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РІШЕННЯ 

Центральної методичної Ради 

Запорізького державного медичного університету 

з питання: «Підсумки ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок-1, 2. Фармація», «Крок-

2. Технологія парфумерно-косметичних засобів» і заходи деканатів та кафедр щодо 

підвищення рівня підготовки студентів до іспитів»  

від 22 листопада 2018 року 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію декана І фармацевтичного факультету доцента 

Кремзера О.А., ЦМР відзначає, що в університеті постійно проводитися планомірна робота з 

підготовки студентів до ліцензійних інтегрованих іспитів за системою «Крок». Організаційно-

педагогічні заходи, які направлені на удосконалення підготовки студентів до складання іспиту 

були запроваджені у навчальний процес кожної дисципліни, що винесена на іспит. Вони 

включають ряд контрольних тестувань, у тому числі і на паперових носіях, виділення групи 

ризику, посилення роботи з даним контингентом, проведення оглядових лекцій, тестування в 

комп'ютерних класах та використання онлайн-комунікацій. Для підготовки до іспиту 

використовувалась програма тестування в системі «RATOS». Цього року, вперше, відповідно до 

Положення про порядок створення, функціонування та використання онлайн-курсів для 

підготовки до ліцензійних іспитів КРОК, з метою забезпечення якісної підготовки студентів, було 

розроблено та впроваджено в навчальний процес онлайн-курс Крок 1. Фармація. Було проведено 

3 проміжних і контрольне тестування. Під час проведення проміжної атестації виявлялись слабкі 

ділянки у підготовці, а за результатами підсумкового тестування напередодні офіційного ЛІ, 3 

студенти спеціальності «Фармація», 1 студентка спеціальності «ТПКЗ», які не подолали 

встановлений бар’єр, були відраховані з університету за невиконання складової індивідуального 

навчального плану. 

Аналізуючи підсумки складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1. Фармація», 

необхідно відзначити, що в порівнянні з показниками минулого року, всі категорії студентів 

цього року мають вищі результати. Студенти спеціальності «Фармація» отримали результат 

74,4%, що вище показника минулого року на 5,4%. Студенти спеціальності «ТПКЗ» також 

підвищили минулорічний показник - на 7,4%. Загальний результат ліцензованого інтегрованого 

іспиту «Крок 1. Фармація» студентів обох спеціальностей (72,45%) перевищує національний 

показник (69%) на 3,45%. 

Серед студентів спеціальності «Фармація» іспит не склали 13 студентів (10,0%), що на 

14,3% менше ніж у минулому році та 2 студенти (15,38%) спеціальності «Технології 

парфумерно-косметичних засобів» - на 27% менше минулорічного показника. 

Загальний показник кількості студентів, що не склали ЛІ «Крок 1. Фармація» цього року 

серед студентів спеціальностей «Фармація» і «ТПКЗ» нашого університету – 10,49%. Порівняно 

з минулим роком він нижчий на 28,51%. А порівняно з національним показником результат 

студентів нашого ВНЗ кращий на 9,89%. 

Для підготовки студентів до перескладання (перше перескладання ЛІ відбулось 19 липня 

2018р.) в період літніх канікул (липень-серпень) було надано доступ студентам до комп’ютерних 

класів, забезпечено консультації викладачів кафедр на період підготовки, організовано широке 

використання засобів комп’ютерної комунікації. Однак, іспит не пересклав жоден студент. За 

результатами другого перескладання 21 серпня 2018р. 3 студентів спеціальності «Фармація» і 1 - 

«ТПКЗ» були відраховані.  

Цього року на 1 фармацевтичному факультеті відбувся 100 випуск провізорів, і, прикметно, 

що саме ці випускники залишили добру згадку у літописі ЗДМУ, бо цей випуск мав 100-

відсотковий результат складання ЛІ «Крок 2. Фармація»! Аналізуючи підсумки проведення 

ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 2» необхідно відзначити, зріст загальних результатів 

складання іспитів: 
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- спеціальність «Фармація» – 78,2%, що на 7,8% вище у порівнянні з показником 2017 року; 

- спеціальність «ТПКЗ» – 81,6%, що на 6% вище у порівнянні з минулорічним показником. 

