
РІШЕННЯ 

Центральної методичної Ради 

Запорізького державного медичного університету 

з питання: «Про підсумки ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок-1, 2. Загальна лікарська 

підготовка», «Крок-1,2. Стоматологія», «Крок Б. Технології медичної діагностики і лікування» і 

завдання деканатів та кафедр щодо підвищення рівня підготовки студентів до іспитів»  

від 27 вересня 2018 року 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію деканів І, ІІ, ІІІ медичних та ІІ міжнародного 

факультетів, ЦМР відзначає, що в університеті щорічно проводитися планомірна робота з підготовки 

студентів до проведення тестування за системою «Крок».  

Всі студенти були ознайомлені з вимогами оновленого Регламенту та порядку проведення 

ліцензійного інтегрованого іспиту.  

Підготовка студентів до ліцензійних іспитів включала ряд контрольних заходів, у тому числі 

ліцензійний іспит «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» мав статус семестрового іспиту, що 

передбачав можливість його перескладання не більше двох разів протягом семестру. 

З метою поліпшення підготовки до складання ліцензійного іспиту «Крок-1» та на виконання 

Наказу Ректора ЗДМУ «Про формування робочих груп зі створення та запровадження онлайн курсів 

для підготовки студентів 3 курсу 1 і 2 медичного факультету до ліцензійного іспиту «Крок-1» (Наказ 

№ 371 від 14.09.2017р.) у весняному семестрі 2017-2018 н.р. був впроваджений «Онлайн курс Крок-1. 

ЗЛП». Даний онлайн курс складався з 3-х блоків предметів: 1 блок - біологія, гістологія, мікробіологія; 

2 блок - біохімія, фізіологія, анатомия; 3 блок - патфізіологія, фармакологія, патанатомія. 

У відповідності до Наказу ректора №201-с від 12.03.2018р. «Про проведення ректорських 

контрольних робіт серед студентів 3 курсу 1-го і 2-го медичного факультету» 07.06.2018р. була 

проведена контрольна ректорська робота на паперових носіях з використанням буклету тестових 

завдань, загальною кількістю тестових завдань - 200, структурованого у відповідності до вимог Центра 

тестування.  

Ліцензійний іспит «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» складали 605 студентів: 491 студент 

І медичного факультету та 114 студентів ІІ медичного факультету. 

Аналізуючи підсумки проведення ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-1. Загальна 

лікарська підготовка» у студентів спеціальності «Лікувальна справа», необхідно відзначити, що 

середній показник правильних відповідей у 2018 р. склав 73,5% (2017р. - 74,2%). 

33 студенти набрали 90% та більше правильних відповідей (26 у 2017р.). Серед цієї категорії 

студентів – 30 бюджетної форми навчання (24 студенти у 2017р.), 3 - контрактної форми навчання (2 у 

2017р.). 

За результатами складання ліцензійного іспиту у 2018 р. не набрали 60,5% правильних 

відповідей та не склали іспит 54 студенти (10,9%) із 491 проти (64 та 13,1% із 487 осіб) у 2017р. У 

2018р. не склали іспит 23 студенти бюджетної форми навчання (2017р. – 14) і 31 студент контрактної 

форми навчання (2017р. – 50). Середній показник серед тих, хто не склав іспит, становить 51,5 % 

(2017р. – 52,9%). Серед студентів, які не склали ліцензійний іспит, найвищий % правильних відповідей 

– 59,3% (2017р. – 60%), найнижчий – 27,3% (2017р. – 38,5%). Студенти бюджетної форми навчання 

показали кращі результати, ніж контрактні. Серед контрактних студентів кращими виявились студенти, 

які навчаються за скороченим терміном. Серед них кількість студентів, які не склали «Крок 1», 

приблизно дорівнює таким, як і бюджетної форми навчання. 

Запроваджений он-лайн курс показав свою ефективність – кількість студентів, які не склали іспит, 

на 2,2% нижче, ніж минулого рік. 

Аналізуючи підсумки проведення ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-1. Загальна 

лікарська підготовка» у студентів спеціальності «Педіатрія», необхідно відзначити, що середній 

показник правильних відповідей у 2018 р. склав 71,5% (2017р. - 66,8%). 
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Майже всі показники тестування серед студентів за спеціальністю «Педіатрія» стали вищими за 

показники минулого року, крім показників з нормальної анатомії та гістології. Середні показники 

тестування коливаються від 75,7% – з фармакології (найвищий) до 62,5% - з гістології (найнижчий). 

В той же час 16 студентів не подолали бар’єр 60,5% (14,04%). 

Традиційно, студенти бюджетної форми навчання (61 студент) мали кращі результати порівняно 

з контрактною формою (32 студента). 

Студенти, які отримали освіту на базі медичного коледжу мають наступні показники: 8 

студентів не подолали бар’єр 60,5%, що складає 38,1% (у 2017 році – 50%). 

МЛІ «Крок-1.Загальна лікарська підготовка» складали 113 студентів 2 міжнародного 

факультету англійською мовою навчання та 62 студентів 2 міжнародного факультету з російською 

мовою навчання. 

У поточному році середній показник правильних відповідей у англомовних студентів склав 

63,4%, що на 0,5% нижче ніж у 2017р. Щодо російськомовних студентів, то у поточному році 

спостерігається незначне підвищення середнього показника правильних відповідей на 3 % у порівнянні 

з минулим роком. 

Результати складання КРОК-1 у 2018 році у англомовних студентів продемонстрували зниження 

показників правильних відповідей з 6-ти предметів у порівнянні із минулим роком. Найгірші показники 

зниження продемонстрували кафедри гістології 56,2 (-10,2%), патофізіології 56,1 (-6,9%), норм. 

фізіології 64,5 (-5,5%) та норм. анатомії 54,3 (-2,9). Проте спостерігається  підвищення показників, яке 

продемонстрували кафедри: фармакології (+7,8%), пат. анатомії (+6,0%) та біохімії  (+4,3%). 

