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13. Місце реалізації проекту (проведення заходу): дистанційний формат 

(онлайн) із застосуванням ліцензійного продукту компанії Майкрософт Офіс 365 

платформі Тімс (Teams) 

 

14. Мета та обґрунтування актуальності реалізації проекту (проведення 

заходу):  

Мета проекту – поширення позитивних практик адаптації вищих 

навчальних закладів України та Литви до COVID-19. 

 Пандемія COVID-19 та її наслідки майже повністю паралізували діяльність 

установ всього світу. Об’єднавши зусилля у пошуку нових технік адаптації до 

COVID-19, учасники-партнери зможуть більш ефективно надавати високоякісну 

вищу освіту у безпечному середовищі, уникаючи втрат та небажаних ризиків.  
Співпраця у вузькому колі професійних лікарів, досвідчених викладачів та 

вмотивованих студентів надасть повну картину змін у закладах вищої освіти, які 

відбулися під час карантинних обмежень: як то перехід до змішаної/дистанційної 

форми освіти, запобіжні заходи для уникнення поширення пандемії, підготовка 

кадрів для реагування на екстренні події, тощо. 

 

 

 15. Основні завдання проекту (заходу):  

       - налагодити міжкультурний діалог між молоддю України та Литви; 

       - проаналізувати стан адаптації вищої освіти до COVID-19 в Україні та Литві; 

       - обмін досвідом адаптації до COVID-19 між навчальними закладами; 

       - набуття учасниками нових знань та навичок техніками адаптацій до 

COVID-2019 завдяки новому європейському досвіду; 

       - розробити спільний план розв’язання проблем, пов’язаних з пандемією, 

спираючись на позитивні практики обох університетів-учасників; 

       - провести презентації та майстер класи щодо організаційних змін у 

функціонуванні закладів охорони здоров’я при COVID-19. 

 

16. Очікуваний результат:  

Реалізація проекту сприятиме поглибленню знань щодо COVІD-19 в 

учасників університетів-партнерів та ініціюванню модернізації підходів до 

надання послуг з навчання у сфері вищої освіти. 

Соціально-економічний ефект від реалізації проекту виражатиметься через 

обмін досвідом учасників з України та Литви щодо адаптації нових технік до 

COVID-19 та організацію академічної мобільності для учасників. 

Довгостроковим наслідком проекту буде сталість налагодження зв’язків, 

продовження проекту в форматі академічних обмінів, волонтерських обмінів, 

можливої участі у гуманітарних місіях, спільних наукових працях, можливості 

проходити медичну практику, організації Українсько-Литовських конференцій. 

Очікується, що спільне українсько-європейське бачення незалежно від 

географічної локації або гендерних ознак надасть нові пропозиції у корективах 
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традиційних підходів до адаптації наслідків пандемії як у освіті, так і в сфері 

медицини. 

Результатом проекту буде:  

- налагодження культурного діалогу між Україною та Литвою; 

- зміцнення міжуніверситетських та міжкультурних зв’язків; 

- обмін досвідом у сфері адаптації навчання в умовах пандемії, позитивних 

практик запобігання поширенню COVID-19 у студентському містечку; 

- поглиблення знань молоді щодо ситуації в Україні, Литві та світі в цілому; 

- набуття та покращення соціальних навичок (soft skills); 

- покращення лінгвістичної компетенції, тощо. 

       Очікується, що спільне українсько-європейське бачення незалежно від 

географічної локації або гендерних ознак надасть нові пропозиції у корективах 

традиційних підходів до адаптації наслідків пандемії як у освіті, так і в сфері 

медицини. 

20 учасників з України та Литви набудуть нових знань, навичок технік 

адаптацій до COVID-19 завдяки новому європейському досвіду шляхом 

проведення учасниками проекту презентацій,  майстер класів, відео-оглядів. 

Під час реалізації проекту враховано принцип гендерної рівності, оскільки 

створено рівні можливості для участі як чоловіків, так і жінок, водночас склад 

учасників становитиме: 20 осіб, із них 14 жінок та 6 чоловіків (70 % жінок та      

30 % чоловіків).  

Реалізація проекту у дистанційному форматі допоможе максимально 

запобігти поширенню респіраторної хвороби COVІD-19. 

 

Розділ ІІ 

1. Організація, відповідальна за реалізацію проекту (проведення 

заходу): Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя,                                           

просп. Маяковського, 26, тел.: 0038(061)224-64-69, 0038(061)233-60-07. 

 

2. Посадова особа, відповідальна за реалізацію проекту 

(проведення заходу): Авраменко Микола Олександрович, перший проректор 

Запорізького державного медичного університету, тел. +38(061)233-50-08. 