Не змогли подолати необхідний мінімальний критерій успішного складання ЛІ студенти-

випускники, які не подолали прохідний бар’єр у 2017 році. Вони складали іспит повторно - 5 

студентів спеціальності «Фармація» та 1 студент спеціальності «ТПКЗ», що відповідно на 5,8% 

та 1,5% менше у порівнянні із минулорічними показниками. 

Найбільшу кількість правильних відповідей порівняно з іншими субтестами цього року 

студенти спеціальності «Фармація» дали з менеджменту та маркетингу у фармації (84,8%). Також 

високі результати студенти показали з клінічної фармації (83,7%) та аптечної технології ліків 

(83,1%). Найбільша динаміка спостерігається з ММФ (+14,9%). Також вагоме збільшення 

результатів відбулося з АТЛ (+11,1%) та клінічної фармації (+7,0%). Порівняно незначною є 

динаміка із фармакогнозії (+3,4%). Як і минулого року, найнижчі результати отримано із субтесту 

«Заводська технологія ліків» (68,5%). 

Студенти спеціальності «ТПКЗ» цього року дали найбільшу кількість правильних 

відповідей порівняно з іншими субтестами з фармацевтичної та косметичної хімії (86,0%).  

Найнижчі результати отримано із субтесту «Фармакогнозія з основами фітокосметики» 

(77,1%). 

Найбільша позитивна динаміка спостерігається з фармацевтичної та косметичної хімії 

(+16,8%).  

Досить значене зниження результатів спостерігається з косметології (–7,1%) та 

фармакогнозії (–5,4%). 

Таким чином, підсумки ліцензійних іспитів продемонстрували правильність вибраного 

алгоритму підготовки до них. Разом з тим, існує необхідність оптимізації та посилення роботи з 

організації підготовки до ліцензійних іспитів, підвищення ступеня відповідальності завідувачів 

та викладачів кафедр, дисципліни яких показали зниження показників. 

Виходячи з вищевикладеного, Центральна методична Рада  

 

УХВАЛИЛА 

 

1. Інформацію декана І фармацевтичного факультету з питання «Крок-1, 2. Фармація», «Крок-

2. Технологія парфумерно-косметичних засобів» і заходи деканатів та кафедр щодо підвищення 

рівня підготовки студентів до іспитів» взяти до відома і визнати необхідність посилення роботи 

в цьому напрямку з метою підвищення результатів тестування студентів і покращення 

рейтингового місця ЗДМУ в цілому. 

2. Враховуючи положення оновленого Регламенту проведення медичних ліцензійних іспитів, 

відповідно до листа МОЗ України від 29.06.2017 р. 08.1-30/17662 «Про визначення рівня 

компетентності з іноземної мови професійного спрямування у студентів, громадян України, які 

навчаються за спеціальностями «Медицина», «Стоматологія», «Фармація» галузі знань 22 

«Охорона здоров'я» та з метою покращення підготовки студентів І фармацевтичного факультету: 

2.1. Проректору з науково-педагогічної роботи проф. Візіру В.А.: 

2.1.1. Забезпечити постійний моніторинг якості підготовки до проведення ліцензійних 

іспитів «Крок-1, 2. Фармація», «Крок-2. Технологія парфумерно-косметичних 

засобів». 

Протягом року 

2.1.2. Спільно з деканами факультетів доц. Кремзером О.А., доц. Пряхіним О.Р., доц. 

Мельником І.В. розробити докладний план заходів щодо підготовки студентів до 
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ліцензійних іспитів і забезпечити контроль за його виконанням та розробити 

стратегію з подолання негативних тенденцій за результатами окремих дисциплін 

 Жовтень-листопад 2018 р. 