Аналіз показників по предметам у російськомовних студентів показав значне зниження 

кількості вірних відповідей з деяких дисциплін. Найбільше зниження показників кількості правильних 

відповідей  спостерігаються з наступних дисциплін: гістологія 40,0 (-11,6%), мікробіології 51,1 (-5,8%). 

Але з більшості предметів показники дещо підвищились: біохімія 66,2 (+11,3%), біології 51,5(+9,1) та 

пат. анатомії 52,7 (+5,7%). 

Не склали іспит 70 іноземних студента (англійська та російська мова навчання)  -, що складає 

40% від загальної кількості. 

Ліцензійний тестовий іспит «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» передував випускним 

іспитам. 

З року в рік ректоратом і деканатами медичних факультетів приділяється велика увага 

підготовці студентів до проведення тестування за системою «Крок 2» і до складання державного 

ліцензійного інтегрованого іспиту. Напередодні проведення ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 

2. Загальна лікарська підготовка», студентам була надана можливість більш глибоко ознайомитися з 

вже наявною базою тестових завдань, як на паперових носіях, так і в електронному вигляді. Викладачі 

базових і суміжних кафедр університету проводили консультативні (профільні) заняття із студентами 

6 курсу за тестовими завданнями системи «Крок 2».  

Ліцензійний іспит «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» складали 587 вітчизняних та 310 

іноземних студентів випускного курсу. 

Аналізуючи підсумки проведення ліцензійного інтегрованого іспиту, необхідно відзначити, що 

в 2018 навчальному році, порівняно з минулим роком, середній показник тестування по університету 

збільшився на 1,4% (78,8% проти 77,4% в 2017 р.). З педіатричного профілю, акушерства та гінекології, 

гігієнічного профілів середній показник перевищує університетський на 1,0%, 2,0% і 3,6% відповідно. 

В той же час з терапевтичного та хірургічного профілів цей показник менше університетського на 3,0% 

та 0,4% відповідно. 

Серед студентів І-го медичного факультету середній показник тестування в порівнянні з 2017 р. 

збільшився на 1,5% (79,6% проти 78,1% в 2017 р.), на ІІ-му медичному факультеті цей показник також 

незначно збільшився на 0,8% (76,1% проти 75,3% в 2017 р.). 

Середні показники тестування коливаються від 82,4% з гігієнічного профілю (найвищий) до 75,8 

% з терапевтичного профілю (найнижчий).  
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Ліцензійний іспит «Крок-2. Загальна лікарська підготовка» складали 310 іноземних студентів: 

64 російськомовних іноземних студентів і 258 англомовних студентів.  

За результатами складання не склали іспит 31 англомовний студент та 12 російськомовних 

студентів. 

Аналіз показав погіршення всіх показників: значне зниження з гігієнічного профілю, та не 

значне зниження показників хірургічного та акушерського профілю у російськомовних  та 

англомовних студентів. Взагалі в цьому році російськомовні студенти склали іспит на однаковому рівні 

з англомовними (70,7% проти 70,5 %). 

Підготовка до складання ліцензійного іспиту “Крок-1. Стоматологія» проводилась згідно 

наказів і розпоряджень ректорату та деканату медичного факультету. Всі студенти мали банк тестових 

завдань Центра тестування, як основний, так і додатковий.  

З 12.02.18 р. до 16.02.18 р. був проведений цикл оглядових лекцій, на яких проводився розбір 

тестових завдань з визначенням алгоритму пошуку правильної відповіді, проведено 2 пробних іспити 

«КРОК-1 «Стоматологія» на паперових носіях та 3 іспити в режимі online на платформі EDX ZSMU. 

Складали іспит 61 студент. Іспит склали 51 студента. Не склали іспит 10 (16,4%) студентів 

контрактної форми навчання.  

У поточному році загальний середній показник правильних відповідей склав 68,3%, що на 3,96% 

нижче ніж у 2017р. (71,5%). 

Середній відсоток правильних відповідей серед студентів бюджетної форми навчання – 83,46% 

проти 81,14% 2017р., серед студентів контрактної форми навчання 67,75% проти 70.60% у 2017р. 

Звертає увагу той факт, що різниця між результатами складання іспиту бюджетними та контрактними 

студентами у 2017р. - 10.54%, а у 2018р. – 15,71%. 

Національний показник за результатами складання ліцензійного іспиту “Крок-1. Стоматологія» 

у 2018 року - 60,8% якій є меншим на 7,5% у порівнянні з результатами складання ліцензійного іспиту 

“Крок-1. Стоматологія» у ЗДМУ (68,3%). 

МЛІ «Крок-1. Стоматологія» складали  11 студентів 2 міжнародного факультету з російською 

мовою навчання. 

Успішно склали іспит з першої спроби 3 студенти. Середній показник правильних відповідей 

склав 55,1%. 

Студент, які склали іспит, продемонстрували значно низькі показники правильних відповідей 

з усіх дисциплін (60,9 – 70,1%). 

У восьми студентів, які не склали іспит, відсоток правильних відповідей склав від 48,7% - 58,9%.  

Показник правильних відповідей у поточному році знизився, у порівнянні з минулим, на 0,16%. 

Аналіз правильних відповідей з кожної показав слабку підготовку з більшості предметів. Так, 

найгірший результат 47,4% з біохімії; 49,1% з гістології; 51,3 % з мікробіології та 51,5% з нормальної 

фізіології. З жодної дисципліни середній показник не склав 60,5%. Погіршали результати з гістології 

на 8,8%, порівняно з попереднім роком; з біохімії на 11,1%;мікробіології на 4,66%; патологічної 

фізіології на 3,9%. 

За результатами ліцензійного тестування в 2018 році складали МЛІ "Крок 2 Стоматологія" 64 

студенти. 60 студентів успішно склали іспит. Середній показник тестування, в порівнянні з 2017 роком, 

зменшився на 3,3% та склав 74,1%.  

