
 

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 27 травня 2021 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 змішаної 

форми навчання, базовим компонентом якої є широке використання технологій 

дистанційного навчання. 

Кафедри університету розробили та розробляють онлайн курси та 

впроваджують дистанційну форму навчання курсів за вибором для студентів 

денної форми навчання. У 2021 році вийшло 3-видання каталогу онлайн курсів 

з 4-х томів. В цьому каталозі знайшли відображення 635 онлайн курсів за 

напрямками: дисципліни вибору, СРС, ЄДКІ, КРОК, мова державна, мова 

іноземна, правова освіта, академічна, доброчесність. За навчальний період 

2020-2021 рр. розроблено 15 онлайн курсів.  

З вересня 2020 року в університеті впроваджена змішана форма навчання в 

системі додипломної освіти. Це стало можливо завдяки широкому 

впровадженню хмаро орієнтованих технологій дистанційного навчання у 

ЗДМУ, які базуються на сервісах платформи Microsoft Office 365 (MSO365) та 

сервісу MS Teams. На теперішній час на платформі зареєстровано 19943 

акаунта студентів, та 1724 акаунти працівників ЗДМУ. На початку навчального 

року для організації лекційного процесу під керівництвом ректорату було 

створено 26 лекційних онлайн аудиторій, що дозволило значно підвищити, 

якість проведення дистанційних лекцій професорсько-викладацьким складом 

університету. Усі викладачі університету опанували технології проведення 

дистанційних практичних та лабораторних занять та розгорнули хмаро 

орієнтоване навчальне середовище у командах MS Teams для академічних груп, 

що проходять навчання за предметом.  

Під час карантину всі викладачі і допоміжний персонал кафедри МФІ і НТ 

на чолі з професором Рижовим О.А. здійснювали технічну та методичну 
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підтримку (модерацію) кафедр університету при роботі з новим типом робочого 

простору - MS Teams. Загалом в університеті наказом ректора призначено 65 

модераторів різних категорій. Завдяки цьому весь навчальний процес в 

університеті (лекції і практичні заняття) проходив згідно з навчальним планом. 

У листопаді 2020 року завідувачем кафедри МФІНТ, професором Рижовим 

О.А. був проведений онлайн вебінар для модераторів кафедр, тьюторів та 

розробників онлайн-курсів всіх кафедр університету на тему «Нові технології 

та сервіси дистанційного навчання ЗДМУ у 2020-2021 н.р.». На заході було 

розглянуто проблеми та особливості організації дистанційного навчання на 

кафедрах університету та запропоновано виконристання нової версії платформи 

edX IronWood.  

У листопаді 2020 року у ЗДМУ відбулася щорічна міжнародна науково-

практична відеоконференція «Актуальні питання дистанційної освіти та 

телемедицини-2020».  В умовах карантинних заходів на конференції 2020 року 

спілкування учасників відбувалося дистанційно за допомогою сервісів MS 

Teams. Участь у конференції приймали провідні науковці з багатьох міст 

Укаїни та з закордону: Запоріжжя, Київ, Тернопіль, Харків, Одеса, Суми, Івано-

Франківськ, Луцьк, Чернівці, Острог, Bielsko-Biała (Польща), Saarbrücken 

(Німеччина). Співробітники нашого університету приймали активну участь у 

проведенні цього заходу та надіслали 63 тези доповідей.  

Згідно з розпорядженням №30 ректора ЗДМУ від 30.11.2020 викладачі  

кафедри МФІНТ проводили постійний моніторинг якості практичних занять, 

що тривали в університеті у цьому навчальному році цілком онлайн. Результати 

моніторингу дозволили встановити, що більшість практичних занять мають 

гарну якість комунікації викладача із студентами (гарна  - 65%, на доброму 

рівні - 35%;), майже на всіх дисциплінах всі навчальні матеріали наявні у 

командах, багато кафедр використовують на заняттях навчальне відео та 

Блокнот для сумісної діяльності викладача і студента протягом заняття. 

Близько 20% кафедр використовують метод проектів для реалізації сумісної 

діяльності студентів. під час моніторингу були виявлені деякі недоліки, а саме: 

на деяких кафедрах зворотній зв’язок із студентами здійснюється викладачем 

тільки у чаті; у студентів немає посилань на теоретичний матеріал, якщо при 

контролі знань виявлені прогалини.  