 

3. Перелік організацій, що беруть участь у реалізації проекту 

(проведенні заходу): 

Університет прикладних наук (м. Утена, вул. Майроне, 7, ЛТ-28142, 

тел./факс.: (8389) 516-62), тел. 003 70 389 51615; 

Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя,                                           

просп. Маяковського, 26, тел.: 0038(061)224-64-69, 0038(061)233-60-07. 
                                           

Розділ ІІІ 

1. Кількість учасників проекту, заходу: молодь, 20 осіб (по 10 осіб з 

України та Литви) у тому числі 14 жінок, 6 чоловіків. 
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1. Кількість працівників, залучених до реалізації проекту (проведення 

заходу), із зазначенням фаху:  1 перший проректор, 1 декан, начальники 

відділів міжнародних зв’язків обох навчальних закладів, викладачі 

університетів. 

 

2. Сценарний план реалізації проекту (проведення заходу): 

 
22 лиcтопада  2021 року 

12:00-12:20      Вітальне слово адміністрації Запорізького державного медичного 

університету та керівництва Університету прикладних наук 

(Утена, Литва) 

12:20-12:40 

 

Коротка презентація про Запорізький державний медичний 

університет 

12:40-13:00 Коротка презентація про Університет прикладних наук (Утена, 

Литва) 

13:00-14:00 

 

Презентація на тему: «COVID-19 в Україні, важливість та сучасна 

статистика розповсюдження захворювання» 

14:00-15:00 

 

Презентація на тему: «Організаційні зміни у функціонуванні 

закладів охорони здоров’я» 

15:00-15:30 Перерва 

15:30-16:00 

 

Наочний майстер клас на тему: «Як одягти противоепідемічний 

костюм» 

16:00-16:30 Презентація на тему: «Питання профілактичних заходів при 

COVID-19» 

16:30-17:00 Питання та відповіді 

23 листопада 2021 року 

12:00-13:00      Презентація на тему: «COVID-19 в Литві, важливість та сучасна 

статистика розповсюдження захворювання» 

13:00-14:00 Презентація на тему: «Організаційні зміни у функціонуванні 

закладів охорони здоров’я Литви» 

14:00-14:30 Перерва 

14:30-15:00 

 

Наочний майстер клас на тему: «Як одягти противоепідемічний 

костюм» 

15:00-15:30 Презентація на тему: «Питання профілактичних заходів при 

COVID-19 у литві» 

15:30-16:00 Питання та відповіді 

24 листопада 2021 року 

12.00-13.00 Лекція на тему: «Організація та введення антиепідемічних 

заходів у гуртожитках Запорізького державного медичного 

університету» 

13:00-14:00 Організаційні зміни в роботі Запорізького державного медичного 

університету (Офіс 365, Тімс, змішана форма навчання, онлайн 

навчання) 

14:00-14:30 Перерва 

14:30-15:30 Презентація на тему: «Введення дистанційного навчання в 

Запорізькому державному медичного університеті зі 

студентського погляду» 
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15:30-16:30 Презентація на тему: «Покращення у функціонуванні 

електронного журналу» 

16:30-17:00 Питання та відповіді 

25 листопада 2021 року 

13:00-14:00 Лекція на тему: «Організація навчального процесу в Університеті 

прикладних наук м. Утени під час COVID-19» (навчання, 

практика, диплом) 

14:00-15:00 Результати досліджень студентів щодо переваг та мінусів 

дистанційного навчання 

15:00-15:30 Перерва 

15:30-16:30 Презентація на тему: «Важливість та впровадження  

дистанційного навчання» 

16:30-17:00 Питання та відповіді 

26 листопада  2021 року 

12:00-13:00 

 

Презентація на тему: «Впровадження віртуального пацієнта у 

освітній процес на всіх стадіях навчання» 

13:00-14:00 

 

Майстер клас на тему: «Надання першої медичної допомоги 

віртуальному пацієнту під час COVID-19» від Запорізького 

державного медичного університету 

14:00-14:30 Перерва 

14:30-15:30 Презентація на тему: «Впровадження елементів віртуальної 

реальності в освітній процес на всіх стадіях навчання» від 

Університету прикладних наук м. Утени 

15:30-16:00 Питання та відповіді. Підбиття підсумків, закриття проекту 

 

4. Характеристика матеріально-технічного забезпечення проекту, 

заходу:  

Реалізація проекту не потребує матеріально-технічного забезпечення, 

оскільки буде здіснюватись без фінансування із загального фонду Державного 

бюджету України. 
 

Розділ ІV 

1. Загальний обсяг витрат: 0,00грн, 

у тому числі: 

за рахунок коштів бюджету: 0,00 грн; 

за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством: 0,00 грн. 

2. Розмір дольової участі організацій-учасників у проекті (заході) або 

внески за участь: 0,00 грн. 

3. Дані про структуру витрат на реалізацію проекту (проведення 

заходу): Реалізація проекту буде здійснена без фінансування із загального фонду 

Державного бюджету України. 

 

Директор департаменту 

молодіжної політики                                                                      Ірина БЄЛЯЄВА
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