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РІШЕННЯ 

Центральної методичної Ради  

Запорізького державного медичного університету  

з питання: «Інформація щодо результатів впровадження дистанційного 

навчання. Підсумки та подальші перспективи» 

від 30 вересня 2021 року 

 

Заслухавши і обговоривши доповіді деканів факультетів Центральна 

методична Рада університету 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 минулому навчальному році це питання мало особливу актуальність у 

зв’язку з продовженням здійснення освітнього процесу практично з початку на 

дистанційній формі відповідно до запроваджених в Україні протиепідемічних 

заходів, пов’язаних з пандемією коронавірусної інфекції.  

В університеті з березня 2020 р. 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 весняного семестру 2019-2020 н.р., коли було 

запроваджено on-line формат освітнього процесу щоденно співробітниками 

деканатів, навчального відділу та ЦДНТМ.  

Освітній процес у 2020-2021 н.р. здійснювався відповідно Наказу ректора 

від 06.08.2020 р. № 298 «Про організацію навчального процесу в 2020-2021 

навчальному році» 

Контроль проводився згідно з наказом або розпорядженнями ректора 

ЗДМУ проректорами, навчальним відділом університету та деканатами 

факультетів. Аналіз результатів контролю регулярно розглядався на засіданнях 

ректорату, вчених рад факультетів, Вченої ради університету та ЦМР. 

В цілому результати успішності студентів І та ІІ медичних факультетів 

задовільні. Слід відзначити негативну тенденцію щодо зменшення кількості 

студентів, які склали іспити тільки на «відмінно», але в цілому зі 

спеціальностей спостерігається помітна тенденція щодо підвищення якості 

успішності.  

Ця ситуація нас не дуже має тішити. Ми повинні розуміти, що в умовах 

дистанційного навчання у студентів набагато більше можливостей при 
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виконанні завдань використовувати сучасні методи комунікації, в першу чергу 

різні мессенджери.  

Не меншу роль відіграє й той факт, що окремі викладачі надавши 

завдання студентам, на деякий час виходять з мережевого контакту або не 

вмикають камеру.  

Зараз ситуація поступово виправляється і ми сподіваємось, що колективи 

кафедр продовжать роботу над вирішенням питань, які виникають і будуть 

виникати в процесі реалізації освітнього процесу. 

Ситуативні проблеми, які в ряді випадків мають місце, можуть бути 

вирішені спільними зусиллями кафедр і деканатів. Над ними і належить 

працювати. 

Враховуючи вищезазначене, Центральна Методична Рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію деканів медичних та ІІ міжнародного факультетів з питання 

«Інформація щодо результатів впровадження дистанційного навчання. 

Підсумки та подальші перспективи» взяти до відома і визнати необхідність 

подальшого удосконалення технологій освітнього процесу на основі MS Teams 

з метою підвищення результатів атестації студентів. 

2. Центральній методичній Раді:  

2.1. В своїй діяльності з організації освітнього процесу керуватись 

принципами академічної доброчесності, толерантності, 

об’єктивності, прозорості, незалежності, обов’язковості, 

персональної та колективної відповідальності, колегіальності та 

гласності, неухильного дотримання правил етичної поведінки та 

вимог чинного антикорупційного законодавства. 

Постійно 

2.2. В організації освітнього процесу керуватися чинним 

законодавством України та нормативно-правовими актами ЗДМУ, 

відповідно до рекомендацій МОН, МОЗ України щодо діяльності у 

період карантину. 

Постійно 

3. Головам циклових методичних комісій: 

3.1. Вжити заходів, спрямованих на виконання Рішення Конференції 

трудового колективу університету від 30.08.2021 року щодо 

підвищення якості підготовки фахівців галузі «Охорона здоров’я». 

Протягом навчального року 

3.2. В своїй роботі передбачити розгляд питань з подальшого 

використання новітніх симуляційних  та інформаційних технологій 

навчання, в т.ч. on-line.  

Протягом навчального року 
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3.3. На своїх засіданнях регулярно розглядати питання щодо 

удосконалення форм та методів організації навчального процесу 

враховуючи досвід проведення дистанційного навчання.  

