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РІШЕННЯ 

Центральної методичної Ради 

Запорізького державного медичного університету 

з питання: «Методичні аспекти впровадження інформаційних технологій 

в навчальний процес на кафедрах та заходи щодо його покращення»  

від 28 травня 2020 року 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь завідувача кафедри медичної та 

фармацевтичної інформатики і новітніх технологій проф. Рижова О.А. 

«Методичні аспекти впровадження інформаційних технологій в навчальний 

процес на кафедрах та заходи щодо його покращення» Центральна 

методична Рада відмічає, що високі наукові та освітні досягнення 

професорсько-викладацького складу, сучасна матеріально-технічна база 

університету сформували умови для запровадження на кафедрах 

університету сучасної дистанційної методики освітнього процесу – онлайн 

курсів. Кафедри університету розробили та розробляють онлайн курси та 

впроваджують дистанційну форму навчання курсів за вибором для студентів 

денної форми навчання. На цей час на платформі LMS edX всього 

зареєстровано 626 онлайн курсів з яких 359 є онлайн курси за вибором.  

Ректоратом університету у 2019-2020 навчальному році перед 

викладачами були поставлені складні завдання впровадження інформаційних 

технологій комунікацій у систему керування на факультетах, по дигіталізації 

методичної роботи на кафедрах університету, навчального процесу. Лідером 

з впровадження технологій електронного документообігу та цифрових 

відеокомунікацій є перший фармацевтичний факультет, де ще у жовтні 2019 

року була створена команда MS Teams для взаємодії членів Вченої ради 

фармацевтичних факультетів та розміщення поточної документації, спільної 

роботи, тощо. Отриманий досвід був використаний на етапі впровадження 

режиму карантину, що дозволило організувати та проводити зібрання 

комітетів та рад університету, а саме ЦМК, ЦМР, Вченої ради університету, 

Вчених рад факультетів, попередній захист дисертації у дистанційному 

режимі, засідання кафедр, тощо. 

Діяльність викладацького складу університету була направлена на 

створення умов для ефективного навчання студентів протягом року. 

Особлива увага приділялась саме організації підготовки студентів до 

ліцензійних іспитів КРОК-1, 2, 3. У вересні місяці була проведена потужна 

підготовка, як студентів другого фармацевтичного факультету, так і 

викладачів цього факультету з питань організації дистанційного навчання. 21 
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онлайн курси було розроблено для студентів заочної форми навчання по 

КРОКАМ. 

Окремий напрямок з підготовки до ЛІ Крок був підготовка студентів 3 

курсу медичних факультетів з англійської мови для сдачи тестів Крок 1, які 

надаються англійською мовою. Зав. кафедрою МФІ та НТ проф. О.А. 

Рижовим сумісно з в.о. зав. каф. іноземних мов доц. кафедри Л.В. Сазанович 

була розроблена концепція дистанційного навчання студентів англійської 

мови. Концепція складалась з заходів проведення майстер класів для 

викладачів кафедри з питань використання сервісів MSO365 для організації 

дистанційного навчального процесу, розробка методичних матеріалів для 

студентів та відпрацювання технологій моніторингу навчального процесу 

самостійної роботи студентів, проведення лекцій для студентів з питань 

використання технологій MSO365 для організації самостійної роботи та 

дистанційної комунікації з викладачами засобами MS Teams. Було проведено 

4 лекції для студентів з цих питань. Усього пройшли підготовку 839 

студентів ІІІ курсу («ЗЛП», «Фармація», «Стоматологія»).У чаті MS Teams 

команд студентів організовано постійний чат підтримки їх навчання 

співробітниками ЦДОТ. Особливої уваги потребує досвід викладачів 

кафедри іноземних мов з питань методик використання сервісу MS ClassNote 

та MS Forms у навчальному процесі.  

З впровадження нового комп’ютерного класу на ФПО ректоратом були 

створені умови для інтеграції нових технологій навчання у систему 

післядипломної підготовки інтернів та слухачів. Для викладачів ФПО були 

проведені декілька майстер класів з нових сервісів MS Teams ClassNote, MS 

Assigments. Нові сервіси дозволили розширити час та коло спілкування 

викладача та інтерна або слухача, організувати моніторинг самостійної 

роботи. 

Форс мажорні умови карантину не застали кафедри у розпачі. 

Накопичений досвід за останні чотири роки дозволив швидко перебудувати 

навчальний процес на дистанційний формат. До цього були готові, як 

викладачі та студенти. З першого тижня відповідно до розкладу був 

організований лекційний процес, а з другого почали проводити практичні 

заняття за дистанційним форматом. У період карантину з 17.03.2020 по 

28.05.2020 згідно інформації навчального відділу за допомогою MS TEAMS 

та Skype for business в університеті дистанційно (включаючи заочну форму 

навчання) проведено понад 1840 онлайн-занять, з яких лекцій – 1760 занять, 

практичних занять 17, консультацій – 60 занять. З цієї кількості у аудиторіях 

кафедри МФІ і НТ за безпосереднього модерування та технічної підтримки 

викладачів кафедри понад 200 лекційних занять. Під час карантину практичні 
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заняття проводились дистанційно шляхом відеоконференцій або видачею 

завдань для виконання у MS TEAMS під час консультацій чи іншими 

способами. 

В Запорізькому держаному медичному університеті накопичено 

унікальний досвід організації навчального процесу засобами сучасних 

інформаційних технологій у дистанційному форматі.  