Навесні 2021 року на кафедрі МФІ та НТ були проведені курси 

тематичного удосконалення викладачів "Організація дистанційного навчання 

на платформі edX. Розробка та супровід онлайн курсів", які відвідали 170 

співробітників.  
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Згідно з наказом ректора № від 27.11.2020р. в 2020-2021 навчальному році 

з 29 січня по 4 лютого 2021 року на базі ЦДОТ була проведена підсумкова 

атестація. Особливістю атестації цього року є використання великого екрану, 

який було встановлено у ЦДОТ. Формат екрану дозволяє візуалізувати 

параметри моніторингу атестації студентів для екзаменаційній комісії та 

перевести керування дистанційним іспитом на новий рівень. Технічні аспекти 

цього відповідального дистанційного заходу забезпечували співробітники 

кафедри МФІ та ЦДОТ. Завідувачем кафедри МФІ професором Рижовим О.А. 

був спланований та організований детальний алгоритм проведення 

багатопоточної онлайн атестації із використанням інструментів MS Office 365: 

Teams, Forms та Assignments. Автоматизація процесу обробки результатів 

іспиту дозволяє швидко та якісно формувати документацію. 

В університеті склалась унікальна ситуація, коли всі навчальні дисципліни 

мають відображення в електронному контенті. На базі ЦДОТ кафедри мають 

можливість підготувати та провести запис відеолекцій, які після обробки 

додаються до контенту MS Stream. Проведення цієї роботи дає можливість 

запровадити онлайн-курси і для студентів очної та заочної форм навчання, а 

робота студента в інформаційно-освітньому середовищі дозволить здійснювати 

протоколювання його навчальної активності.  

Реалізуючи завдання ректора Запорізького державного медичного 

університету професора Ю.М. Колесника про розробку і впровадження засобів 

інтерактивного спілкування на лекціях і практичних заняттях які проводяться 

за дистанційним форматом, на початку цього року було реалізовано переніс 

бази навчально-методичних матеріалів з FTP-серверу на платформу MS 

SharePoint із забезпеченням доступу до контенту зі сторінки сайту бібліотеки 

або кафедри. Сервіс SharePoint – це новий рівень взаємодії викладачів кафедр із 

студентами, тому що він надає можливість постійного і мобільного зв’язку із 

студентами, миттєвого оновлення інформаційних та навчальних ресурсів 

кафедр. За допомогою цього сервісу викладачі ЗДМУ отримають можливість 

покращити зв’язок з навчальними командами у MS Teams шляхом надання 

посилань на навчальні ресурси кафедри, розміщені у SharePoint. Такий перенос 

навчально-методичних матеріалів на платформу SharePoint значно допоможе 

підвищити якість навчання. 

26 травня 2021 року відбулася навчально-методична конференція «Досвід 

впровадження змішаної форми навчання у ЗДМУ, траєкторія розвитку та місце 

в системі вищої медичної  освіти». Ректор ЗДМУ запропонував новий формат 

проведення цієї конференції – в оффлайн режимі щляхом формування 

відеоконтенту майстер – класів, які вже розміщені на електронних ресурсах 
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університету. Технічний супровід процесу відеозапису майстер-класів ведучих 

викладачів ЗДМУ здійснювали співробітники ЦДОТ та ЦКТ. 

Виходячи з вищевикладеного, 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 на кафедрах 

та заходи щодо його покращення» прийняти до уваги. 

2. Доценту кафедри технології ліків Бурлаці Б.С.:  

2.1. Клопотати перед ректоратом про включення до плану закупівель 

екшн-камер, які необхідні для реалізації практичних робот студентів 

на клінічних кафедрах у дистанційному форматі. 

Постійно 

3. Завідувачам кафедр:  

3.1. Продовжити формування та підтримку сайту кафедри з навчально 

методичними матеріалами на платформі SharePoint. 

Постійно 
3.2. Впровадити технологію розмішення навчально-методичних матеріалів 

з сайту SharePoint при створенні навчального середовища для 

викладання навчальної дисципліни у команді MS Teams. 

Постійно 

3.3. Впровадити технології інтерактивних лекцій на на базі сервісу 

ClassPoint. 

Протягом року. 
3.4. Впровадити сервіс Insigth для моніторингу навчальної активності  у 

академічних групах команд MS Teams створених за навчальною 

дисципліною. 

До 08.09.2021 р. 
3.5. Впровадити на етапі підготовки до навчального процесу створення 

еталонних каналів з розгорнутим навчальним середовищем для 

викладання навчальної дисципліни у команді MS Teams. 

Постійно 

 

3.6. Надати план удосконалення змісту онлайн курсів за рахунок 

додавання навчального відео до існуючих онлайн курсів до ЦМК. 

До 11.06.2021  р. 
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3.7. Продовжити роботу з поповнення бібліотеки відеолекцій курсів, які 

викладаються на кафедрі.  