Не склали іспит 4 (6,3%) студентів контрактної форми навчання, не набравши 60,5 % 

правильних відповідей. 

Повторно складали іспит 2 студента. Не склали іспит 2 (100%) студентів контрактної форми 

навчання, не набравши 60,5 % правильних відповідей. 

Середній відсоток правильних відповідей серед студентів бюджетної форми навчання – 83,1% 

(2017р.), проти 82,36% (2018р.), серед студентів контрактної форми навчання 79,2% (2017р.) проти 

73,24% (2018р.). Звертає увагу той факт, що різниця між результатами складання іспиту бюджетними 

та контрактними студентами у 2017р.-3,9%, а у 2018р.-9,2%. 
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МЛІ «Крок-2. Стоматологія» складали  18 студентів 2 міжнародного факультету з російською 

мовою навчання та 7 студентів повторно.  

Середній показник правильних відповідей склав 70,4%, 

Найменші показники були з ортодонтії (59,6%). Однакові показники виявились з терапевтичної 

стоматології та дитячої терапевтичної стоматології (75,4%). З дитячої стоматології середній бал склав 

(69,4%). З дитячої хірургічної стоматології середній бал склав (64,9%). З ортопедичної стоматології 

середній бал склав (70,4%) та хірургічна стоматологія (67,6%). Найкращі показники було отримано з 

терапевтичної стоматології (75,4%) та дитячої терапевтичної стоматології (75,4%). 

Четверо студентів, які набрали від 27,3% до 54,6% правильних відповідей іспит не склали. Серед 

них усі громадяни Марокко. 

У цьому році складали МЛІ «Крок-2. Стоматологія» сім студентів повторно з прохідними балами 

від 62,4% до 79,9% правильних відповідей.  

Середній результат складання МЛІ «Крок-2. Стоматологія» у поточному році вищий за 

минулорічний на 5,2%. 

Ліцензійний іспит «Крок-Б. Лабораторна діагностика» складали 23 студента.  

Аналізуючи підсумки проведення ліцензійного інтегрованого іспиту (таблиця), необхідно 

відзначити, що в 2018 навчальному році, порівняно з минулим роком, середній показник тестування по 

університету збільшився на 0,4% і склав 90,4% (90,0% - у 2017 році). 

Середні показники тестування коливаються від 95,5% – з клінічної лабораторної діагностики 

(найвищий) до 72,0% - з гістології, цитології та ембріології (найнижчий). 

Як показують підсумки ліцензійних іспитів, результат багато в чому залежить від того, яка робота 

і на якому рівні проводиться із студентами безпосередньо на кафедрах, і від того, з яким ступенем 

відповідальності завідувачі та викладачі випускаючих кафедр підходять до рішення цього питання.  

Виходячи з вищевикладеного, Центральна методична Рада  

 

УХВАЛИЛА 

 

1. Інформацію деканів І, ІІ, ІІІ медичних та ІІ міжнародного факультетів з питання «Про підсумки 

медичних ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок – 1, 2. ЗЛП», «Крок – 1,2. Стоматологія», «Крок 

Б. Лабораторна діагностика» і завдання кафедр щодо підвищення рівня підготовки студентів до 

іспитів» взяти до відома і визнати необхідність посилення роботи в цьому напрямку з метою 

підвищення результатів тестування студентів і покращення рейтингового місця ЗДМУ в цілому. 

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

2.1. Забезпечити постійний моніторинг якості підготовки до проведення ліцензійних іспитів 

«Крок»  

Протягом року 

2.2. Спільно з деканами факультетів доц. Компанійцем В.М., доц. Полковніковим Ю.Ф., доц. 

Шишкіним М.А., доц. Мельником І.В.:  

2.2.1. Розробити докладний план підготовки студентів до І етапу «ЄДКІ» та 

ліцензійних іспитів і забезпечити контроль за його виконанням. 

Жовтень 2018 р. 

2.2.2. Розробити стратегію по подоланню негативних тенденцій за результатами 

окремих дисциплін 

Жовтень-листопад 2018 р. 

2.2.3. Забезпечити створення on-line курсу з підготовки до ЛІ «Крок 2. ЗЛП» та «Крок 

2. Стоматологія». 

До 01.12.2018 р. 

2.3. Спільно з керівником центру тестування ЗДМУ доц. Деміденко О.В. забезпечити 

проведення контрольних проміжних тестувань відповідно плану підготовки до 

ліцензійних іспитів. 
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Протягом року 

3. Деканам факультетів доц. Компанійцю В.М., доц. Полковникову Ю.Ф., доц. Шишкіну М.А., доц. 

Мельнику І.В. 

3.1. Забезпечити організацію системи підготовки до проведення І етапу «ЄДКІ» та ліцензійних 

іспитів «Крок» з обов'язковим використанням відкритих баз даних центру тестування і 

наявних матеріалів тестових завдань 

Протягом року 

3.2. За результатами контрольних тестувань забезпечити визначення «групи ризику» серед 

студентів з результатом менше 80% та аналіз результатів по дисциплінам 

Протягом року 

3.3. Декану ІІ міжнародного факультету доц. Мельнику І.В. здійснювати постійний контроль 

за підготовкою іноземних студентів до ліцензійних іспитів «Крок-1 та Крок 2. Загальна 

лікарська підготовка» і «Крок-1 та Крок 2. Стоматологія»  

Протягом року 

4. Завідувачам кафедр, що беруть участь в підготовці студентів до ліцензійних іспитів «Крок» та 

«ЄДКІ»: 

4.1. Провести кафедральні засідання з обговоренням і аналізом результатів ліцензійних іспитів 

“Крок”, на яких розробити план заходів щодо покращення підготовки студентів з окремих 

дисциплін і забезпечити його реалізацію.  