З метою подальшого впровадження сучасних цифрових технологій 

керування та комунікацій у навчальному процесі, а також дистанційних форм 

навчання на базі онлайн курсів та сервісів MSO365 на кафедрах університету 

Центральна методична Рада  

УХВАЛИЛА 

1. Інформацію завідувача кафедрою медичної та фармацевтичної 

інформатики і новітніх технологій проф. Рижова О.А. «Методичні 

аспекти впровадження інформаційних технологій в навчальний процес 

та заходи його покращення» прийняти до уваги.  

 

2. Завідувачам кафедр:  

2.1. Організувати електронний документообіг на базі хмарних сервісів 

MS Groups та MS Teams. Для цього створити структуру каталогів на 

OneDrive відповідно до розділів номенклатури справ та розмістити 

там електроні матеріали. 

Термін виконання: до 01.09.2020 р. 

2.2. Перенести каталог методичної документації з FTP-серверу у каталог 

MS Groups кафедри з надавання доступу на сайті MS Office 365. 

Термін виконання: до 01.09. 

2.3. Створити репозиторій завдань для контроля знань по всім 

дисциплінам, які вивчаються на кафедрі, у форматі MS Forms. 

Термін виконання: до 01.09 

2.4. Розробити та надати пропозиції щодо комплексного використання 

онлайн курсів для самостійної роботи у сервісах MS Teams для 

забезпечення комунікації для викладача та студента. 

Термін виконання: до 01.09 

2.5. Записати відеолекції за програмою викладання навчальних 

дисциплін на кафедрі та розмістити їх у сервісі MS Stream. 

Термін виконання: до 01.09 
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2.6. Розробити фрагменти навчального відео та додати їх до 

розроблених онлайн курсів. 

Термін виконання: до 01.09 

2.7. Створити навчальні відео. 

Термін виконання: до 01.09 

2.8. Структурувати відеоматеріали у вигляді каналів на своєму сайті 

сервісу MS Teams. 

Термін виконання: до 01.09 

2.9. Продовжити роботу з удосконалення затверджених функціонуючих 

онлайн курсів для самостійної роботи студентів на кафедрах 

шляхом оновлення контенту відповідно до нових рекомендацій та 

наказів МОЗ України, а також впровадження нових форм 

дистанційного навчання: інтерактивних онлайн лекцій та 

консультацій за допомогою Lync, Skype for Bussiness для створення 

«ефекту присутності» викладача; використання технології 

«віртуальний пацієнт» з метою розвитку клінічного мислення у 

студентів; перехід до курсів з нелінійною структурою; підвищення 

якості відеоконтенту; створення та використання ігрових технологій 

у навчанні.  

Термін виконання: до 01.09 

3. Директору наукової бібліотеки Карпенко Т.В.:  

3.1. Розробити web-сторінку для розміщення методичних матеріалів 

кафедр та порядок відображення їх змісту. 

Термін виконання: до 01.09 

3.2. Взяти на бібліографічний облік відеоматеріали після перевірки їх 

комісією з аналізу онлайн курсів. 

Термін виконання: до 01.09 

4. Комісії з аналізу онлайн курсів: 

4.1. Провести аналіз відеолекцій та іншого відеоконтенту, які розроблені 

на кафедрах університету, для подальшого затвердження на ЦМР. 

Термін виконання: до 01.09 

4.2. Продовжити формування та супровід службової бази електронних 

документів (сценарію онлайн курсу, рецензій на курс, архів курсу та 

ін.).  

Термін виконання: постійно 
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5. Завідувачу кафедрою медичної та фармацевтичної інформатики і 

новітніх технологій проф. Рижову О.А. :  

5.1. Розробити пропозиції з питань про ведення регламентних робіт по 

інформаційному простору MS Teams,  MS Groups, MS Stream, 

акаунтів Active Directory. 

Термін виконання: до 01.09 

5.2. Організувати та впровадити систему щорічних регламентних робіт 

відповідних хмарних сервісів. 

Термін виконання: до 01.09 

5.3. Провести аналіз досвіду впровадження дистанційного навчання 

протягом карантину шляхом проведення дистанційного опитування 

викладачів та студентів. Результати аналізу та пропозиції, щодо 

впровадження іноваційних методів навчання доповісти на ЦМР. 

Термін виконання: до .11.2020 р 

5.4. Організувати та провести науково-методичну відеоконференцію 

«Актуальні питання дистанційного навчання та телемедицини 

2020».  

Термін виконання: до .11.2020 р.  
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РІШЕННЯ 

Центральної методичної Ради 

Запорізького державного медичного університету 

з питання: «Про перевірку протягом навчального року роботи кафедр 

щодо планування та здійснення освітнього процесу»  

від 28 травня 2020 року 

 

Заслухавши і обговоривши доповіді деканів факультетів університету, 

ЦМР відзначає, що одним з основних принципів освітньої діяльності 

Запорізького державного медичного університету (ЗДМУ) є підвищення 

якості надання освітніх послуг на основі постійного моніторингу і контролю 

за систематичністю освітньої діяльності та виконанням графіка освітнього 

процесу студентами ЗДМУ. Реалізація цього завдання передбачає 

координацію роботи всіх структурних підрозділів, які забезпечують 

підготовку майбутніх фахівців.  