          Постійно 

4. Деканам факультетів - доцентам Компанійцю В.М., Полковнікову Ю.Ф., 

Шишкіну М.А., Мельнику І.В.: 

4.1. Здійснювати оперативний контроль за організацією й перебігом 

освітнього процесу, в тому числі – дистанційно, з усіх дисциплін, 

усіх форм оцінювання знань студентів та своєчасний аналіз їх 

результатів. 

Постійно 

4.2. При організації роботи деканатів, контролі освітнього процесу, 

керуватися чинною нормативно-правовою базою, наказами та 

Положеннями ЗДМУ з даного питання 

Протягом навчального року 

4.3. Здійснювати контроль за діяльністю ЦМК та кафедр щодо 

організації та проведення освітнього процесу. 

Протягом навчального року 

4.4. Здійснювати постійний моніторинг контингенту здобувачів вищої 

освіти щодо стану здоров'я та виконання заходів із запобігання 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). 

Протягом навчального року  

5. Завідувачам кафедр:  

5.1. Забезпечити постійний особистий контроль освітнього процесу, 

організації та проведення форм контролю академічної успішності  

    Постійно  

5.2. Забезпечити дотримання колективами кафедр чинної нормативно-

правової бази та нормативних актів ЗДМУ щодо освітнього 

процесу.   

Постійно 

5.3. Надавати у встановленому порядку до деканатів інформацію про 

стан академічної успішності. 

          Постійно 

5.4. Неухильно дотримуватися встановленої кількості, форми, 

регламенту контролюючих заходів відповідно програми 

дисципліни, графіку навчального процесу та робочих планів.  

          Постійно 
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5.5. Продовжити запровадження нових та удосконалення традиційних 

форм навчання здобувачів вищої освіти, введення новітніх форм та 

видів навчальних занять та заходів контролю академічної 

успішності. 

       Протягом навчального року 

5.6. Проаналізувати стан успішності студентів з дисциплін, які 

викладаються на кафедрах та надати розроблені заходи щодо її 

покращення.   

До 15.10.2021 р. 

6. 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 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 30 вересня 2021 року 

 

Заслухавши і обговоривши доповіді деканів факультетів Запорізького 

державного медичного університету Центральна методична Рада відмічає, що 

підсумки ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок. Загальна лікарська 

підготовка» у 2021 р. показали вкрай негативні результати всіма категоріями 

здобувачів освіти. В першу чергу така ситуація склалась зі складанням І етапу 

ЄДКІ студентами всіх без виключення спеціальностей, що диктує необхідність 

глибокого аналізу. 

Перший етап ЄДКІ (інтегрований тестовий іспит «Крок-1. Загальна 

лікарська підготовка») складали 434 студенти: 290 студентів І медичного 

факультету та 144 студента ІІ медичного факультету. За результатами 

ліцензійного тестування у 2021 році не склало іспит 90 вітчизняних студентів 

(20,7%). З них 78 студентів 1-го медичного факультету (26,9%) і 12 студентів 2-

го медичного факультету (8,3%).  

За результатами складання 22.06.21 року не склали іспит всього 78 

студентів І медичного факультету (52 студенти СТН і 26 студентів 6-и річного 

терміну навчання). Серед тих, хто не склав іспит було 26 студентів повторного 

навчання (20 студентів СТН і 6 студентів 6-и річного терміну навчання). 

Перескладали іспит 25.08.21 року всього 73 студенти (3 студенти не 

з’явились на перескладання, 2 відраховані за власним бажанням). 

За результатами перескладання 25.08.21 року не склали іспит і підлягають 

відрахуванню 61 студент (44 студенти СТН і 17 студентів 6-и річного терміну 

навчання). Серед них 21 студентів повторного навчання (17 студентів СТН і 4 

студенти 6-річного терміну навчання).  

Серед 17 студентів 6-річного терміну навчання на 1 складанні 22.06.21 

року середній % правильних відповідей складав 46,7% (бюджет - 48,4%, 

контракт - 45,8%).  