Постійно. 
3.8. 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 

відео сервісу MS Teams 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. 

Постійно 

 

4. Директору наукової бібліотеки Карпенко Т.В.:  

4.1. Проводити на бібліографічний опис відеоматеріалів після перевірки їх 

комісією з аналізу онлайн курсів та розміщені цієї інформації у 

електронному каталозі бібліотеки. 

Постійно. 

5. Комісії з аналізу онлайн курсів: 

5.1. Провести аналіз відеолекцій та іншого відеоконтенту, які розроблені 

на кафедрах університету, для подальшого затвердження на ЦМР. 

Постійно. 
5.2. Продовжити формування та супровід службової бази електронних 

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

ін.).  

Постійно 

 

6. Завідувачу кафедрою медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх 

технологій проф. Рижову О.А. :  

6.1. Провести семінар для викладачів щодо нових інтсрументів (засобів) 

контролю знань студента на новій платформі edX “IronWood”. 

До 18.06.2021 р. 
6.2. Розробити план підвищення кваліфікації професорсько-викладацького 

складу університету з питань технологій е-дистанційного навчання на 

2021-2022 рр. 

До 18.06.2021 р. 
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6.3. Клопотати перед ректоратом про закупівлю ліцензій ClassPoint для 

ЛОА, необхідних для організації інтерактивних лекцій. 

До 18.06.2021 р. 
6.4. Провести аналіз досвіду впровадження дистанційного навчання за 

2020-2021 н.р. шляхом проведення дистанційного опитування 

викладачів та студентів. Результати аналізу та пропозиції, щодо 

впровадження інноваційних методів навчання доповісти на ЦМР. 

До 17.09.2021 р 

7. Керівнику Центру дистанційної освіти та телемедицини Дмитрієву В.С. 

організувати та впровадити систему щорічних регламентних робіт 

відповідних хмарних сервісів. 

До 01.09.2021 р. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з НПНР 

доц. Моргунцову С.А. 
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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 2020-2021 н. р.»  

від 27 травня 2021 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 2020-2021 н. р.», ЦМР відзначає, що робота відповідних підрозділів у 

2020-2021 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. 

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 в умовах змішаної 

форми навчання. 

ЦМР відзначає, що в університеті щорічно проводитися планомірна робота 

з підготовки студентів до проведення тестування за системою «Крок», де 

приділяється достатня і постійна увага. 

У навчальний процес кожної дисципліни, що винесена на іспит, 

запроваджені організаційні та навчально-педагогічні заходи направлені на 

удосконалення та оптимізацію підготовки студентів до складання іспиту. 

Підготовка до складання ліцензійних іспитів проводилась в умовах карантину, 

що потребувало створення та впровадження нових форм навчання та контролю. 

Знайшли широке впровадження сервіси MS TEAMS  та інші програми і 

платформи он-лайн комунікацій 

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-
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методичної документації на ресурсах університету, веб-сторінках та веб-

порталі кафедр університету та забезпечення самостійної роботи студентів. 

Наукові та освітні досягнення професорсько-викладацького складу, 

сучасна матеріально-технічна база університету сформували умови для 

запровадження на кафедрах університету змішаної форми навчання, базовим 

компонентом якої є широке використання технологій дистанційного навчання. 

Кафедри університету розробили та розробляють онлайн курси та 

впроваджують дистанційну форму навчання курсів за вибором для студентів 

денної форми навчання. У 2021 році вийшло 3-видання каталогу онлайн курсів 

з 4-х томів. В цьому каталозі знайшли відображення 635 онлайн курсів за 

напрямками: дисципліни вибору, СРС, ЄДКІ, КРОК, мова державна, мова 

іноземна, правова освіта, академічна, доброчесність.  

З вересня 2020 року в університеті впроваджена змішана форма навчання в 

системі додипломної освіти. Це стало можливо завдяки широкому 

впровадженню хмаро орієнтованих технологій дистанційного навчання у 

ЗДМУ, які базуються на сервісах платформи Microsoft Office 365 (MSO365) та 

сервісу MS Teams. На теперішній час на платформі зареєстровано 19 943 

акаунта студентів, та 1724 акаунти працівників ЗДМУ.  

На початку навчального року для організації лекційного процесу під 

керівництвом ректорату було створено 26 лекційних онлайн аудиторій, що 

дозволило значно підвищити, якість проведення дистанційних лекцій 

професорсько-викладацьким складом університету. Усі викладачі університету 

опанували технології проведення дистанційних практичних та лабораторних 

занять та розгорнули хмаро орієнтоване навчальне середовище у командах MS 

Teams для академічних груп, що проходять навчання за дисципліною.  