В поточному навчальному році це питання набуло особливої 

актуальності у зв’язку з переведенням освітнього процесу практично с 

початку весняного семестру на дистанційну форму відповідно до 

запроваджених в Україні протиепідемічних заходів, пов’язаних з пандемією 

коронавірусної інфекції. В університеті у найкоротший термін була 

запроваджена система дистанційного навчання на платформі MS Teams з 

кожної дисципліни без змін затвердженого графіку навчального процесу. 

Надання навчального матеріалу студентам відбувалося в повному обсязі на 

високому професійному рівні з адекватним методичним забезпеченням. Це 

потребувало значних зусиль не тільки співробітників кафедр, а й інших 

структурних підрозділів та служб університету. 

Моніторинг і контроль за систематичністю освітньої діяльності має 

кілька складових, а саме: 

- об’єкти контролю якості освітнього процесу;  

- організацію та проведення контролю за якістю освітнього процесу, 

які включають організацію контролю готовності кафедр до 

навчального року 

- організацію контролю за дотриманням розкладу навчальних занять 

- організацію контролю якості проведення занять та контрольних 

заходів;  

- контроль навчально-методичного забезпечення дисциплін;  

- організацію та дотримання графіку освітнього процесу.  

Контроль щодо планування та здійснення освітнього процесу 

проводився з урахуванням аналізу результатів екзаменаційних сесій, 

обранням за конкурсом або продовження дії контракту науково-педагогічних 
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працівників, нарікань студентів, а починаючи з 12 березня – щоденно 

співробітниками деканатів та навчального відділу.  

Функції контролю здійснюються деканатами, навчальним відділом, 

проректорами. Контроль проводиться згідно з наказом або розпорядженнями 

ректора ЗДМУ проректорами, навчальним відділом університету та 

деканатами факультетів. Аналіз результатів контролю регулярно 

розглядається на засіданнях ректорату, вчених рад факультетів та Вченої 

ради університету. 

Заслухавши і обговоривши доповіді деканів факультетів, Центральна 

методична рада ЗДМУ 

УХВАЛИЛА 

1. Процедуру перевірки роботи кафедр щодо планування та здійснення 

освітнього процесу визнати доцільною та продовжити в подальшому. 

2. Забезпечити організоване закінчення 2019-2020 н.р., проведення 

контролю академічної успішності студентів перехідних курсів та 

підготовку до 2020-2021 н.р. відповідно до рекомендацій МОН, МОЗ 

України щодо діяльності у період карантину. 

3. Проректору з науково-педагогічної та навчальної роботи доц. 

Моргунцовій С.А. спільно з деканами факультетів - доц. Компанійцем 

В.М., доц. Полковніковим Ю.Ф., доц. Малаховой С.М., доц. Кремзером 

О.А., доц. Пряхіним О.Р., доц. Мельником І.В., доц. Дочинцем Д.І.: 

3.1. Передбачити проведення всіх видів навчальних завдань та 

заходів контролю академічної успішності на засадах і принципах: 

академічної доброчесності, об’єктивності, прозорості, 

незалежності, виключення корупційних ризиків, обов’язковості, 

єдності методики оцінювання результатів та з використанням 

технологій дистанційного навчання. 

Протягом року 

3.2. Опрацювати питання щодо використання дистанційних форм (on 

line, в тому числі відеолекцій) при наданні лекційного матеріалу. 

До 01.10.2020 р. 

3.3. Забезпечити проведення всіх видів практик протягом осіннього 

семестру 2020-2021 н.р. 

3.4. Здійснювати постійний контроль за організацією й перебігом 

освітнього процесу. 
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Протягом року 

3.5. Забезпечити регулярний моніторинг використання АСУ 

навчальним процесом. 

Постійно 

3.6. На виконання Постанови КМУ від 28 березня 2018 р. № 334, 

Наказу МОЗ від 20 березня 2019 р. № 419 продовжити 

удосконалення заходів та контролю за реалізацією підготовки до 

Єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів 

ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 

Охорона здоров’я». 

До 31.12.2020 р. 

3.7. Здійснювати постійний дієвий контроль за якісною організацією 

освітнього процесу та забезпечити оперативне керівництво 

проведенням усіх форм контролю знань студентів та своєчасний 

аналіз їх результатів. 

Протягом навчального року 

3.8. Вжити необхідні заходи з подальшого впровадження 

екзаменаційних сесій на всіх спеціальностях в тому числі з 

використанням сучасних технологій дистанційних методів 

навчання та контролю знань.  

Протягом року 

4. Деканам факультетів доц. Компанійцю В.М., доц. Полковнікову Ю.Ф., 

доц. Малаховій С.М., доц. Кремзеру О.А., доц. Пряхіну О.Р., доц. 

Мельнику І.В., доц. Дочинцю Д.І.  рекомендувати: 

4.1. Не допускати випадків порушення норм чинної нормативно-

правової бази щодо організації та проведення заходів контролю 

знань та рекомендацій МОН, МОЗ України. 

Протягом року 

4.2. Продовжити роботу з використання відповідних модулів 

комп’ютерної програми «Автоматизована система управління 

навчальним процесом» у роботі деканатів. 

Протягом року 

4.3. Здійснювати постійний контроль за дієвістю роботи циклових 

методичних комісій факультетів. 

Постійно 
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4.4. Надавати у встановленому порядку пропозиції щодо організації 

та удосконалення освітнього процесу згідно НПБ та 

рекомендацій МОН, МОЗ України 

Постійно 

4.5. Урахувати досвід проведення атестації випускників та здобувачів 

вищої освіти на перехідних курсах у 2019-2020 н.р. та розробити 

заходи щодо удосконалення процедури їх проведення. 