Жовтень-листопад 2018 

4.2. Забезпечити широке використання тестової системи оцінки знань студентів з прохідним 

показником 80% для визначення як базового, так і підсумкового рівня знань. Результати 

тестування враховувати в оцінюванні модульних контрольних заходах.   

 Протягом року 

4.3. Оновити кафедральні бази тестових завдань з відповідних дисциплін для подальшої 

підготовки студентів з використанням системи РАТОС.  

Листопад 2018 

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

Центру тестування МОЗ України 

 Протягом року 

 

4.5. В.о. завідувача кафедри іноземних мов доц. Гордієнко О.В. забезпечити створення on-line 

курсу з англійської мови для підготовки до І етапу «ЄДКІ». 

Жовтень-листопад 2018 

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

роботи проф. Візіра В.А. 
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РІШЕННЯ 

Центральної методичної Ради  

Запорізького державного медичного університету  

з питання: «Інформація голів циклових методичних комісій про стан оновлення навчально-

методичної документації (на сайті університету, веб-сторінках та веб-порталі кафедр) та 

забезпечення самостійної роботи студентів» 

від 27 вересня 2018 року 

 

Центральна методична Рада Запорізького державного медичного університету заслухала та 

обговорила інформацію голів циклових методичних комісій (звіти додаються) і відмічає, що стан 

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

кафедр університету і забезпечення самостійної роботи студентів в цілому задовільний.  

Основна увага була приділена оновленню навчально-методичного забезпечення.  

Згідно вимог навчального відділу, розміщення матеріалів на Internet-порталі кафедр 

систематизовано за основними розділами для більшої наочності при їх використанні. В кожному 

такому розділі матеріали мають відповідні підрозділи з навчальних програм, розкладів занять, 

навчально-методичних матеріалів, презентацій лекцій, тестових завдань та інформаційних матеріалів 

з урахуванням особливостей викладання дисциплін на кафедрах університету. 

На веб-сторінках кафедр оновлені робочі навчальні програми з дисциплін, розклади лекцій, 

практичних, семінарських і лабораторних занять, графіки проведення модульного контролю засвоєння 

знань, графіки відпрацювання заборгованості, графіки відвідування кімнат гуртожитків викладачами, 

графіки засідань СНТ на кафедрах, розміщені презентації лекцій, інформаційні матеріали, навчально-

методичні матеріали для підготовки студентів до практичних занять та самостійної роботи, збірники 

тестових завдань для підготовки до здачі поточного тестування  на практичних заняттях і для 

підготовки до модульного контролю, ліцензійних іспитів «КРОК-1» і «КРОК-2», надані інформаційні 

матеріали на різних мовах. 

Окремо на Internet-порталі кафедр розміщено розділи з on-line-курсів за вибором, самостійної 

роботи студентів на платформі  edX. 

Разом з цим, в цьому напрямку потрібні значні зусилля колективів усіх кафедр щодо подальшого 

постійного удосконалення з оновлення навчально-методичної документації на веб-сторінках кафедр 

для чого кафедри мають чималий потенціал. 

Враховуючи вищезазначене, Центральна Методична Рада 

 

УХВАЛИЛА 

 

1. Інформацію голів циклових методичних комісій з питання «Інформація голів циклових 

методичних комісій про стан оновлення навчально-методичної документації (на сайті 

університету, веб-сторінках та веб-порталі кафедр) та забезпечення самостійної роботи 

студентів» прийняти до відома і визнати необхідність її вдосконалення на всіх напрямкам для 

забезпечення якості навчального процесу. 

2. Головам циклових методичних комісій з метою вдосконалення оновлення навчально-методичної 

документації на сайті університету,  веб-сторінках  та  веб-порталі кафедр: 

2.1. Вжити заходів, спрямованих на забезпечення якісної організації щодо оновлення веб-

сторінок кафедр. 

Постійно 

2.2. Обмінюватися досвідом між кафедрами з питання оновлення на засіданнях циклових 

методичних комісій. 

Постійно 

2.3. Проводити регулярну роботу з контролю навчально-методичних матеріалів, викладених на 

сайті університету,  веб-сторінках  та  веб-порталі кафедр. 
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Постійно 

2.4. Удосконалити форму подачі матеріалів на сторінках кафедр (щоб разом з єдиним планом 

розташування папок, кафедри дотримувалися єдиної форми назви файлів обов'язкових 

документів і навчальних матеріалів по курсам, спеціальностям і факультетам). 

Протягом року 

2.5. Скласти систематизований перелік обов’язкових методичних і інформаційних документів 

до самостійної роботи студентів, які необхідно викласти на інтернет-ресурси кафедр. 

Протягом року 

2.6. Розробити структуру додаткового розділу, щодо підготовки та проведення іспитів з 

урахування алгоритму проведення, критеріїв оцінювання, навчально-методичних матеріалів 

для підготовки 

Протягом рок 

2.7. На черговому засіданні разом з завідувачами кафедр запросити відповідальних за 

електронні ресурси на кафедрах з метою обов’язкової уніфікації подачі документів на 

електронні ресурси та своєчасного наповнення і оновлення з презентацією їх порталів 

18 жовтня 20018 р. 

3. Керівнику навчально-методичного відділу Кіяшко І.О. організувати та провести перевірку 

електронних сторінок кафедр університету та надати інформацію проректору з науково-

педагогічної та навчальної роботи доц. Моргунцовій та секретарю рейтингової комісії 

До 12 жовтня 2018 р. 

4. Завідувачу кафедри медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх технологій проф. Рижову 

О.А. разом з директором бібліотеки Карпенко Т.В. розробити пропозиції щодо оптимізації системи 

пошуку за різними критеріями (кафедра, курс, рік, вид навчальної літератури та т.п.) для 

перенесення бази в е-бібліотеку Office 365. 

До 1 листопада 2018 р. 

5. Завідувачам кафедр університету: 

5.1. Забезпечити своєчасне оновлення необхідною навчально-методичною документацією  веб-

сторінки  та  веб-портали кафедр. 