У листопаді 2020 року завідувачем кафедри МФІНТ, професором Рижовим 

О.А. був проведений онлайн вебінар для модераторів кафедр, тьюторів та 

розробників онлайн-курсів всіх кафедр університету на тему «Нові технології 

та сервіси дистанційного навчання ЗДМУ у 2020-2021 н.р.». На заході було 

розглянуто проблеми та особливості організації дистанційного навчання на 

кафедрах університету та запропоновано використання нової версії платформи 

edX IronWood.  

Особливістю атестації цього року є використання великого екрану, який 

було встановлено у ЦДОТ. Формат екрану дозволяє візуалізувати параметри 

моніторингу атестації студентів для екзаменаційній комісії та перевести 

керування дистанційним іспитом на новий рівень. 

Реалізуючи завдання ректора Запорізького державного медичного 

університету професора Ю.М. Колесника про розробку і впровадження засобів 
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інтерактивного спілкування на лекціях і практичних заняттях які проводяться 

за дистанційним форматом, на початку цього року було реалізовано переніс 

бази навчально-методичних матеріалів з FTP-серверу на платформу MS 

SharePoint із забезпеченням доступу до контенту зі сторінки сайту бібліотеки 

або кафедри. 

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. 

Всі підрозділи університету дотримуються норм ст. 48 «Мова викладання у 

вищих навчальних закладах» Закону України «Про вищу освіту», ст. 7 «Мова 

освіти» Закону України «Про вищу освіту», які забезпечують неухильне 

дотримання принципу академічної доброчесності, правил етичної поведінки та 

вимог чинного антикорупційного законодавства. 

Продовжується впровадження курсу «Українська мова як іноземна» для 

підготовки іноземних студентів, який передбачає реалізацію процесу мовної 

підготовки іноземних громадян в єдності адаптаційного, комунікативного, 

професійно орієнтованого та загальнонаукового напрямів. Цей навчальний курс 

орієнтований на засвоєння лексико-граматичного матеріалу з виразним 

професійним спрямуванням, мотивує необхідність формування активного 

соціально-культурного дискурсу. 

Одним з питань якості навчального процесу в ЗДМУ на засіданнях ЦМР 

розглядалась підготовка лікарів стоматологів, яка проводиться у відповідності 

до освітньої програми підготовки фахівців другого (магістерського) рівня 

вищої освіти в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» зі спеціальності 221 

«Стоматологія» з урахуванням вимог кваліфікаційних характеристик.  

В зв’язку з ситуацією, пов’язаною з поширенням захворюваності на 

COVID 19, та переходом університету на змішану форму навчання, навчальний 

процес здійснювався за умов карантину в дистанційному режимі з 

застосуванням ресурсів MC Office 365 на  платформі Teams.  

На базі платформи MC Office 365, а саме MS TEAMS, MC Forms були 

створені навчальні цикли з хірургічної, терапевтичної, ортопедичної, дитячої 

терапевтичної стоматології та ортодонтії з розробкою підсумкового контролю, 

які відповідає усім вимогам дистанційної освіти. 

Для забезпечення чіткої системи подачі навчальної інформації та контролю 

засвоєного матеріалу поряд з ресурсами MS TEAMS, MC Office 365, активно 

залучалися до навчання Skype fo Business, Ratos, Viber, платформа EDX ZSMU 

та інші поширені у соціальному спілкуванні месенджери та мобільні додатки. 
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Центральна Методична Рада відмічає, що стан організації заочного періоду 

навчання інтернів зі спеціальності «Стоматологія» на базах стажування в 

цілому задовільний.   

Великою підтримкою в підвищенні якості навчання наших інтернів в 

заочному періоді є матеріально-технічне оснащення кафедр. Придбання 

сучасного обладнання з цифровою технологією дозволяє інтернам опанувати 

навички діагностики та лікування стоматологічних захворювань сучасними 

методиками.   

Про високій рівень підготовки стоматологів в нашому університеті 

говорить бажання керівників лікувальних закладів підписати договір з нашим 

університетом про проходження заочної частини інтернатури. Так певна 

мотиваційна робота співробітників кафедр, рівень підготовки майбутніх 

інтернів дозволили виявити бажання керівництва Херсонської та Бердянської 

міських стоматологічних поліклінік до співпраці. 

Центральна методична рада відзначає, що підготовка студентів в 

Запорізькому державному медичному університеті здійснюється на засадах 

впровадження розроблених заходів в рамках концепції якості освіти. 