При 2-му перескладанні 25.08.21 року середній % правильних відповідей 

склав 46,4% (бюджет - 47,5%, контракт - 45,8%). Таким чином, результати 1 

складання (46,7%) і 2 складання (46,4%) практично не відрізняються один від 

одного.  

За результатами перескладання 25.08.21 року не склали іспит і підлягають 

відрахуванню 21 студент повторного навчання (17 студентів СТН і 4 студенти 

6-и річного терміну навчання). 

На ІІ медичному факультеті перший етап ЄДКІ: інтегрований тестовий 

іспит «КРОК-1» складали 109 студента за спеціальністю «Медицина» 
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(практично всі бюджетна форма навчання). 12 студентів не подолали прохідний 

бар’єр, що становить 11,01% від загальної кількості. Це більше за кількість 

таких минулого року.  

Серед 35 студентів спеціальності «Педіатрія», що здавали  «КРОК-1», 

прохідний бар’єр не подолали 10, що становить майже третину від загальної 

кількості. Це також суттєво більше за кількість таких у минулому році. 

Загальний показник тестування серед студентів за спеціальністю 

«Медицина» становить 79,5%, що є дещо вищим за показник минулого року. 

Загальний показник тестування серед студентів за спеціальністю «Педіатрія» 

знизився порівняно з минулим  роком та становить 71%. Майже всі показники 

тестування по дисциплінам серед студентів педіатрів стали нижчими за 

показники минулого року, крім показників з гістології, біохімії та мікробіології. 

Середні показники тестування коливаються від 81,9% – з біохімії (найвищий) 

до 66,7% - з патологічної анатомії (найнижчий). 

Три студенти спеціальності «Медицина», що проходили повторне 

навчання, не склали іспит «Крок 1» навіть після 2 перескладання. При цьому у 

всіх студентів загальні показники тестування знизились порівняно з першим 

складання. Це студенти, які навчались не кращим чином та мали низькі бали з 

усіх дисциплін. 

З другої спроби не здали Крок 1  5 студентів цього року навчання. 

Результати перескладання за більшістю дисциплін у них були нижчими за 

показники першого складання. Серед 10 студентів спеціальності «Педіатрія», 

що не склали іспит «Крок 1», 8 студентів подолали прохідний бар'єр з другої 

спроби. 2 студенти, які не склали іспит з другою спроби, мали значно гірші 

показники перескладання порівняно з першим складанням.  

Аналізуючи підсумки проведення ліцензійного інтегрованого іспиту 

«Крок-2. Загальна лікарська підготовка», необхідно відзначити, що у 2021 році 

21 студенти (3,75%) не подолали прохідний бар’єр (з них 7 студентів 

бюджетної форми навчання і 14 – контрактної). Минулого року лише 2 

студенти (0,34%) не подолали прохідний бар'єр іспиту. Порівняно з 2020 роком 

середній показник тестування по університету незначно зменшився на 1,3% 

(77,4% проти 78,7% в 2020р.). Серед студентів І-го та ІІ-го медичних 

факультетів середній показник тестування в порівнянні з 2020 р. став нижчим 

на 1,3% (78,0% проти 79,3% у 2020р.) та на 2,2% (73,8% проти 76% у 2020 р.) 

відповідно. Показники тестування з хірургічного, терапевтичного та 

педіатричного профілів серед вітчизняних студентів зменшилися за показники 

минулого року. 

У 2021 році з першого разу 11 студентів І медичного факультету не 

подолали встановлений бар’єр 60,0% (5 бюджетної форми навчання - відсоток 

правильних відповідей 34,7 - 54%, 6 контрактної форми навчання - відсоток 

правильних відповідей 42,0 - 56%). При повторному перескладанні 

ліцензійного іспиту «Крок 2. Загальна лікарська підготовка»: 
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- 7 студентів (4 контрактної форми навчання та 3 бюджетної форми 

навчання) вдруге не склали цей іспит. 1 студент бюджетної форми навчання 

взагалі не перескладав іспит (відмовився);  

- 3 студента успішно пересклали іспит (1 студент бюджетної форми 

навчання та 2 контрактної форми навчання). 