2.2. Деканам факультетів доц.Кремзеру О.А., доц. Пряхіну О.Р., доц. Мельнику І.В.  

2.2.1. На засіданнях спільної факультетської Вченої ради приділяти увагу питанням 

підготовки до ліцензійних іспитів «Крок-1, 2. Фармація», «Крок-2. Технологія 

парфумерно-косметичних засобів». 

Протягом року 

2.2.2. Забезпечити організацію системи підготовки до проведення інтегрованих 

ліцензійних іспитів «Крок» з обов'язковим використанням баз даних центру 

тестування і наявних матеріалів тестових завдань. 

Протягом року 

2.2.3. Взяти під контроль забезпечення якісного виконання заходів щодо  запровадження 

онлайн-курсу для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-1. Фармація». 

     Протягом року 

2.2.4. Створити онлайн-курс для підготовки до ЛІ «Крок- 2. Фармація», «Крок-2. 

Технологія парфумерно-косметичних засобів» 

До 01.12.2018 р. 

2.3. Завідувачам кафедр, які беруть участь в підготовці студентів до ліцензійних іспитів «Крок»: 

2.3.1. Провести засідання кафедр з обговоренням і аналізом результатів ліцензійних 

іспитів “Крок”, на яких розробити план заходів щодо покращення підготовки 

студентів з окремих дисциплін і забезпечити його реалізацію.  

Жовтень-листопад 2018 

2.3.2. Забезпечити широке використання тестової системи оцінки знань студентів з 

прохідним показником 80% для визначення як базового, так і підсумкового рівня 

знань. Результати тестування враховувати в оцінюванні дисциплін, підсумків 

навчальної та виробничої практик. 

Протягом року 

2.3.3. Оновити кафедральні бази тестових завдань з відповідних дисциплін для 

подальшої підготовки студентів з використанням онлайн-курсу. 

Листопад 2018 

2.3.4. При підготовці до іспитів «Крок», обов’язково використовувати відкриті тестові 

бази Центру тестування МОЗ України. 

 Протягом року 

3. Контроль над виконанням даного рішення покласти на проректора з НПНР доц. Моргунцову 

С.А. 

 

 

  



4 

 

РІШЕННЯ 

Центральної методичної Ради  

Запорізького державного медичного університету  

з питання «Про підсумки МЛІ «Крок 3. ЗЛП» та «Крок 3. Стоматологія», «Крок 3. 

Лабораторна діагностика»  та заходи щодо покращення якості підготовки інтернів»  

від 22 листопада 2018 року 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь декана ФПО, доц. Рябоконя Ю.Ю. «Про підсумки 

медичних ліцензійних іспитів «Крок-3. Загальна лікарська підготовка», «Крок-3. Стоматологія», 

«Крок-3. Лабораторна діагностика» та заходи кафедр щодо підвищення рівня підготовки до 

іспиту, Центральна методична Рада відзначає, що питанням підготовки лікарів-інтернів до 

державного ліцензійного тестового іспиту «Крок 3. Загальна лікарська підготовка», «Крок-3. 

Стоматологія» та «Крок-3. Лабораторна діагностика» в університеті приділяється достатня і 

постійна увага. 

Деканатом, кафедрами ФПО та профільними кафедрами 1-го, 2-го та 3-го медичних 

факультетів проводяться заходи, спрямовані на удосконалення і оптимізацію підготовки лікарів-

інтернів, провізорів-інтернів до іспиту «Крок 3. Загальна лікарська підготовка», «Крок-3. 

Стоматологія» та «Крок-3. Лабораторна діагностика». 

Підготовка до державного ліцензійного іспиту «Крок 3» носить системний і послідовний 

характер, проводиться під час семінарських і практичних занять з розглядом тестових завдань, не 

залежно від спеціальності в інтернатурі. 

Підготовка здійснюється в три послідовні етапи та проводиться щодня під час семінарських 

і практичних занять з обговоренням тестових завдань, незалежно від спеціальності в інтернатурі. 