Головними підсумками роботи сектору моніторингу якості освіти за 

останній рік було проведення аналізу підсумків успішності студентів із звітами 

на факультетській раді університету щодо результатів іспиту IFOM/2019, а 

також соціологічне дослідження серед викладачів університету, які здійснюють 

лекційний педагогічний процес на кафедрах медичних факультетів, присвячене 

вивченню виникаючих проблем та шляхів їх подолання.   

Всі студенти 2, 4 та 5 курсів медичних факультетів та 3 курсу 

фармацевтичного факультету вивчають дисципліну «Підготовка офіцерів 

запасу в галузі знань». 

На всіх кафедрах, де викладаються військово-спеціальні дисципліни 

внесено зміни до навчальних програм з відповідним навчально-методичним 

забезпеченням та є відповідальні, якім необхідно пройти тематичне 

удосконалення на базах опорних кафедр. 

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

практично відпрацьовують надання медичної допомоги у «Міжкафедральному 

навчальному симуляційному центрі» університету. 

Бібліотека університету – є активним учасником навчального, наукового 

та виховного процесів. Це сучасний підрозділ, технічно обладнаний оснащений 

сучасною комп’ютерною технікою, мультимедійними інформаційними 

ресурсами, телекомунікаційними засобами, який для формування 

інформаційного поля використовує новітні інформаційні технології. Особлива 

увага приділяється комплектуванню фонду.  
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В бібліотеці університету запроваджено багато новітніх інформаційних 

сервісів та значно покращено діяльність з питань обслуговування користувачів.  

Вся територія бібліотеки є WiFi зоною, в т.ч. філії бібліотеки у 

гуртожитках. 

З  метою підвищення якості підготовки майбутніх фахівців ЦМР провела 

навчально-методичну відеоконференцію «Досвід впровадження змішаної 

форми навчання у ЗДМУ, траєкторія розвитку та місце в системі вищої 

медичної освіти». 

Формат проведення конференції відбувався в режимі онлайн шляхом 

формування відеоконтенту 18 майстер класів, які були розміщені на 

електронних ресурсах університету і надали можливість викладачам та 

модераторам розширювати горизонти пізнання нових можливостей хмарних 

технологій, сервісів та програм. 

Кожна кафедра університету  підготувала тези щодо свого досвіду 

впровадження змішаної форми навчання, які увійшли у збірник. 

Конференція відмічає, що за звітний період в умовах карантинних заходів, 

які були пов’язані з пандемією COVID-19, злагоджена робота керівництва, всіх 

структурних підрозділів і колективу професіоналів кафедр дозволили в 

найкоротші терміни реорганізувати всі сторони освітнього процесу і перейти на 

новий формат викладання всіх дисциплін в умовах дистанційного навчання. 

Досвід впровадження змішаної форми навчання з повною візуалізацією в 

синхронному онлайн-режимі на основі MS Teams в університеті показав, що 

вона має великий потенціал для проведення повноцінних, динамічних та 

цікавих занять із дисциплін, підвищує індивідуальну траєкторію навчання 

здобувача вищої освіти, накреслює важливість самостійної роботи студента. 

В поточному навчальному році це питання набуло особливої актуальності 

у зв’язку з переведенням освітнього процесу практично з початку весняного 

семестру на дистанційну форму відповідно до запроваджених в Україні 

протиепідемічних заходів, пов’язаних з пандемією короновірусної 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 проводився 

з урахуванням аналізу результатів екзаменаційних сесій, обранням за 
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конкурсом або продовження дії контракту науково-педагогічних працівників, 

нарікань студентів, а починаючи з 12 березня – щоденно співробітниками 

деканатів та навчального відділу.  

Функції контролю здійснюються деканатами, навчальним відділом, 

проректорами.  

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. 

Навчально-методичний відділ здійснював інформаційно-аналітичне 

забезпечення кафедр та інших структурних підрозділів університету, надавав 

консультативну та практичну допомогу науково-педагогічним працівникам 

стосовно організації освітнього процесу в умовах пандемії COVID-19 за 

змішаною формою навчання з повною візуалізацією у синхронному онлайн 

режимі на основі MS Teams. 

Важливим розділом навчально-методичної роботи університету є 

підготовка методичних матеріалів. 

Результати навчально-методичної видавницької діяльності у 2020-2021 

н.р.: всього видано 671 робота (2019-2020 – 757), з них підручників з грифом 

МОН України - 1, грифом МОЗ України – 1. З грифом Вченої ради: підручників 

8 (2019-2020 – 13), навчальних та навчально-методичних посібників – 16 (2019-

2020 – 26). А, також, підручників – 6 (2019-2020 – 8), навчальних та навчально-

методичних посібників – 405 (2019-2020 – 368), інструктивно-методичних 

матеріалів – 169 (2019-2020 – 199) затверджених ЦМР. 