КРОК-2 Загальна лікарська підготовка здавали 109 студентів 

спеціальності «Педіатрія». В цьому році іспит не склали 10 студентів, що 

становить 9,17% від загальної кількості. Це суттєво гірше порівняно з 2020 

роком.  

Аналізуючи підсумки результатів іспиту КРОК-2 Загальна лікарська 

підготовка в порівнянні з минулорічним результатом спостерігається зниження 

як загального показника, так і результатів складання майже по всім 

дисциплінам, окрім педіатрії та гігієни.  

Серед 10 студентів, що не склали Крок 2 Загальна лікарська підготовка, 

подолав прохідний бар'єр на перескладанні лише 1 студент. 9 студентів, що не 

склали іспит з другої спроби, мають одні з найгірших показників навчання, про 

що свідчить їх місця у загальному рейтингу студентів за середнім балом. До 

того ж, 6 з них змогли скласти Крок 1 та третьому курсі лише з другої спроби. 

Результати складання Крок-Б студентами бакалаврами спеціальності 

«Технології медичної діагностики та лікування» демонструють більш 

оптимістичні тенденції. Серед 28 студентів бакалаврів, що здавали іспит в 

цьому році, всі подолали прохідний бар'єр. При цьому відмічається збільшення 

загального показника тестування порівняно з минулим роком. Покращились 

результати тестування майже по всім дисциплінам, окрім клінічної 

лабораторної діагностики та мікробіології. 

Аналізуючи підсумки проведення ліцензійного інтегрованого іспиту 

«Крок-2. Лабораторна діагностика», необхідно відзначити, що в 2021 

навчальному році, порівняно з минулим роком, середній показник тестування 

зменшився на 5,8% (72,1% проти 77,9% в 2020 р.). Практично усі показники 

тестування серед магістрантів незначно знизились від показників минулого 

року, окрім дисципліни біохімія патологічних процесів. 

Середній показник правильних відповідей у англомовних студентів при 

складанні ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-1. Загальна лікарська 

підготовка» склав  68,6%, що вказує на достатній рівень підготовки.  

Не склали іспит 3 іноземних студента та 2 були недопущені на іспит 

(АМПС), що складає 22,7% від загальної кількості. Вони успішно склали при 

перескладанні. 

В україно-російськомовних студентів середній показника правильних 

відповідей залишився майже на тому ж самому рівні (71,1%) як і в минулому 

році (71,9%). 

У поточному році середній показник правильних відповідей у 

англомовних студентів склав 83%, що на 11% вище ніж у 2020р. 

Ліцензійний іспит «Крок 2. ЗЛП» складали 46 російськомовних студентів, 

середній результат їх відповідей становив 72,8%. Не склав іспит 1 студент. 
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Серед 104 англомовних студентів не склали іспит 12 студентів. Російськомовні 

студенти склали іспит дещо краще ніж англомовні (67,3% проти 72,8 %). 

На перескладанні іспиту «КРОК 2. ЗЛП» було 11 студентів. Пересклали 7 

випускників, 6 із них отримали дипломи та 1 не отримав, так як мав 

незадовільні оцінки на іспитах. 

13 травня 2021 року  відбулось складання 1 етапу Єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту для спеціальності «Стоматологія»: Крок 1 та іспит з 

англійської мови професійного спрямування. Складали іспит 63 студенти. 

Назагал іспит склали 42 студент (66,13%). Не склало іспит 21 студент (33,3%). 

Іспит Крок 1 «Стоматологія», блок україномовних тестів не склали 21 (33,3%), 

блок англомовних тестів 4 (6,34%) студенти контрактної форми навчання. 

Аналіз результатів проведеного іспиту "Крок-1 Стоматологія" у 2021 

році показав, що в порівнянні з 2020 роком, загальний результат (64,7%) 

зменшився на 12,7% в порівнянні з минулим роком (77,4%). 

25 серпня 2021 року відбулось перескладання іспиту «Крок 1. 

Стоматологія» та іспиту з англійської мови професійного спрямування. 