Постійно 

5.2. Продовжити роботу з вдосконалення по оновленню навчально-методичної документації на 

веб-сторінках і веб-порталі кафедр. 

Постійно 

5.3. Забезпечити уніфікацію форми подачі навчально-методичної документації, яка 

розміщується на веб-сторінках і веб-порталі кафедр. 

Постійно 

5.4. При створенні навчально-методичних матеріалів керуватись сучасними вимогами, 

стандартами освіти, та іншими нормативними документами. 

Постійно 

5.5. На порталах кафедр викласти уніфіковану інструкцію для користування онлайн курсами. 

Протягом року 

5.6. Продовжити роботу з розробки та удосконалення онлайн курсів для самостійної роботи 

студентів і для підготовки до ліцензійних іспитів «Крок». 

Постійно 

6. Контроль за виконанням з впровадження оновлення навчально-методичної документації на 

сайті університету, веб-сторінках  та  веб-порталі кафедр покласти на голів циклових 

методичних комісій. 
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РІШЕННЯ 

Центральної методичної Ради  

Запорізького державного медичного університету  

з питання: «Інформація щодо впровадження нових перспективних форм навчання, що 

базуються на сучасних інформаційних технологіях, на кафедрах університету»  

від 27 вересня 2018 року 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь зав. кафедри медичної та фармацевтичної інформатики і 

новітніх технологій проф. Рижова О.А. «Інформація щодо впровадження нових перспективних форм 

навчання, що базуються на сучасних інформаційних технологіях, на кафедрах університету» 

Центральна методична Рада відмічає, що кафедри університету активно впроваджують в навчальний 

процес інноваційні технології організації самостійної роботи при базі онлайн курсів реалізованих на 

платформі edX. 

Ректорат ЗДМУ проводить постійну роботу з розвитку інфраструктури університету. Відповідно 

до рішення ректорату в університеті впроваджуються новітні технології проведення інтерактивних 

лекцій, так для цього було створено 2 спеціалізовані лекційні аудиторії на кафедрі фармакології та 

медичної рецептури та кафедрі сімейної медицини, терапії, кардіології та неврології на ФПО. У цьому 

році було значно покращено матеріально-технічну базу навчального процесу, протягом навчального 

року придбані: 90 комп’ютерів (50 штук для викладачів та 40 штук для адміністрації університету), 50 

ноутбуків (40 штук для викладачів та 10 штук офісних), 40 багатофункціональних пристроїв, 5 

інтерактивних мультимедійних панелей, 2 системи гарантованого безперебійного електроживлення, 1 

професійна відеокамера, 3 фотоапарати, а також проведений тендер на закупівлю 86 інформаційних 

LCD панелей. 

Дистанційна форма навчання поступово стає частиною освітнього процесу підготовки студентів 

денної форми навчання у ЗДМУ. Продовжується робота з формування нового інформаційного 

простору, який використовує сервіси хмарних провайдерів Microsoft та Google, що дає змогу надати 

можливість роботи з навчальними ресурсами кожному студенту з мобільним пристроєм. На 

сьогоднішній день на платформі Microsoft Office 365 зареєстровано 9132 студента та 246 викладачів. 

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VII та наказу 

МОН України «Про затвердження положення про дистанційне навчання» від 25.04.2013 р. № 446 в 

університеті триває створення та формування бази онлайн курсів для організації проведення курсів за 

вибором та самостійної роботи студентів. На платформі edX зареєстровано 414 та використовуються 

385 курсів (29 – в роботі). Курси, які використовуються (385) поділяються наступним чином: 181 –

кількість онлайн курсів за вибором; 193 – кількість онлайн курсів для самостійної роботи; 11 – кількість 

онлайн курсів для підготовки до КРОК. Серед них, кафедрами медичного напрямку підготовлено 189 

курсів: КВ - 88, СРС - 95, КРОК1 - 6; кафедрами фармацевтичного напрямку – 76 курсів: КВ – 33, СРС 

– 38, КРОК1 – 5;  кафедрами  ФПО – 17 курсів: КВ – 9, СРС – 8.  Деякі курси (36%), за оцінками 

експертів, потребують доопрацювання. Щодо статистики: 2016 році було розроблено 46 курсів, у 2017 

р. – 260 курсів, у 2018 році – 79 курсів. Таким чином, в університеті склалась унікальна ситуація, коли 

всі навчальні дисципліни мають відображення в електронному контенті. З метою підготовки викладачів 

до використання навчання в режимі он лайн, у 2017-2018 навчальному році було проведено курси 

підвищення кваліфікації викладачів університету «Технологія організації навчального процесу на базі 

онлайн курсів створених на платформі edX». 

Дистанційна форма навчання традіційно використовується на факультеті післядипломної освіти 

для підготовки інтернів та слухачів. У 2017-2018 навчальних роках на кафедрі дитячих хвороб 

проведено очно-дистанційні цикли, в рамках яких було прочитано близько 80 лекцій. Проведено 11 

онлайн вебінарів. Співробітники та лікарі-інтерни кафедри дитячих хвороб ФПО приймали активну 

участь у дистанційних конференціях вітчизняного та міжнародного рівня. Розпочато впровадження 

інтерактивної методики «перевернутого навчання» з використанням комп’ютерних технологій (метод 
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кейсів) в навчанні лікарів-інтернів. Електрона навчальна платформа MOODLE містить 144 лекцій за 

різними напрямками дитячих хвороб.  

З 2016 р. на кафедрі акушерства, гінекології та репродуктивної медицини ФПО діє медіацентр. 

За цей навчальний рік співробітниками кафедри в центрі було проведено більш 20 онлайн нарад, 

спільно з центром дистанційної освіти ЗДМУ проведені Всеукраїнські реєстрові науково-практичні 

конференції. Сумісно з працівниками кафедр Харківської медичної академії післядипломної освіти 

проведено курс лекцій первинної спеціалізації. Щотижня співробітниками кафедри акушерства, 

гінекології та репродуктивної медицини ФПО в онлайн режимі проводяться консультації з районами 

області з питань безплідного шлюбу та планування сім’ї.  