Протягом року 

4.6. Передбачити при розробці заходів щодо проведення атестації 

випускників використання потужностей міжкафедрального 

тренінгового центру з можливостю використання 

«Інтерактивного пацієнта», «Стоматологічного тренінгового 

центру» та «Стоматологічного тренінгового класу». 

Протягом року 

4.7. Ретельно проаналізувати результати успішності студентів за 

результатами весняного семестру та атестації випускників та 

вжити необхідні заходи щодо їх поліпшення. 

До 30.10.2020 року  

5. Декану факультету післядипломної освіти проф. Рябоконю Ю.Ю.: 

5.1. Здійснювати регулярний аналіз результатів успішності інтернів 

та вживати необхідні заходи щодо їх поліпшення. 

         Постійно 

5.2. З метою удосконалення методичної роботи на кафедрах 

факультету забезпечити методичний супровід кафедр деканом та 

заступниками деканів відповідно до посадових обов’язків. 

        Постійно 

5.3. Контролювати використання та впроваджувати розробку нових 

он-лайн курсів для організації самостійної роботи інтернів, 

курсантів на післядипломному етапі. Успішне проходження он-

лайн курсу «Крок 3. ЗЛП, Стоматологія, Лабораторна 

діагностика, Фармація» є допуском до складання ліцензійного 

державного іспиту із цих дисциплін. 

       Постійно 

5.4. З метою покращення практичної підготовки інтернів, курсантів 

впроваджувати новітні форми навчання на базі тренінгового 
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центру ЗДМУ на основі комп’ютерних сценаріїв 

стандартизованого пацієнта.  

Протягом навчального року 

5.5. Згідно із Законом України «Про засади запобігання та протидії 

корупції» № 7487 від 17.12.2010 р. забезпечити виконання 

«Комплексу заходів щодо запобігання і протидії корупції на 

факультеті».  

Постійно 

5.6. З урахуванням постанови кабінету міністрів України від 28 

березня 2018 № 302 «Про затвердження Положення про систему 

безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони 

здоров’я» впроваджувати нові курси підвищення кваліфікації з 

різних напрямків на факультеті післядипломної освіти. 

Постійно 

6. Головам циклових методичних комісій: 

6.3. Проаналізувати досвід проведення засідань ЦМК в on-line режимі 

з документальним фіксуванням та наданням рішень у 

встановленому порядку за допомогою електронних ресурсів. 

Протягом навчального року 

6.4. Забезпечити регулярний розгляд на своїх засіданнях питань з 

планування освітнього процесу та контролю за його здійсненням. 

Постійно 

6.5. Включити до плану роботи циклових методичних комісій 

питання методичного забезпечення, процедури підготовки 

студентів та проведення всіх етапів ЄДКІ (Крок 1, 2, 3, англійська 

мова професійного спрямуванням). 

За планом роботи ЦМР 

6.6. При складанні плану роботи на наступний навчальний рік 

передбачити звіти завідувачів кафедр із зазначеного питання. 

За планом роботи ЦМК 

6.7. Приймати участь у роботі атестаційних комісій факультетів з 

подальшим розглядом результатів їх роботи на засіданнях ЦМК. 

Протягом навчального року 

7. Завідувачам кафедрами: 
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7.3. Забезпечити постійний контроль за перебігом навчального 

процесу на кафедрах та якістю його організації.  

 Постійно 

7.4. Неухильно дотримуватися вимог антикорупційного законодавства 

та у разі виявлення фактів, які містять ознаки корупційних діянь, 

невідкладно інформувати ректора та уповноважену особу з питань 

запобігання і виявлення корупції. 

Постійно 

7.5. Вжити заходи щодо суворого дотримання стандартів поточної та 

підсумкової оцінки знань студентів та створення адекватних 

критеріїв оцінки знань. 

Постійно 

7.6. Неухильно дотримуватися встановленої кількості контролюючих 

заходів відповідно до програми дисципліни та робочих планів. 

Постійно 

7.7. Інформувати студентів та інтернів про всі зміни в організації 

навчального процесу. 

За необхідності 

7.8. Забезпечити чітке дотримування «Положення щодо організації та 

забезпечення якості освітнього процесу ЗДМУ». 

Постійно 

7.9. Інтенсифікувати розробку та забезпечити широке впровадження в 

освітній процес інноваційних методик освіти. 

Постійно 

7.10. Здійснювати планування та регулярний контроль щодо 

підвищення професійної кваліфікації викладачів та своєчасним 

проходженням ними атестації. 

Постійно 

7.11. Продовжити роботу з запровадження дистанційного навчання 

викладачів, інших інноваційних форм організації освітнього 

процесу, поліпшення його науково-методичного забезпечення. 

Протягом навчального року 
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7.12. Забезпечити підвищення якості освіти, в т.ч. через стимулювання 

участі студентів у науково-дослідній та винахідницько-

інноваційній діяльності та ретельний якісний відбір їх для участі в 

олімпіадах та конференціях. 

Протягом навчального року 

7.13. Взяти під особистий контроль своєчасність та достовірність 

введення даних до електронного журналу кафедр та якісного 

ведення web-сторінок на сайті університету. 

Постійно 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

проректора доц. М.О. Авраменка. 