Складали іспит 21 студент. Назагал іспит склали 11 студентів (52,38%). Не 

склало іспит 10 студентів (47,62%). Блок україномовних тестів перескладали 21 

студент, блок англомовних тестів - 4 студенти контрактної форми навчання. 

Іспит Крок 1 «Стоматологія» не пересклало 10 студентів (47,62%). Іспит з 

англійської мови професійного спрямування не пересклало 2 студенти(50%). 

2 червня 2021 року відбулось складання компоненту 2 етапу Єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту для спеціальності «Стоматологія»: Крок 2 

«Стоматологія». Складали іспит 69 студенти. Назагал іспит склали 65 студент 

(94,2%). Не склало іспит 4 студент (5,8%). 

У поточному році загальний середній показник правильних відповідей 

склав 75,5%, що на 3,6% нижче ніж у 2020р. (79,1%). 

Перескладання  іспиту «Крок 2. Стоматологія» відбулося 25 липня 2021 

року. Іспит складало 4 студенти. Іспит склало 4 (100%) студенти. 

Серед іноземних студентів успішно склали іспит «Крок 1. Стоматологія» 

з першої спроби 24 студенти. Середній показник правильних відповідей 

становить 63,3%.  

З першої спроби не склало іспит 12 студентів. Вони перескладали 14 

вересня. Під час перескладання не склали 4 студента вони підлягають 

повторному навчанню.  

Іспит з іноземної мови професійного спрямування успішно склали всі 

студенти. Середній показник правильних відповідей склав 73,1%. Цей 

результат кращій за попередній бал на 13,2% (59,9%). Відсоток правильних 

відповідей склав від 30,5% до 93,3%, що свідчить про достатній рівень 

володіння мовою. 

«Крок 2. Стоматологія» складали 11 студентів з російською мовою 

навчання. Середній показник тестування, у порівнянні з 2020 роком, зменшився 

на 8,0% та склав 75,7%. 
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Таким чином, в роботі І, ІІ, ІІІ медичних  та ІІ міжнародного факультетів 

залишається ряд питань, з яких необхідно активізувати роботу колективу. 

Враховуючи вищезазначене, Центральна Методична Рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію деканів І, ІІ, ІІІ медичних та ІІ міжнародного факультетів 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 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 НПНР доц. Моргунцовій С.А. разом з деканами 

факультетів: 

2.1. Здійснювати постійний контроль якості організації навчально-

виховного процесу та успішності студентів на профільних 

кафедрах, які здійснюють підготовку до ЄДКІ І етап та ЛІ «Крок 2. 

ЗЛП».  

Протягом року 

2.2. Передбачити можливість внесення до графіку навчального процесу 

у весняному семестрі 2021-2022 н.р. (квітень, травень) проведення 

додаткових аудиторних занять з метою поглибленого аналізу баз 

тестових завдань з предметів, які вивчались на 1,2 курсах і входять 

до складку ЄДКІ І етап (медична біологія, гістологія, анатомія, 

фізіологія, біохімія, мікробіологія) 

Січень, лютий 2022 р 

2.3. Здійснити відповідні заходи щодо з’ясування причин суттєвої 

розбіжності результатів компонентів І етапу ЄДКІ та контрольних 

заходів з дисциплін, що входять до його структури та надати 

відповідні рекомендації щодо поліпшення підготовки студентів. 

До 01.11.2021 р. 

3. Рекомендувати деканам факультетів: 

3.1. Провести аналіз результатів складання студентами у 2020-2021 н.р. 

ЄДКІ І етап та «Крок 2. ЗЛП» для визначення плану заходів щодо 

підготовки студентів до ЄДКІ І етап та ІІ етап на 2021-2022 н.р. та 

розглянути це питання на засіданні спільної Вченої раді факультетів

  

  Вересень2021 р. 