Кафедра іноземних мов ЗДМУ співпрацює з Канадським коледжем англійської мови (місто 

Ванкувер, Канада) за дистанційною програмою SMRT. Базуючись на отриманому досвіді, колектив 

кафедри зробив спробу розробити сучасні дистанційні курси вивчення іноземних мов за професійним 

спрямуванням (медицина, фармація).  

За звітний період ЦДН ЗДМУ було проведено більше 50 заходів. 

Застосування сучасних освітніх та інформаційних технологій у навчальному процесі сприяє 

удосконаленню форм і методів навчання, інтенсифікації навчального процесу, активізації самостійної 

роботи студентів і виконання наукових досліджень. Все це надає можливість викладачу проведенню 

навчання одночасно з усіма студентами, мотивувати їх до навчання та персоніфікувати його. 

З метою подальшого удосконалення якості навчального процесу  щодо впровадження 

інформаційних технологій в навчальний процес на кафедрах університету Центральна методична Рада  

 

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію  зав. кафедри медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх технологій проф. 

Рижова О.А. «Інформація щодо впровадження нових перспективних форм навчання, що 

базуються на сучасних інформаційних технологіях, на кафедрах університету»  прийняти до 

уваги. 

2. Головам циклових методичних комісій спільно з завідувачем кафедри медичної та 

фармацевтичної інформатики і новітніх технологій проф. Рижовим О.А. проводити рецензування 

онлайн курсів для подальшого їх подання на затвердження Центральною методичною Радою. 

Постійно 

3. Поновити роботу комісії (наказ №318 від 27.09.16) з аналізу та затвердження онлайн курсів від 

ЦМР ЗДМУ. 

До 18.10.2018 

4. Деканам всіх факультетів університету  

4.1. Забезпечити подання інформації для реєстрації студентів в системі онлайн курсів edX 

(Office365) Центру дистанційної освіти (Дуда Є.В.). 

На початок семестру 

4.2. Забезпечити якісне виконання заходів щодо створення та впровадження онлайн курсів для 

підготовки студентів до ліцензійного іспиту «Крок 2», «Крок 3». 

До 01.12.2018 р. 

4.3. Робочим групам зі створення та запровадження онлайн курсів для самостійної підготовки 

студентів до ліцензійного іспиту «Крок 2», «Крок 3» розробити онлайн курси «Крок 2», 

«Крок 3» . 

До 14.12.2018 р. 

5. Центру дистанційної освіти університету: 
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5.1. Надавати супровід щодо реєстрації студентів. 

Постійно 

5.2. Надавати супровід бази онлайн курсів в системі edX. 

Постійно 

6. Завідувачу кафедри медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх технологій  (МФІ) проф. 

Рижову О.А. 

6.1. Продовжити роботу  викладачів кафедри МФІ по курації закріплених кафедр  відповідно до 

затверджених планів з питання розробки та удосконалення онлайн курсів. 

Постійно  

6.2. Провести курс «Організація самостійного навчання з використанням онлайн курсів у системі 

edX” для студентів 1 курсів всіх факультетів 

До 01.10.2018 р. 

6.3. Направити на кафедри університету групи студентів (2-й курс), розробників навчальних 

елементів згідно з наказом №435 від 19.10.2017, для розробки бібліотеки навчальних 

елементів для онлайн курсів відповідної кафедри. 

До 15.10.2018 р. 

7. Завідувачам кафедр університету: 

7.1. Продовжити роботу щодо покращення матеріально-технічної бази кафедр із забезпечення 

використання комп’ютерних технологій навчання. 

Постійно 

7.2. Оновлювати інформацію кафедр на сайті університету. 

Постійно 

7.3. Забезпечити регулярну роботу робочої групи з розробки онлайн курсів на кафедрах 

самостійної роботи студентів відповідно до рекомендацій експертної комісії  

Постійно 

7.4. Розробити план роботи по впровадженню та удосконаленню онлайн курсів та залученню 

сучасних комп’ютерних комунікацій у навчальний процес сумісно з кафедрою МФІ та ЦДОТ. 

До 04.03.19 р. 

7.5. Використовувати онлайн курси для підготовки та оцінювання самостійної роботи студентів. 

Постійно 

7.6. Удосконалювати якість навчального контенту онлайн курсів за вибором. 

Постійно 

7.7. Підготувати завдання по розробці навчальних елементів для студентів розробників згідно з 

наказом №435 від 19.10.2017. 

До 15.10.2018 р. 

8. Завідувачам кафедр, чиї дисципліни входять до ліцензійного іспиту «Крок 2» та «Крок 3» всіх 

спеціальностей і категорій забезпечити створення та запровадження онлайн курсів для підготовки 

студентів до складання цих іспитів з дублюванням за мовою викладання. 

До 14.12.2018 р. 

9. Провідному інженеру з комп'ютерних систем Притулі В.А.: 
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9.1. Провести аудит робочих місць дизайнерів на усіх кафедрах університету та 

запропонувати  план дій з питання технічного забезпечення робочого місця розробника онлайн 

курсів на кафедрах ЗДМУ. 

Грудень 2018 року 

9.2. Забезпечити виконання пропозицій проф. Рижова О.А. щодо забезпечення технічних 

умов для повноцінної роботи Центру дистанційної освіти та телемедицини (ЦДОТ) та кафедри 

МФІ НТ. 

Кінець 2018 року 

9.3. Забезпечити технічні умови в аудиторіях для проведення інтерактивних лекцій. 

Жовтень 2018 р. 

9.4. Забезпечити інтерактивні лекції з використанням системи KAHOOT для підключення 

через WiFi доступ на 50-100 точок. 