9. Інформацію про виконання рішення ЦМР університету заслухати в 

лютому 2020 року. 
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РІШЕННЯ 

Центральної методичної Ради  

Запорізького державного медичного університету  

з питання «Про роботу Центральної методичної Ради, циклових методичних 

комісій і навчально-методичного відділу за 2019-2020 н. р.»  

від 28 травня 2020 року 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь першого проректора, голови 

Центральної методичної Ради доц. Авраменка М.О., голів циклових 

методичних комісій і навчально-методичного відділу «Про роботу 

Центральної методичної Ради, циклових методичних комісій і навчально-

методичного відділу за 2019-2020 н. р.», ЦМР відзначає, що робота 

відповідних підрозділів у 2019-2020 н. р. проводилася згідно із 

затвердженими планами і відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 

«Про освіту», наказів Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

охорони здоров'я України стосовно вищої та вищої медичної і 

фармацевтичної освіти, Статуту закладу, наказів ректора та Положень про 

Центральну методичну раду та циклові методичні комісії університету. 

ЦМР відзначає, що робота відповідних підрозділів була спрямована на 

підвищення якості підготовки фахівців галузі «Охорони знань» з усіх 

ліцензованих в ЗДМУ спеціальностей як однієї з основних вимог до сучасної 

медичної освіти МОЗ України – відповідати стандартам якості підготовки. 

Зусилля Центральної методичної Ради, циклових методичних комісій і 

навчально-методичного відділу були спрямовані на якість освіти: на 

підвищення рівня навчально-методичної роботи, на покращення організації 

навчально-виховного процесу, створення якісних методичних матеріалів та 

впровадження сучасних новітніх інформаційних технологій. 

Важливим напрямом у роботі циклових методичних комісій було 

широке впровадження і використання в навчально-виховному процесі засобів 

комунікації та інформаційних технологій. У цьому плані особливу увагу 

Центральна методична рада приділяла постійному оновленню навчально-

методичної документації на сайті університету, веб-сторінках та веб-порталі 

кафедр університету та забезпечення самостійної роботи студентів. 

Освітня політика в Україні орієнтується на підвищення ефективності 

освіти та розвиток здібностей кожного студента. Використання нових 

технологій навчання передбачає не тільки поповнення теоретичних знань 

студентів, магістрів, інтернів, клінічних ординаторів і слухачів курсів 

підвищення кваліфікації, але й формування у них професійних умінь з 
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організації успішної діяльності. Підвищення рівня організації навчального 

процесу є однією з основних складових якості освіти в університеті.  

Створення єдиного інформаційного простору університету є 

фундаментом для активного використання технологій дистанційного 

навчання. Розвинена інфраструктура єдиного інформаційного простору 

ЗДМУ дає змогу активно використовувати дистанційні форми навчання для 

денної, заочної форми навчання на додипломному та післядипломному 

етапах.  

Високі наукові та освітні досягнення професорсько-викладацького 

складу, сучасна матеріально-технічна база університету сформували умови 

для запровадження на кафедрах університету сучасної дистанційної 

методики освітнього процесу – онлайн курсів. Кафедри університету 

розробляють онлайн курси та впроваджують дистанційну форму навчання 

курсів за вибором для студентів денної форми навчання. На цей час на 

платформі LMS edX всього зареєстровано 561 онлайн курсів з яких 226 є 

онлайн курси за вибором. 

Самостійна робота студента (СРС) з усіх дисциплін проходить у 

дистанційному режимі. На сьогодні зареєстровано 274 онлайн курси для 

самостійної роботи.  Широке використання в освітньому процесі онлайн 

курсів з різних видів занять стало поштовхом для створення та 

запровадження онлайн курсів зі самостійної підготовки студентів до 

складання ЛІ «Крок 2,3» з усіх спеціальностей 

На платформі Microsoft Office 365 зареєстровані 12078 студентів 

інтернів та слухачів факультету післядипломної освіти та 376 викладачів. 

З січня 2018 року Запорізький державний медичний університет реалізує 

міжнародний проект «DEEP-RAFT: Навчання лікарів, підвищення 

обізнаності пацієнтів щодо фібриляції передсердь і венозної тромбоемболії» 

на замовлення американської фармацевтичної компанії Pfizer, Inc. 

Мета проекту полягає в удосконаленні діагностики та лікування 

пацієнтів з фібриляцією передсердь для зниження ризику розвитку інсульту і 

венозної тромбоемболії у Східній Європі. 

Інновації DEEP-RAFT здійснюються шляхом спільного творчого 

підходу до освітнього процесу та активного підходу до навчання та 

підвищення обізнаності. DEEP-RAFT створює доказовий, медично 

обґрунтований інтерактивний навчальний матеріал у вигляді віртуальних 

пацієнтів і розгалужених освітніх вігнетів для лікарів і пацієнтів. Цей 

контент буде використано для проведення практичних семінарів та 

інформаційних днів на ключових міжнародних конференціях і подіях. 
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У своїй діяльності університет керується нормативною базою, яка 

визначає функціонування української мови. Застосування та поширення 

української мови в навчальному процесі, поглиблення просвітницької 

діяльності щодо національно-культурних традицій українського народу, 

формування цілісного національного інформаційно-культурного простору 

тощо, то вони завжди були пріоритетними завданнями в навчальній, 

методичній, виховній роботі університету. 

Центральна методична рада відзначає, що підготовка студентів в 

Запорізькому державному медичному університеті здійснюється на засадах 

впровадження розроблених заходів в рамках концепції якості освіти та згідно 

із державним Законом про мову. 