На затвердження Вченої ради надано 2 підручника та 5 навчальний 

посібників. 

На виконання Наказу № 264 від 24.06.2018 р. протягом 2020-2021 н.р. 

затверджено ЦМР 37 (2019-2020 – 74) навчально-методичних комплексів 

навчальних дисциплін, на засідання 27 травня 2021 р. надано ще 1 НМК. В 

наступному навчальному році науково-педагогічним працівникам необхідно 

підтримувати в актуальному стані вже затверджені навчально-методичні 

комплекси та підготувати до 01.09.2021 р. на затвердження ЦМР навчально-
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методичні комплекси відповідно до змін контингенту та навчальних робочих 

планів.  

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

комісія з аналізу та затвердження онлайн курсів, протягом 2020-2021 н.р. 

затверджено ЦМР 12 онлайн курсів (2019-2020 – 28). На засідання ЦМР 

27.05.2021 р. надано 9 курсів. Загальна кількість онлайн курсів – 612. 

Українською мовою надруковано 560 (2019-2020 – 454) робіт, англійською 

– 58 (2019-2020 – 243), російською – 53 (2019-2020 – 60).  

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. Так було перевірено 6 (2019-

2020 – 19) робіт наданих науково-педагогічними працівниками ЗДМУ. З них 4 

(2019-2020 – 2) підручника: англійською мовою – 1, українською мовою – 3. 

Навчально-методичних та навчальних посібників: українською мовою – 2 

(2019-2020 – 10) робіт. 

Розроблений план видання навчальної літератури ЗДМУ на 2021 рік. 

Кафедрами Запорізького державного медичного університету запланована 451 

робота (в 2020 р. – 449 робіт). 

Організовано розробку згідно з уніфікованою формою, проконтрольовано, 

переглянуто та підготовлено до затвердження 597 робочих програм (2019-2020 

– 871). 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників здійснюється 

за напрямками: направлення у інші навчальні заклади та провідні клініки 

країни; проведення дистанційно-очних циклів на базі ЗДМУ «Організація 

дистанційного навчання на основі хмарних сервісів MS Teams»; проходження 

передатестаційних циклів, курси ЗДМУ – «Організація дистанційного навчання 

на платформі edX. Розробка та супровід онлайн курсів», курси для науково-

педагогічних працівників з педагогіки «Інноваційні педагогічні технології та 

психологічний супровід освітнього процесу в підготовці фахівців галузі 

«Охорона здоров’я», іноземних мов, «Школа молодого викладача». Всього у 

2020-2021 н.р. підвищили кваліфікацію 809 науково-педагогічних працівників 

(2019-2020 – 765), за такими напрямками: тематичне вдосконалення зі 

спеціальності – 137 (2019-2020 – 63) викладачів; передатестаційні цикли – 7 

(2019-2020 – 21) викладачів; курси зі спеціалізації – 15 (2019-2020 – 33) 

викладачів; на виїзних курсах – 13 (2019-2020 – 34) викладачів; стажування 

пройшли – 5 (2019-2020  – 15) викладачів; стажувались за кордоном – 10 (2019-
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2020 – 53) викладачів. Взяли участь в міжнародних конференціях, тренінгах та 

конгресах 45 науково-педагогічних працівників ЗДМУ. 

На базі Центру дистанційного навчання та телемедицини Запорізького 

державного медичного університету були організовані дистанційно-очні цикли 

тематичного вдосконалення «Організація дистанційного навчання на основі 

хмарних сервісів MS Teams», на яких підвищили кваліфікацію 417 науково-

педагогічних працівників. 

В умовах пандемії COVID-19 з повною візуалізацією у синхронному 

онлайн режимі на основі MS Teams у період з 03.02.2021 р. по 24.02.2021 р. 

відбулись курси підвищення кваліфікації для 148 (2019-2020 – 103) науково-

педагогічних працівників 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». 

Наказом ректора від 15.10.2020 р. № 389 «Про роботу «Школи молодого 

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

суспільних дисциплін, культурології та українознавства, МФІНТ та навчально-

методичного відділу. Четверта група слухачів у кількості 12 осіб пройшла 

навчання з 28 жовтня 2020 р. по 14 квітня 2021 р. в умовах пандемії COVID-19 

за змішаною формою з повною візуалізацією у синхронному онлайн режимі на 

основі MS Teams (обсяг курсу становив 120 год.) (перший набір – 10 (2017-

2018), другий набір – 13 (2018-2019), третій набір – 14 (2019-2020)). 