За весь період підготовки до «Кроку 3» проводяться не менше п’яти ректорських 

контрольних робот (початковий, декілька етапних та кінцевий рівень знань) які направлені на 

виявлення групи ризику. Лекції та практичні заняття проходять з обов’язковим розбором 

проблемних питань по тематиці субтестів. Тестування лікарів-інтернів проводиться за графіком 

в комп’ютерному класі ФПО, на сайті державного Центру тестування в режимі тренінгу та у 

системі «Ratos» по екзаменаційним буклетам попередніх років. Індивідуальна робота викладачів 

профільних кафедр з лікарями-інтернами «групи ризику» та самопідготовка лікарів інтернів 

проводиться в поза аудиторний час. 

Відзначається в цілому позитивна робота деканату, кафедр ФПО та кафедр 1-го, 2-го та 3-

го медичних факультетів університету по організації і проведенню підготовки лікарів-інтернів до 

державного ліцензійного тестового іспиту «Крок-3. Загальна лікарська підготовка», «Крок-3. 

Стоматологія» та «Крок-3. Лабораторна діагностика», «Крок 3 Фармація (пілот)».  

Проте Центральна методична Рада відзначає ряд недоліків, зокрема не високий рівень 

знань у лікарів-лаборантів та провізорів-інтернів. 

Враховуючи важливість іспиту «Крок 3. Загальна лікарська підготовка», «Крок-3. 

Стоматологія» та «Крок-3. Лабораторна діагностика», «Крок 3 Фармація (пілот)» як 

обов’язкового державного ліцензійного тестового іспиту, що складають лікарі-інтерни усіх 

спеціальностей, та з метою удосконалення підготовки лікарів-інтернів до іспиту, Центральна 

методична Рада  

УХВАЛИЛА 

1. Декану факультету післядипломної освіти, доценту Рябоконю Ю.Ю.: 

1.1. Здійснювати контроль якості організації навчально-виховного процесу та успішності 

лікарів-інтернів на профільних кафедрах, які здійснюють підготовку до ліцензійного 

іспиту «Крок 3. Лабораторна діагностика», «Крок 3. Стоматологія», «Крок 3. Загальна 

лікарська підготовка» та «Крок 3 Фармація». 

Постійно 
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1.2. На засіданні Вченої ради ФПО провести аналіз результатів складання інтернами у 

2017-2018 н. р. ліцензійних іспитів «Крок 3. Лабораторна діагностика», «Крок 3. 

Стоматологія» та «Крок 3. Загальна лікарська підготовка», «Крок 3 Фармація», для 

визначення плану заходів щодо підготовки інтернів до ліцензійних іспитів на 2018-

2019 н. р. 

Згідно плану 

1.3. Проводити підготовку до державного ліцензійного іспиту «Крок 3» згідно 

розробленому плану заходів, щодо поліпшення успішності інтернів за спеціальністю 

«Загальна лікарська підготовка», «Стоматологія» «Лабораторна діагностика», 

«Загальна фармація» на 2018-2019 навчальний рік. 

Згідно плану 

1.4. Провести у продовж року не менше п’яти Ректорських контрольних робот (РКР) «Крок 

3. Лабораторна діагностика», «Крок 3. Стоматологія», «Крок 3. Загальна лікарська 

підготовка» та двох РКР «Крок 3. Фармація» з метою виявлення групи «ризику». 

Розробити та обговорити заходи щодо подальшої підготовки лікарів-інтернів які 

увійшли до цієї групи. 

Протягом року 

1.5. Створити у 2018-2019 н.р online курси з метою підготовки до ДЛІ «Крок 3. ЗЛП», «Крок 

3. Стоматологія», «Крок 3. Лабораторна діагностика» та «Крок 3. Фармація» та ввести 

їх як складову комплексного заліку. 

Січень 2019 року 

1.6. Забезпечити координацію та взаємодію профільних кафедр університету в проведені 

заходів, спрямованих на оптимізацію підготовки інтернів. 