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 в учбовій аудиторії на базі гуртожитку 

№2 та фантомний клас кафедри пропедевтичної та хірургічної стоматології з 

10 стоматологічними установками оснащеними фантомами в учбовій 

аудиторії на базі стоматологічного тренінгового центру, який розташований 

у навчальному корпусі №3; відділення щелепно-лицевої хірургії КУ 

«МКЛЕШМД» з сучасним операційним блоком, КНП «Стоматологічна 

поліклініка № 1» м. Запоріжжя, КНП «Стоматологічна поліклініка № 6» м. 

Запоріжжя, КНП «Стоматологічна поліклініка № 3» м. Запоріжжя. Така 

кількість сучасно обладнаних місць на навчальних базах дозволяє кожному 

студенту на практичних заняттях в повному обсязі засвоїти практичні 

навички з дисциплін. 

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 



16 
 

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» (5 рік навчання), «Нейрохірургія» (5 рік 

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

навчання). 

У 2019 -2020 н.р. для всіх студентів 2 курсу медичного факультету, а 

також для 3 курсу фармацевтичного факультету введена дисципліна 

«Підготовка офіцерів запасу в галузі знань» 

У 2018-2019 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. Вводиться новий модуль «Медична допомога 

пораненим на до госпітальному етапі». 

Під час занять та у період проведення «навчального збору» студенти 

практично відпрацьовували надання медичної допомоги у 

«Міжкафедральному навчальному симуляційному центрі» університету. 

Відповідно до наказу МОН України від 28.11.2028 р. №1313 «Про 

проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018/2019 н.р. 85 

студентів нашого університету взяли участь у ІІ етапі з 5 спеціальностей та з 

26 дисциплін. Серед них маємо переможців та призерів зі спеціальностей -2, 

а з навчальних дисциплін -8. У складі делегацій взяли участь 14 

співробітників відповідних кафедр, які здійснювали контроль та були 

включені до складу членів журі і конкурсних комісій Всеукраїнських 

студентських олімпіад. 

Бібліотека університету як один з основних структурних підрозділів 

університету є активним учасником навчально-виховного процесу, який 

максимально сприяє задоволенню інформаційних потреб читачів. Для цього 

здійснюється повне і оперативне бібліотечно-бібліографічне обслуговування 

користувачів всіх категорій. 

Пріоритетним напрямом роботи бібліотеки є формування її 

інформаційних ресурсів для забезпечення навчально-виховного та науково-

дослідного процесів університету, підготовки конкурентоспроможних 

фахівців охорони здоров’я, патріотичне, морально-етичне та духовне 

виховання майбутніх лікарів, як на додипломному, так післядипломному 

етапі; великі зусилля направлені на реорганізацію фондів, використання 

сучасних технологій, хмарних сервісів тощо. 
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Забезпечується формування і організація традиційних та електронних 

бібліотечних ресурсів, вивчення та використання фонду з метою підвищення 

ефективності наукових досліджень у галузі медичної науки та охорони 

здоров’я, сприяння професійній освіті та самоосвіті. 

Книжковий фонд бібліотеки складає 575 124 примірники документів., 

Щороку фонд бібліотеки поповнюється на 10-15 тисяч документів: це 

підручники і навчальні посібники, наукова та художня література тощо. 

З метою оптимізації надання підтримки науковим дослідженням, 

наукометричній, бібліометричній, аналітичній діяльності з моніторингу та 

аналізу публікаційної активності науковців та співробітників ЗДМУ у 

структурі бібліотеки створено Відділ інформаційно-аналітичного 

моніторингу та Сектор наукометричного аналізу. 

 

Ректоратом університету у 2019-2020 навчальному році перед 

викладачами були поставлені складні завдання по дигіталізації навчального 

процесу, а саме створити усі умови для ефективного навчання студентів 

протягом року. Особлива увага приділялась саме організації підготовки 

студентів до ліцензійних іспитів КРОК-1,2,3. У вересні місяці була проведена 

потужна підготовка, як студентів другого фармацевтичного факультету, так і 

викладачів цього факультету з питань організації дистанційного навчання.   

Для викладачів ФПО були проведені декілька майстер класів з 

використання нових сервісів MS Teams ClassNote, MS Assigments. Нові 

сервіси дозволили розширити час та коло спілкування викладача та інтерна 

або слухача, організувати моніторинг самостійної роботи. 

Форс мажорні умови карантину не застали кафедри у розпачі. 

Накопичений досвід за останні чотири роки дозволив швидко перебудувати 

навчальний процес на дистанційний формат. До цього були готові, як 

викладачі та студенти. З першого тижня відповідно до розкладу був 

організований лекційний процес, а з другого почали проводити практичні 

заняття за дистанційним форматом 

Одним з основних принципів освітньої діяльності Запорізького 

державного медичного університету є підвищення якості надання освітніх 

послуг на основі постійного моніторингу і контролю за систематичністю 

освітньої діяльності та виконанням графіка освітнього процесу студентами 

ЗДМУ. Реалізація цього завдання передбачає координацію роботи всіх 

структурних підрозділів, які забезпечують підготовку майбутніх фахівців. 

