно 

діагностувати можливі освітні втрати та вчасно на них реагувати. Для 

діагностування освітніх втрат варто визначити пропущені теми, розробити 



завдання для оцінювання навчальних досягнень, проаналізувати результати. 

Після цього – розробити плани подолання освітніх втрат: колективні, групові 

або індивідуальні. Такі плани можуть включати самостійну роботу студента, 

консультації викладача, виконання завдань у групах. 

Воєнні дії стали ще одним поштовхом для зміни принципів 

викладацького процесу. Викладачі ще раз усвідомили, що тепер їхня сила не у 

вмінні розповісти те, що студенти можуть і без них почитати в інтернеті. Тепер 

їхня сила в умінні мотивувати, запалити жагу до знань. Дані навички є 

надзвичайно важливими в майбутньому. 

Очевидно, що проблеми навчання і виховання молоді можуть бути 

успішно вирішені тільки при постійному вдосконаленні системи освіти, на 

основі наукових принципів, досягнень педагогічної науки і практики, високого 

рівня професіоналізму педагогів, підвищення їх кваліфікації, модифікації 

сучасних підходів до організації педагогічного процесу. 

Під час війни заклад освіти стає осередком, який дає змогу нашим 

студентам отримувати не лише знання, але й психологічну підтримку. Тому 

надзвичайно важливо гнучко підходити до організації роботи та 

налаштовувати освітній процес так, щоб він був комфортним і безпечним для 

студентів та педагогів. 

 

 

 

 