Постійно 

2. Завідувачам кафедр ФПО, профільних за фахом кафедр 1-го та 2-го та 3-го медичних 

факультетів, що здійснюють підготовку інтернів: 

2.1. Систематично контролювати організацію та методичне забезпечення підготовки 

інтернів до іспиту «Крок 3. Загальна лікарська підготовка», «Крок 3. Лабораторна 

діагностика», «Крок 3. Стоматологія» та «Крок 3. Фармація». 

Постійно  

2.2. При підготовці до практичних, семінарських занять, а також (РКР) врахувати 

встановлені мінімальні критерії успішного складання ліцензійного інтегрованого 

іспиту «Крок 3» на рівні 81 % правильних відповідей за буклетами минулих років. 

Постійно 

2.3. На профільних кафедрах під час практичних та семінарських занять, а також лекцій 

проводити розбір тестових завдань, які рекомендовані «Центром тестування при МОЗ 

України».  

Постійно 

2.4. На профільних кафедрах, які здійснюють підготовку інтернів до ЛІ «Крок 3. 

Лабораторна діагностика», «Крок 3. Стоматологія» та «Крок 3. Загальна лікарська 

підготовка», «Крок 3 Фармація», призначити викладачів, відповідальних за проведення 

підготовки студентів до ліцензійних іспитів. 

Протягом року 

2.5. На профільних кафедрах скласти графіки консультативної роботи щодо підготовки 

інтернів до ЛІ «Крок 3. Лабораторна діагностика», «Крок 3. Стоматологія» та «Крок 3. 

Загальна лікарська підготовка», «Крок 3 Фармація», а також забезпечити їх 

необхідними методичними матеріалами. 

Протягом року 
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2.6. Розмістити та оновити інформаційні матеріали для підготовки інтернів до ліцензійного 

іспиту «Крок 3. Лабораторна діагностика», «Крок 3. Стоматологія» та «Крок 3. 

Загальна лікарська підготовка», «Крок 3 Фармація», які оприлюднені Центром 

тестування при МОЗ України» на сторінках кафедр порталу ЗДМУ та репозитарії. 

Протягом року 

2.7. Створити та запровадити online курси з метою підготовки до ДЛІ «Крок 3. ЗЛП», «Крок 

3. Стоматологія», «Крок 3. Лабораторна діагностика» та «Крок 3. Фармація» та ввести 

їх як складову комплексного заліку.  

до 1 січня 2019 року 

3. Завідувачу кафедри Клінічної лабораторної діагностики Павлову С.В.: 

3.1. Розробити План заходів щодо поліпшення підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю 

«Лабораторна діагностика». 

        До 1 грудня 2018 року 

3.2. Посилити контроль за ходом підготовки лікарів-інтернів до ліцензійного іспиту в 

період проходження очного періоду навчання. 

Постійно  

4. Завідувачам кафедр професору Білаю І.М., професору Мазуліну О.В. приділяти більше 

уваги якості підготовки провізорів-інтернів до ДЛІ «Крок 3 Фармація», особливо звертаючи 

увагу на інтернів з групи ризику. 

Протягом року 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з науково-педагогічної 

роботи, професора Візіра В.А. 
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РІШЕННЯ 

Центральної методичної Ради  

Запорізького державного медичного університету  

з питання: «Про реалізацію заходів та досягнуті результати в рамках концепції якості 

освіти в Запорізькому державному медичному університеті» 

від 22 листопада 2018 року 

 

Розглянувши інформацію завідувача кафедри пропедевтики дитячих хвороб, проф. Іванька 

О.Г. «Про реалізацію заходів та досягнуті результати в рамках концепції якості освіти в 

Запорізькому державному медичному університеті», Центральна методична рада відзначає, що 

підготовка студентів в Запорізькому державному медичному університеті здійснюється на 

засадах впровадження розроблених заходів в рамках концепції якості освіти. 