В поточному навчальному році це питання набуло особливої 

актуальності у зв’язку з переведенням освітнього процесу практично с 

початку весняного семестру на дистанційну форму відповідно до 
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запроваджених в Україні протиепідемічних заходів, пов’язаних з пандемією 

коронавірусної інфекції. В університеті у найкоротший термін була 

запроваджена система дистанційного навчання на платформі MS Teams з 

кожної дисципліни без змін затвердженого графіку навчального процесу. 

Надання навчального матеріалу студентам відбувалося в повному обсязі на 

високому професійному рівні з адекватним методичним забезпеченням. Це 

потребувало значних зусиль не тільки співробітників кафедр, а й інших 

структурних підрозділів та служб університету. 

Контроль щодо планування та здійснення освітнього процесу 

проводиться з урахуванням аналізу результатів екзаменаційних сесій, 

обранням за конкурсом або продовження дії контракту науково-педагогічних 

працівників, нарікань студентів тощо, а починаючи з 12 березня – щоденно 

співробітниками деканатів та навчального відділу. 

Функції контролю здійснюються деканатами, навчальним відділом, 

проректорами. Контроль проводиться згідно з наказом або розпорядженнями 

ректора ЗДМУ проректорами, навчальним відділом університету та 

деканатами факультетів. Аналіз результатів контролю регулярно 

розглядається на засіданнях ректорату, вчених рад факультетів та Вченої 

ради університету. 

Аналіз роботи циклових методичних комісій свідчить про те, що в 

центрі їхньої уваги були основні питання навчально-методичної роботи, які 

спрямовані на покращення практичної і теоретичної підготовки студентів, на 

створення тестових завдань, на підвищення рівня підготовки студентів до 

ліцензійних іспитів «Крок-1, 2, 3», впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій та якісного методичного забезпечення.  

Слід відзначити, що циклові методичні комісії проводили постійну і 

велику роботу з рецензування і затвердження методичних матеріалів, 

підготовлених кафедрами і працювали відповідно планів, затверджених на 

засіданні Центральної методичної ради університету. 

Важливим розділом навчально-методичної роботи університету є 

підготовка методичних матеріалів. 

Результати навчально-методичної видавницької діяльності у 2019-2020 

н.р.: всього видано 757 робіт (2018-2019 – 763), з них з грифом МОЗ / МОН 

України та за рішенням Вченої ради: підручників 13 (2018-2019 – 8), 

навчальних та навчально-методичних посібників – 26 (2018-2019 – 19). 

Монографій – 13 (2018-2019 – 9). А, також, підручників – 8 (2018-2019 – 8), 

навчальних та навчально-методичних посібників – 368 (2018-2019 – 372), 

інструктивно-методичних матеріалів – 199 (2018-2019 – 235) затверджених 

ЦМР. 



19 
 

На затвердження Вченої ради планується надати 2 підручника та 1 

навчально-методичний посібник. 

На виконання Наказу № 264 від 24.06.2018 р. протягом 2019-2020 н.р. 

затверджено ЦМР 74 (2018-2019 – 705) навчально-методичних комплексів 

навчальних дисциплін, на засідання 28 травня 2019 р. надано ще 15 НМК.  

Відповідно до наказу № 494 від 07.12.2018 р. продовжує свою роботу 

комісія з аналізу та затвердження онлайн курсів, протягом 2019-2020 н.р. 

затверджено ЦМР 28 онлайн курсів (2018-2019 – 65). На засідання ЦМР 

28.05.2019 р. надано 10 курсів. 

Українською мовою надруковано 448 робіт, англійською – 243, 

російською – 60, двома та більше мовами – 6.  

Відповідно до Наказу ректора, з метою оптимізації підготовки 

навчальної літератури та попередження можливих випадків прихованого 

плагіату підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, які 

надавались на розгляд Вченої ради, обов’язково перевірялись ліцензованою 

міжнародною антиплагіатною системою StrikePlagiarism.com.  

Розроблений план видання навчальної літератури ЗДМУ на 2020 рік. 

Кафедрами Запорізького державного медичного університету заплановано 

449 робіт (в 2019 р. – 437 робіт). 

Організовано розробку згідно з уніфікованою формою, 

проконтрольовано, переглянуто та підготовлено до затвердження 871 робоча 

програма (2018-2019 – 681). 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

здійснюється за напрямками: направлення науково-педагогічних працівників 

на підвищення кваліфікації у інші навчальні заклади та провідні клініки 

країни та за кордон; проведення дистанційно-очних циклів на базі ЗДМУ; 

проходження передатестаційних циклів на базі ЗМАПО та НМАПО ім. 

Шупика П.Л., курси  підвищення кваліфікації викладачів університету 

«Організація дистанційного навчання на платформі edX. Розробка та 

супровід онлайн курсів», курси для науково-педагогічних працівників 

«Інноваційні педагогічні технології та психологічний супровід освітнього 

процесу в підготовці фахівців галузі «Охорона здоров’я», «Школа молодого 

викладача». Всього у 2019-2020 н.р. підвищили кваліфікацію 765 науково-

педагогічний працівників (2018-2019 – 637), за такими напрямками: 

тематичне вдосконалення зі спеціальності – 63 (2018-2019 – 81), викладача; 

передатестаційні цикли – 21 (2018-2019 – 31) викладач; курси зі спеціалізації 

– 33 (2018-2019 – 45) викладача; на виїзних курсах – 34 (2018-2019 – 30) 

викладача; на місцевих курсах – 115 (2018-2019 – 54) викладачів; стажування 

пройшли – 15 (2018-2019 – 11) викладачів; дистанційні курси – 130 (2018-
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2019 – 51) викладачів; стажувались за кордоном – 53 (2018-2019 – 49) 

викладача. Взяли участь в міжнародних конференціях, тренінгах та конгресах 

38 науково-педагогічних працівників ЗДМУ. 