Протягом року 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з НПНР доц. Моргунцову С.А. 
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РІШЕННЯ 

Центральної методичної Ради 

Запорізького державного медичного університету 

з питання: «Інформація щодо реалізації проекту ТАМЕ «Навчання на медичних помилках» 

від 27 вересня 2018 року 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь координатора проекту ТАМЕ доцента Фурик О.О. 

«Інформація щодо реалізації проекту ТАМЕ «Навчання на медичних помилках» Центральна методична 

Рада відмічає, що поряд із традиційними методиками викладання існує ряд сучасних інноваційних 

методик підготовки студентів. В рамках реалізації проекту «ТАМЕ: Навчання на медичних помилках» 

(Erasmus+561583-EPP-1-2015-1-KZ-EPPKA2-CBHE-JP(2015-2944/001-001) впроваджено інноваційний 

метод педагогіки – D-проблемно-орієнтоване навчання (D-PBL (Problem-Based Learning) з 

використанням віртуальних пацієнтів. 

Мета проекту «ТАМЕ» полягає у впровадженні інноваційних методів педагогіки, які дозволять 

навчати студентів на медичних помилках в процесі діагностики та лікування. 

Для реалізації проекту та D-PBL занять вперше в ЗДМУ було створено базу віртуальних пацієнтів 

(VP) хірургічного напрямку з медичними помилками. VP - це інтерактивна комп'ютерна симуляція 

взятих з реального життя клінічних сценаріїв, створена з метою навчання, тренування і оцінки знань 

студентів на платформі OpenLabyrinth. 

Для впровадження VP хірургічного напрямку у 2017-2018 навчальному році було модернізовано 

робочий навчальний план та запроваджено курс за вибором (120 годин) для 32-х студентів (4 групи по 

8 студентів) 6 курсу 1-го медичного факультету спеціальності «Лікувальна справа». Всі студенти 

навчалися за методикою D-PBL з використанням бранчевих кейсів (віртуальних пацієнтів). Контрольну 

групу склали 12 студентів, що навчались за традиційною методикою.  

Заняття для студентів привали протягом 6-ти тижнів: 6 годин безперервного проблемно-

орієнтованого навчання (заняття з викладачем-тьютором), 2 години лекцій та окремий час для 

самостійної роботи студентів. Перед початком занять для всіх студентів було проведено пре-

тестування (36 загальних питань з хірургії) для виявлення початкового рівня знань з дисципліни, що 

склав відповідно (56,42%).  

Через 3 місяці після закінчення занять було проведено evaluation of knowledge for the students для 

виявлення витривалості знань з дисципліни «Хірургія» в режимі онлайн. Для цього було створено 36 

питань (MSQ): по 6 питань для кожного з кейсів (2 питання за змістом кейсу, 2 питання за темою кейсів 

та 2 відкритих питання для визначення діагностичної або лікувальної тактики). Результати MSQ 

опитування студентів склали (65,34%) і були достовірно вищими (р<0,001) за результати пре-

тестування (56,42%), а також вищими (р<0,01) відповідно до результатів MSQ студентів контрольної 

групи (52%). 

Також було враховано результати державного ліцензійного іспиту «КРОК-2» та показник питомої 

ваги правильних відповідей з субтесту «Хірургічний профіль» студентів, що навчались за методикою 

D-PBL з використанням віртуальних пацієнтів з медичними помилками. Так, результат державного 

ліцензійного іспиту «КРОК-2» мав лише тенденцію (р>0,05) до вищого результату від контрольної 

групи й склав відповідно (79,99%) проти (77,73%). Проте, результат субтесту «Хірургічний профіль» 

склав (80,98%) й був вищим (р<0,05) за результат студентів контрольної групи (75,21%). 

Таким чином, студенти в безпечних умовах навчались за методикою D-PBL з використанням 

віртуальних пацієнтів з медичними помилками в хірургії, що сприяло підвищенню рівня знань з 

дисципліни (р<0,01) й субтесту «Хірургічний профіль» державного ліцензійного іспиту «КРОК-2» 

(р<0,05) проти результатів студентів контрольної групи; у майбутній професійній діяльності це стане 

основою запобігання медичних помилок, зменшення шкоди та підвищення загального рівня медико-

санітарної допомоги.  
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Разом з цим, потрібні зусилля щодо подальшого впровадження методу проблемно-орієнтованого 

навчання у ЗДМУ та підвищення компетентності професорсько-викладацького складу з питань 

новітніх методів викладання у медичній освіті. 

Враховуючи вищезазначене Центральна Методична Рада 

 

УХВАЛИЛА 

 

1. Інформацію координатора проекту ТАМЕ доцента Фурик О.О. «Інформація щодо реалізації 

проекту ТАМЕ «Навчання на медичних помилках» прийняти до уваги. 

2. Начальнику міжнародного відділу Сердюк О.О. продовжити співробітництво між 

представниками професорсько-викладацького складу ЗДМУ, урядових та неурядових організацій 

і т.і. на національному та міжнародному рівнях. 

Постійно 

3. Координатору проекту ТАМЕ «Навчання на медичних помилках» доц. Фурик О.О. 

3.1. Продовжити впровадження проблемно-орієнтованого навчання для студентів 5 курсу зі 

спеціальності «Педіатрія» в рамках курсу за вибором «ТАМЕ: навчання на медичних 

помилках в педіатрії» 

5 років 

3.2. Продовжити впровадження проблемно-орієнтованого навчання для студентів 6 курсу зі 

спеціальності «Лікувальна справа» в рамках курсу за вибором «ТАМЕ: навчання на 

медичних помилках в хірургії» 

5 років 

3.3. Продовжити підготовку тьюторів для подальшої реалізації проекту ТАМЕ «Навчання на 

медичних помилках». 