З метою подальшого покращення контролю за якістю підготовки фахівців у галузі охорони 

здоров’я  та на виконання закону України про вищу освіту ст. 16, рекомендацій МОЗ України від  

04.08.2009 № 08.01-47/1441 за наказом ректора ЗДМУ, професора Колесника Ю.М., №496 від 

28.12.2015 р. на громадських засадах створено сектор моніторингу якості освіти, діяльність якого 

спрямована на організацію системи внутрішньо університетського контролю. 

Головними підсумками роботи сектору за останній рік були проведення анкетування 267 

студентів університету різник факультетів щодо оцінки якості надання освітніх послуг. 

Анкетування проведено на засадах рекомендацій, наданих кафедрою суспільних дисциплін.   

Встановлено, що студенти у своїй більшості вважають викладання достатньо вимогливим, 

професійно-спрямованим, поважним до студентів. Студенти задоволені рівнем матеріально-

технічного забезпечення. Проте можуть бути висловлені зауваження студентської спільноти 

щодо підвищення ефективності проведення позааудиторних занять, зокрема ефективністі 

проведення відробок пропущених занять та подальшу оптимізацію оцінювання знань. Зроблено 

висновок, що впроваджена система контролю якості освіти в університеті на засадах розроблених 

анкет може бути застосована як  довготривалий процес з проведенням динамічного аналізу 

виникаючих викликів і результатів їх подолання.  

Сектор моніторингу також постійно приймає участь в аналізі академічної успішності 

студентів медичних та стоматологічного факультетів із наданням звітів на факультетських радах 

університету. Особливістю проведеного в останній рік аналізу була спроба графічної 

інтерпретації динаміки академічної успішності. Це дало змогу встановити існування певних 

проблем на окремих курсах та перенацілити напрямок виховної роботи саме на проблематичних 

контингент осіб що навчаються. 

За результатами атестаційної перевірки університетом підтверджена у 2018 р. відповідність 

стандартам якості ISO 9001:2009. 

Виходячи з наведеного вище, Центральна методична Рада  

УХВАЛИЛА 

1. Інформацію завідувача кафедри пропедевтики дитячих хвороб проф. Іванька О.Г. «Про 

реалізацію заходів та досягнуті результати в рамках концепції якості освіти в Запорізькому 

державному медичному університеті» взяти до відома і продовжити спрямування діяльності 

сектору на забезпечення якісної організації навчального процесу. 

2. Сектору моніторингу якості  освіти: 

2.1. Разом із керівництвом університету аналізувати  виклики та прогнозувати ризики щодо 

якості освіти в навчальному закладі. 

Постійно 

2.2. Розробляти і рекомендувати попереджуючі заходи. 



8 

 

Постійно 

2.3. Керуючись наказом ректора № 312 від 28.08.17 продовжити розробку та удосконалення  

концепції та технічних засобів контролю якості освіти шляхом  анонімного опитування 

студентів з впровадженням алгоритмів аналізу отриманих соціологічних даних.  

Протягом року 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на завідувача кафедри пропедевтики 

дитячих хвороб проф. Іванька О.Г. 
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РІШЕННЯ 

Центральної методичної Ради  

Запорізького державного медичного університету  

з питання «Інформація про стан практичної підготовки студентів ІІІ-го медичного 

факультету, що навчаються зі спеціальності «Стоматологія»» 
від 22 листопада 2018 року 

 

Обговоривши інформацію декана ІІІ–го медичного факультету Шишкіна М.А., ЦМР 

відзначає, що відповідно до наказу МОЗ України № 929 від 07.12.2009 р. «Про затвердження та 

введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

«спеціаліст» та на основі примірного навчального плану підготовки фахівців другого 

(магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» до наказу МОЗ України 

від 09.11.2015 р. № 733 кваліфікації «лікар-стоматолог» у ВНЗ IV рівня акредитації за 

спеціальністю «стоматологія» практична підготовка студентів здійснюється у формі виробничої 

практики та професійної клінічної практичної підготовки студентів. 