Організація методичної роботи в університеті здійснюється відповідно до 

чинної нормативно-правової бази та деталізується наказом ректора від 

26.08.2020 р. № 305 «Про склад Центральної методичної Ради та циклових 

методичних комісій». Всі засідання ЦМК в умовах пандемії COVID-19 

відбулися з повною візуалізацією у синхронному онлайн режимі на основі MS 

Teams та контролювалися членами ректорату. 

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

засідання рейтингової комісії за 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 здобувачів вищої медичної освіти,  

Центральна методична рада відмічає, що в рішенні цього важливого питання є 

невикористані резерви. Це стосується подальшого впровадження зусиль, які 
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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.  

З метою подальшого вдосконалення роботи Центральної методичної ради, 

циклових методичних комісій і навчально-методичного відділу, ЦМР 

УХВАЛИЛА 

1. Роботу Центральної методичної ради, циклових методичних комісій і 

навчально-методичного відділу за 2020-2021 н. р. визнати задовільною. 

2. Центральній методичній раді, цикловим методичним комісіям і навчально-

методичному відділу спрямувати зусилля на підвищення якості підготовки 

здобувачів вищої медичної освіти на основі оптимізації навчального 

процесу на всіх етапах їхньої 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». 
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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 

4.2. Продовжити 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. Відповідальному секретарю рейтингової комісії університету проф. 

Каплаушенку А.Г., враховуючи значний обсяг та напруженість роботи голів 

Циклових методичних комісій, розглянути на засіданні комісії питання щодо 

збільшення їм кількості балів за постійне громадське доручення 

При затвердженні нового Положення про рейтингову оцінки діяльності 

8. Завідувачам кафедр університету щорічно готувати та надавати на розгляд  

Вченої ради ЗДМУ одну навчально-методичну роботу. 

Щорічно 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого проректора 

доц. Авраменка М. О. 
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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 27 травня 2021 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 з 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 працівників, 
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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 2020-2021 н.р., проведення 

підсумкового контролю академічної успішності студентів всіх курсів та 

підготовку до 2021-2022 н.р. відповідно до рекомендацій МОН, МОЗ 

України щодо діяльності у період карантину, враховуючи досвід 

проведення освітнього процесу з використанням сучасних IT-технологій. 

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. Шишкін М.А., доц. Кремзером О.А., доц. 

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

3.1. Передбачити у 2021-2022 н.р. надання лекційного матеріалу з 

використанням сучасних технологій дистанційного навчання. 

Протягом року 

3.2. Забезпечити контроль за проведенням всіх видів навчальних занять та 

академічної успішності на засадах і принципах: академічної 

доброчесності, об’єктивності, прозорості, незалежності, виключення 

корупційних ризиків, обов’язковості, єдності методики оцінювання 

результатів та з використанням. 

Протягом року 

3.3. Забезпечити проведення всіх видів практик у 2021-2022 н.р. з 

залученням можливостей та технологій міжкафедрального 

тренінгового центру. 

Протягом року 
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3.4. Продовжити постійний моніторинг ефективності проведення 

освітнього процесу з використання АСУ. 

Протягом року 

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

МОЗ від 20 березня 2019 р. № 419 та листа МОЗ України від 

14.05.2021 р. забезпечити удосконалення заходів та контролю за 

реалізацією підготовки до І та ІІ етапу ЄДКІ для здобувачів ступеня 

вищої освіти за всіма спеціальностями галузі знань «22. Охорона 

здоров’я». 

Постійно 

3.6. 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. Спільно з проректором з науково-педагогічної та навчальної роботи доц. 

Моргунцовою С.А. декану факультету – проф. Рябоконю Ю.Ю.: 

4.1. Забезпечити чітку організацію навчального процесу з усіх 

спеціальностей. 

Протягом навчального року 

4.2. Здійснювати постійний контроль за якісною організацією й перебігом 

навчального процесу.  

Протягом навчального року 

4.3. Здійснювати постійний контроль за якісною організацією навчального 

процесу з використанням технологій дистанційного навчання на базі 

сервісу ms teams. 

Протягом навчального року 

4.4. Забезпечити оперативне керівництво проведенням усіх форм 

контролю знань інтернів, курсантів, клінічних ординаторів та 

своєчасний аналіз їх результатів. 

       Протягом навчального року 

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

Шишкіну М.А., доц. Кремзеру О.А., доц. Пряхіну О.Р., доц. Мельнику І.В., 

доц. Дочинцю Д.І.  рекомендувати: 

5.1. Активно використовувати можливості комп’ютерної програми 

«Автоматизована система управління навчальним процесом» у роботі 

деканатів. 