Постійно 

3.4. Організувати проведення мастер - класів для викладачів з метою оволодіння методики 

створення віртуальних пацієнтів 

Постійно 

4. Завідувачам кафедр: 

4.1. Сприяти участі викладачів кафедр у якості тьюторів в реалізації проекту ТАМЕ «Навчання 

на медичних помилках» та для оволодіння методу D-проблемно-орієнтованого навчання. 

Постійно 

4.2. Для підвищення інноваційної компетентності професорсько-викладацького складу сприяти 

участі викладачів у  конференціях з питань нових методів викладання в медичній освіті. 

Постійно 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого проректора Авраменка М. О. 
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РІШЕННЯ 

Центральної методичної Ради 

Запорізького державного медичного університету 

з питання: «Щодо заходів, спрямованих на виконання Законів України «Про вищу освіту», 

«Про освіту» та підзаконних актів»  

від 27 вересня 2018 року 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи 

доцента Моргунцової С.А., ЦМР відзначає, що у своїй діяльності, в організації та здійсненні освітнього 

процесу, Запорізький державний медичний університет керується чинним законодавством України, яке 

визначає функціонування української мови (Конвенція  про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти 

від 14 грудня 1960 року Документ 995_174; стаття 10 Конституції України; Указ Президента України 

Про Концепцію державної мовної політики від 15.02.2010 р. № 161/2010; Закон України «Про засади 

державної мовної політики» від 03.07.2012 р. № 5029-VI; Інструкція з діловодства у Міністерстві 

охорони здоров’я України Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.02.2014 

р. № 143; «Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», 

затверджена Указом Президента України від 13.10.2015 р. № 580/2015; Закон України «Про вищу 

освіту»  № 1556 від 01.07.2016 р.; Наказ МОН України від 27.09.2016 р. № 1152 «Щодо обов’язкового 

вживання працівниками Міністерства державної мови»; Наказ Департаменту освіти і науки Запорізької 

облдержадміністрації № 0720 від 04.10.2016 р. «Про затвердження плану заходів щодо впровадження 

програми розвитку і функціонування української мови в Запорізькій області на 2016-2020 роки»; лист 

МОН України «Щодо застосування державної мови» № 1/9-542 від 07.10.2016 р.; Закон України «Про 

освіту» від 23.05.1991 р. № 1060-XII в редакції від 08.07.2017 р.; Законопроект “Про забезпечення 

функціонування української мови як державної” № 5670-д), Програмою розвитку і функціонування 

української мови в Запорізькій області на 2016-2020 роки та нормативно-правовими актами ЗДМУ.  

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. 

Виходячи з вищевикладеного, Центральна методична Рада  

 

УХВАЛИЛА 

1. Інформацію проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи доцента Моргунцової С.А. 

з питання «Щодо заходів, спрямованих на виконання Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту» 

та підзаконних актів» взяти до відома і продовжувати оптимізувати роботу в цьому напрямку. 

2. Деканатам всіх факультетів: 

2.1. Сприяти застосуванню та поширенню української мови в освітньому процесі, 

методичній, виховній роботі, поглибленню просвітницької діяльності щодо 

національно-культурних традицій українського народу, формуванню цілісного 

національного інформаційно-культурного простору. 

Постійно 

2.2. У студентських групах проводити огляди-презентації національних культур з метою 

виховання толерантного ставлення й поваги до інших у міжнаціональному середовищі. 

Постійно 
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3. Завідувачам кафедр університету: 

3.1. Проводити заходи щодо відзначення знаменних дат у культурному житті України, 

вивчення біографій відомих діячів культури та науки, чиє життя пов’язане з Україною 

та Запоріжжям, систематичного ведення змінної інформаційної сторінки на стендах 

кафедр, стіннівок, бесід зі студентами. 

 Постійно 

4. Завідувачам кафедр суспільних дисциплін проф. Утюж І.Г., культурології та українознавства 

проф. Турган О.Д., мовної підготовки та загальнотеоретичних дисциплін доц. Гейченко К.І.: 

4.1. Проводити моніторинг дотримання мовного режиму в освітньо-виховному процесі 

університету.  

 Постійно 

4.2. Проводити заходи щодо відзначення знаменних дат у культурному житті України, 

вивчення біографій відомих діячів культури та науки, чиє життя пов’язане з Україною 

та Запоріжжям, систематичного ведення змінної інформаційної сторінки на стендах 

кафедр, стіннівок, бесід зі студентами.  

Протягом року 

4.3. Згідно з наказом ректора від 25 жовтня 2016 року Про проведення заходів з нагоди Дня 

української писемності та мови провести ректорську контрольну роботу у формі 

диктанту з української мови серед студентів 1 курсу всіх спеціальностей.  

 Листопад 2018 р. 

4.4. 9 листопада забезпечити участь студентів у Всеукраїнському диктанті національної 

єдності.  

 Листопад 2018 р. 

4.5. Організувати проведення І етапу та взяти участь у ІІ етапі Міжнародного конкурсу 

знавців української мови ім. Петра Яцика та І етап Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу ім. Т.Г. Шевченка.  

 Листопад – грудень 2018 р. 

4.6. З метою підготовки висококваліфікованих фахівців, які повинні мати високу загальну й 

мовну культуру, досконало володіти фаховою термінологією підсумковий контроль із 

«Української мови (за професійним спрямуванням)» проводити як у письмовій, так і в 

усній формі.  

 Січень 2019 р. 

4.7. Провести заходи до Дня соборності України, до Дня української писемності та мови, 

Дня рідної мови, Дня слов’янської культури та писемності, інших знаменних дат, акцію 

«Говорімо українською», що сприятиме формуванню позитивного іміджу української 

мови у студентському товаристві. 

Протягом року 

4.8. Особливу увагу приділити заходам з відзначення дня народження Т.Г. Шевченка.  

Березень 2019 р. 

4.9. Проводити презентації нових творів сучасної української літератури.  

Протягом року 

5. Контроль над виконанням даного рішення покласти на проректора з НПНР доц. Моргунцову С.А. 

 