Основними базами для студентів спеціальності «стоматологія» є ННМЦ 

«Університетська Клініка», «Центр медичної реабілітації та профілактики» ННМЦ 

«Університетська Клініка», де назагал 9 стоматологічних кабінетів з 12 сучасними 

стоматологічними установкам; фантомний клас кафедри пропедевтичної та хірургічної 

стоматології з 10 стоматологічними установками оснащеними фантомами; відділення щелепно-

лицевої хірургії КУ «МКЛЕШМД» з сучасним операційним блоком. Проте, навіть така кількість 

сучасно обладнаних місць на навчальних базах не дозволяє кожному студенту на практичних 

заняттях в повному обсязі засвоїти практичні навички з дисциплін.  

Проводиться подальша робота із залучення до співпраці приватних стоматологічних 

клінік та оснащення навчальних баз.  

Залишаються чинними розроблені у 2016-2017 навчальному році та затверджені накази 

ректора ЗДМУ та директора департаменту охорони здоров’я про заходи щодо залучення в якості 

баз навчання та проходження практики державних закладів охорони здоров’я. Має місце 

домовленість про співпрацю між університетом та приватними стоматологічними клініками. 

Кадровий стан кафедр терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології і 

пропедевтичної та хірургічної стоматології, за звітній період, суттєво змінився. Захищені три 

кандидатські дисертації. Заплановано п’ять кандидатських та одна докторська дисертація.  

Питання з засвоєння студентами практичних навичок та проходження виробничої 

лікарської практики з дисципліни «Дитяча стоматологія» залишаються невирішеними, у зв’язку 

з тим, що більшість приватних стоматологічних клінік, з якими існує домовленість про 

співпрацю, не мають ліцензії на надання стоматологічної допомоги з дитячої стоматології. 

Одночасно, державні стоматологічні установи не в змозі забезпечити проходження практики 

великій кількості студентів. 

Виходячи з вищевикладеного, Центральна методична Рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію декана ІІІ–го медичного факультету доцента Шишкіна М.А. з питання «Про 

стан практичної підготовки студентів ІІІ-го медичного факультету, що навчаються зі 

спеціальності «Стоматологія»» взяти до відома і визнати необхідність посилення роботи в 

цьому напрямку з метою підвищення якості практичної підготовки студентів. 

2. Декану ІІІ–го медичного факультету доценту Шишкіну М.А. удосконалювати та розвивати 

матеріально-технічну базу кафедр стоматології.   

Постійно 
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3. Декану ІІІ–го медичного факультету доценту Шишкіну М.А. та завідувачу кафедри 

терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології доценту Возному О.В. приділити 

більше уваги щодо підготовки кадрів та проходження практики на базі міської дитячої 

стоматологічної поліклініки. 

Протягом року 

4. Декану ІІІ–го медичного факультету доценту Шишкіну М.А. та завідувачу кафедри 

терапевтичної,ортопедичної та дитячої стоматології  доценту Возному О.В. та завідувачу 

кафедри пропедевтичної та хірургічної стоматології к.мед.н. Чертову С.О., аналізуючи 

результати практики студентів після впровадження заходів щодо проходження виробничої 

практики за місцем проживання, більш ретельно приділяти увагу населеному пункту 

проходження практики, а при наявній можливості проходити практику у місті Запоріжжі, 

вважаючи його пріоритетним. 

Протягом року 

5. Завідувачу кафедри терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології доценту Возному 

О.В. та завідувачу кафедри хірургічної та пропедевтичної стоматології к.мед.н. Чертову 

С.О., з урахуванням затверджених наказів ректора ЗДМУ та директора департаменту 

охорони здоров’я, приділити увагу збільшенню кількості клінічних баз-закладів охорони 

здоров’я та приватних стоматологічних клінік для навчання та проходження практики.  