Протягом року 
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5.2. Здійснювати постійний контроль за дієвістю роботи циклових 

методичних комісій факультетів. 

Постійно 

5.3. Використовуючи досвід проведення атестації випускників та 

здобувачів вищої освіти на перехідних курсах у 2020-2021 н.р. 

удосконалити процедуру їх проведення. 

Протягом року 

5.4. Передбачити при підготовці та проведенні атестації випускників 

використання потужностей міжкафедрального тренінгового центру, в 

тому числі з можливістю дистанційного використання 

«Інтерактивного пацієнта». 

Постійно 

5.5. При підготовці та проведенні підсумкової атестації випускників 

спеціальності 226 «Фармація» використовувати потужності 

навчальної аптеки. 

Протягом року 

5.6. Ретельно проаналізувати результати успішності студентів за 

результатами весняного семестру та атестації випускників та вжити 

необхідні заходи щодо їх поліпшення. 

До 30.10.2021 року  

6. Декану факультету проф. Рябоконю Ю.Ю.: 

6.1. Здійснювати регулярний аналіз результатів успішності інтернів та 

вживати необхідні заходи щодо їх поліпшення. 

         Постійно 

6.2. З метою удосконалення методичної роботи на кафедрах факультету 

забезпечити методичний супровід кафедр деканом та заступниками 

деканів відповідно до посадових обов’язків. 

         Постійно 

6.3. 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 

6.4. З метою покращення практичної підготовки інтернів, курсантів 

впроваджувати новітні форми навчання на базі тренінгового центру 

ЗДМУ на основі комп’ютерних сценаріїв стандартизованого пацієнта.  
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Протягом навчального року 

6.5. 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 

6.6. 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», Наказу МОЗ України від 19.01.21 № 74 «Про затвердження 

Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України» 

впроваджувати нові курси, симуляційні тренінги, фахові школи з 

метою підвищення кваліфікації з різних напрямків на факультеті 

післядипломної освіти. 

Постійно 

7. Головам циклових методичних комісій: 

7.1. 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 

7.2. Забезпечити регулярний розгляд на своїх засіданнях питань з 

планування освітнього процесу та контролю за його здійсненням. 

Постійно 

7.3. 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 та Крок Б) зі звітуванням завідувачів 

кафедр. 

За планом роботи ЦМР 

8. Завідувачам кафедрами: 

8.1. Приділити особливу увагу напрямкам роботи кафедри, за якими у 

попередньому навчальному році співробітники отримали невисокі 

показники. 

Постійно 
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8.2. Забезпечити постійний контроль за перебігом освітнього процесу на 

кафедрах та якістю його організації.  

 Постійно 

8.3. 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 

8.4. Продовжити роботу щодо розробки on-line форм освітнього процесу 

та організації та використання їх в самостійній роботі студентів.  

Постійно 

8.5. Надавати пропозиції щодо нововведень та змін гарантам освітніх 

програм відповідних спеціальностей. 

Протягом навчального року 

8.6. Неухильно дотримуватися встановленої кількості контролюючих 

заходів відповідно до освітньої програми та графіку навчального 

процесу. 

Постійно 

8.7. Продовжити розробку та забезпечити широке впровадження в 

освітній процес IT - методологій освіти. 

Постійно 

8.8. Здійснювати планування та регулярний контроль щодо підвищення 

професійної кваліфікації викладачів та своєчасним проходженням 

ними атестації. 

Постійно 

8.9. Продовжити роботу з запровадження дистанційного навчання 

викладачів, інших інноваційних форм організації освітнього процесу, 

поліпшення його науково-методичного забезпечення. 

Протягом навчального року 

8.10. Взяти під особистий контроль поліпшення якості підготовки 

здобувачів освіти до складання етапів ЄДКІ за спеціальностями галузі 

знань 22 «Охорона здоров’я». 

Постійно 
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8.11. Звернути увагу на необхідність підвищення якості підготовки 

інтернів, курсантів та вжити конкретні заходи щодо покращення 

організації навчального процесу.  

      Протягом навчального року 

8.12. Здійснювати особистий контроль за проведенням контрольних заходів 

з оцінювання рівня знань інтернів та підготовкою до державних 

ліцензійних іспитів «Крок 3». 

        Постійно 

8.13. Звернути увагу на відвідування занять інтернами та профілактику 

порушень правил внутрішнього розпорядку. 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого проректора 

доц. М.О. Авраменка. 

10. Інформацію про виконання рішення ЦМР університету заслухати в травні 

2022 року. 

 