Протягом навчального року було організовано курси підвищення 

кваліфікації на базі Запорізького державного медичного університету за 

участю фахівців Запорізького Національного університету «Інноваційні 

педагогічні технології та психологічний супровід освітнього процесу в 

підготовці фахівців галузі «Охорона здоров’я» для науково-педагогічних 

працівників ЗДМУ», на яких підвищили свою педагогічну майстерність 191 

викладач. 

Наказом ректора від 23.09.2019 р. № 403 «Про роботу «Школи молодого 

викладача ЗДМУ» продовжено її роботу, до якої залучено колективи кафедр 

суспільних дисциплін, культурології та українознавства, МФІНТ. . 

Організація методичної роботи в університеті здійснюється відповідно 

до чинної нормативно-правової бази та деталізується наказом ректора від 

27.08.2019 р. № 346 «Про склад Центральної методичної Ради та циклових 

методичних комісій». Всі засідання ЦМК проводяться виключно на території 

студентського містечка у закріплених аудиторіях відповідно до графіку та 

контролюються членами ректорату. 

На базі методичного кабінету в минулому році, як і раніше, відбувалося 

засідання рейтингової комісії з активною участю співробітників навчально-

методичного відділу, на яких була надана оцінка в балах методичної роботи 

кафедр за звітний період. 

Оцінюючи в цілому позитивно роль Центральної методичної ради, 

циклових методичних комісій і  навчально-методичного відділу у 

покращенні якості навчально-методичної роботи університету і в підвищенні 

рівня теоретичної та практичної підготовки студентів, магістрів, аспірантів, 

інтернів, клінічних ординаторів, слухачів курсів підвищення кваліфікації,  

Центральна методична рада відмічає, що в рішенні цього важливого питання 

є невикористані резерви. Це стосується подальшого впровадження зусиль, які 

будуть спрямовані на виконання навчальних планів на основі покращення 

якості навчального процесу, самостійної роботи студентів, удосконалення 

рейтингової системи оцінки знань студентів та стандартизації контролю 

знань. У центрі уваги повинно бути значне покращення практичної 

підготовки студентів з усіх дисциплін на основі контролю академічної 

успішності здобувачів вищої освіти. 

З метою подальшого вдосконалення роботи Центральної методичної 

ради, циклових методичних комісій і навчально-методичного відділу, ЦМР 
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УХВАЛИЛА 

1. Роботу Центральної методичної ради, циклових методичних комісій і 

навчально-методичного відділу за 2019-2020 н. р. визнати задовільною. 

2. Центральній методичній раді, цикловим методичним комісіям і 

навчально-методичному відділу спрямувати зусилля на підвищення 

якості підготовки фахівців на основі оптимізації навчального процесу на 

всіх етапах їхї підготовки. 

Постійно 

3. З метою вдосконалення навчально-методичної роботи і підвищення 

рівня освіти в університеті Центральній методичній Раді:  

3.1. Визначати методологічні аспекти подальшої діяльності 

професорсько-викладацького колективу університету щодо 

підвищення рівня підготовки фахівців та стандартизації якості 

освіти відповідно до вимог вищої освіти. 

Постійно 

3.2. Об’єднати зусилля професорсько-викладацького колективу з 

підготовки підручників, посібників та інших методичних матеріалів 

для покращення методичного забезпечення викладання навчальних 

дисциплін. 

Постійно 

3.3. Продовжити впровадження новітніх сучасних інформаційних 

технологій у навчальний процес. 

Постійно 

3.4. Продовжити запровадження онлайн курсів для організації 

самостійної роботи на додипломному і післядипломному етапах 

навчання. 

Постійно 

3.5. Продовжити роботу з удосконалення системи підготовки студентів 

усіх спеціальностей щодо проведення ліцензійних інтегрованих 

іспитів «Крок-1», «Крок-2», «Крок-3». 

Постійно 

3.6. Продовжити роботу щодо покращення організаційного та 

методичного забезпечення практичної підготовки студентів. 

Постійно 

4. Головам циклових методичних комісій: 

4.1. Посилити контроль за підвищенням методичного та організаційного 

забезпечення підготовки до ліцензійних іспитів системи «Крок», ЄДКІ. 

Постійно 
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4.2. Активізувати роботу щодо покращення організації та проведення 

об’єктивно структурованих практичних (клінічних) іспитів (ОСП(К)І). 

Протягом року 

5. Деканату післядипломної освіти, завідувачам клінічних кафедр 

активізувати роботу з підготовки лікарів-інтернів у період заочного 

навчання на базах стажування з метою її покращення. 

Протягом року 

6. Голові ради з навчально-методичного забезпечення проф. Резніченку Ю. 

Г. продовжити роботу щодо впровадження навчально-методичної 

видавницької діяльності в ЗДМУ. 

Постійно 

7. Завідувачам кафедр університету щорічно готувати та надавати на розгляд  

Вченої ради ЗДМУ 1 навчально-методичну роботу. 

Щорічно 

8. Завідувачам кафедр університету розробити та запровадити методику 

щодо проведення інтерактивних лекцій. 

Протягом року 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого проректора 

доц. Авраменка М. О. 

 