Протягом року 
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РІШЕННЯ 

Центральної методичної Ради  

Запорізького державного медичного університету  

з питання: «Про стан організації освітнього процесу та методичного забезпечення 

викладання військової медицини на кафедрах університету» 

від 22 листопада 2018 року 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію завідувача кафедри медицини катастроф та 

військової медицини проф. Перцова В.І., ст. викл. кафедри медицини катастроф та військової 

медицини Муляра В.Ф. «Про стан організації освітнього процесу та методичного забезпечення 

викладання військової медицини на кафедрах університету», Центральна методична рада 

відзначає, що підготовка студентів в Запорізькому державному медичному університеті 

здійснюється на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 03.05.2014 № 15076/1/1-14 

з метою поліпшення організації вивчення студентами питань військової медицини та медицини 

надзвичайних ситуацій. 

Внесені зміни до діючих навчальних програм з дисциплін: «Внутрішня медицина» (5 рік 

навчання), «Госпітальна хірургія» (5 рік навчання), «Травматологія та ортопедія» (3 рік 

навчання), «Гігієна та екологія» (3 рік навчання), «Епідеміологія» (5 рік навчання). 

У 2018 -2019 н. р. для всіх студентів 2 курсу медичного факультету, а також для 3 курсу 

фармацевтичного факультету введена дисципліна «Підготовка офіцерів запасу в галузі знань». 

Починаючи з 2017-2018 н. р. кафедра медицини катастроф та військової медицини ЗДМУ 

згідно укладеного договору з МО України перейшла на 2-х річну програму навчання громадян 

України за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби. 

Бібліотека університету забезпечена 49 сучасними підручниками з Військової та Військово-

медичної тематики. 

Завідувач кафедри та троє викладачів кафедри медицини катастроф та військової медицини 

пройшли  навчання протягом 2017-2018 навчального року на базі  Української Військово-

медичної академії з відповідних дисциплін та отримали посвідчення. 

Виходячи з наведеного вище, Центральна методична Рада  

УХВАЛИЛА 

1. Інформацію завідувача кафедри медицини катастроф та військової медицини проф. Перцова 

В.І., ст. викл. кафедри медицини катастроф та військової медицини Муляра В.Ф. «Про стан 

організації освітнього процесу та методичного забезпечення викладання військової 

медицини на кафедрах університету» взяти до відома і продовжити організацію освітнього 

процесу та методичного забезпечення викладання військової медицини на кафедрах 

університету. 

2. Продовжити навчання громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу медичної 

служби у ЗДМУ (2 роки навчання). 

Протягом 4, 5, 7, та 8 семестрів н.р. 

3. Завідувачам кафедр, на яких викладаються «військово-спеціальні» дисципліни: 

3.1. Підтримувати забезпечення якісної організації навчального процесу з питань 

військової медицини. 

Постійно 

3.2. Підібрати згідно тематики навчальні фільми відповідно до теперішньої ситуації, 

сучасних вимог та нормативних документів 
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Протягом 2018-2019 навчального року 

3.3. Оновлювати необхідною навчально-методичною документацією  веб-сторінку кафедр 

Постійно 

3.4. Запланувати навчання викладачів з кожної кафедри в  Українській Військово-медичній 

академії з відповідних дисциплін на 2018-2019 н. р. 

До 01.12.2018 р. 

4. Завідувачу кафедри медицини катастроф та військової медицини проф. Перцову В.І. 

4.1. Закінчити розробку презентацій на кожну тему занять обох модулів з дисципліни 

«Підготовка офіцерів запасу в галузі знань». 

До 31.12.2018 р.  

4.2. За рішенням Начальника Генерального штабу ЗСУ для втілення стандартів НАТО 

згідно сучасних вимог розробити програми з дисциплін «Загально-військова 

підготовка та загальна тактика», «Організація медичного забезпечення військ», 

«Організація забезпечення військ медичним майном». 

До 01.02.2018 р.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на завідувача кафедри медицини 

катастроф, військової медицини, анестезіології та інтенсивної терапії проф. Перцова В.І. 

 