3.2. Забезпечити обов’язкову реєстрацію студентів 3 курсу 1 і 2 

медичного факультету в «Освітньому модулі  для підготовки 
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здобувачів до складання іспитів КРОК» на сайті Центра тестування 

МОЗ України з метою поліпшення рівня підготовки до складання 

ЄДКІ І етап  

       Протягом навчального року 

3.3. Провести РКР ЄДКІ І етап серед предметів які вивчались на 1, 2 

курсах і входять до складку ЄДКІ І етап (медична біологія, 

гістологія, анатомія, фізіологія, мікробіологія) 

  Грудень 2021р. 

3.4. Провести РКР ЄДКІ І та ІІ етап з метою виявлення групи «ризику». 

Розробити та обговорити заходи щодо подальшої підготовки 

студентів.  

Березень-квітень 2022 р. 

3.5. Підготувати пакет документів для проведення ЄДКІ. Подати заявку 

до Центру тестування МОЗ України на проведення ЛІ відповідно 

графіку Центра тестування  

4. Головам ЦМК ЗДМУ: 

4.1. Передбачити внесення до плану роботи ЦМК щомісячне звітування 

завідувачів кафедрами щодо проведеної роботи з підготовки 

здобувачів освіти до ЄДКІ. 

         Вересень-жовтень 

4.2. Розглядати регулярно на своїх засіданнях виконання кафедрами 

заходів щодо підготовки здобувачів до ЄДКІ.  

Протягом року 

4.3. Переглянути заходи кафедр з підготовки до складання компонентів 

ЄДКІ, довести їх до відома учасників освітнього процесу шляхом 

оприлюднення на електронній сторінці кафедри. 

   До 01.11.2021 р. 

4.4. Приймати активну участь у контролі реалізації вимог освітніх 

програм учасниками навчального процесу при підготовці до 

складання І та ІІ етапу ЄДКІ. 

Постійно 

5. Завідувачам кафедр, на яких викладаються дисципліни, що входять до 

структури ЄДКІ: 

5.1. Нести персональну відповідальність за організацію та проведення 

на кафедрі заходів з якісної підготовки до іспитів, своєчасно 

інформувати  про їх виконання ректорат та деканати  

Постійно 
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5.2. Тримати на особистому контролі стан академічної успішності 

здобувачів. При виявленні значної академічної неуспішності, 

пропусків навчальних занять, негайно інформувати деканат. 

Постійно 

5.3. Під час практичних занять постійно проводити поглиблений аналіз 

та розбір зі студентами тестових завдань, які рекомендовані ДО 

«Центр тестування МОЗ України» до підготовки до ЄДКІ І та ІІ 

етап. 

Постійно 

5.4. Призначити найбільш досвідчених викладачів, відповідальних за 

проведення підготовки студентів до ліцензійних іспитів. 

Вересень 2021 р. 

5.5. На профільних кафедрах скласти графіки консультативної роботи 

щодо підготовки студентів до ЄДКІ, а також забезпечити їх 

необхідними методичними матеріалами. 

До 01.10.2021 р. 

5.6. Розмістити інформаційні матеріали для підготовки студентів до всіх 

компонентів ЄДКІ, які оприлюднені Центром тестування при МОЗ 

України» на сторінках кафедр порталу ЗДМУ та репозитарії 

університету.  

До 01.11.2021 р. 

5.7. Забезпечити оновлення та поповнення банків тестових завдань 

формату ЄДКІ для проведення ректорських контрольних робіт у 

2021-2022 н.р. 

До 01.12.2021 р. 

5.8. Систематично проводити індивідуальну консультативну роботу зі 

студентами, які входять до групи «ризику». 

Протягом року 

6. 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 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 30 вересня 2021 року 

 

Центральна методична Рада Запорізького державного медичного 

університету заслухала та обговорила інформацію голів циклових методичних 

комісій, доцента кафедри МФІНТ Пишнограєва Ю.М. (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.  

Розміщені матеріали кафедр на Web-сторінках структуровані та 

систематизовані згідно існуючих вимог в декілька розділів для більшої 

наочності при їх використанні. А саме, на Web-сторінках окремо виділені 

розділи, які включають матеріали за різних дисциплінами та різними мовами, 

якими проводиться навчання. В кожному такому розділі матеріали мають 

відповідні розділи, які включали навчальні програми, розклад занять, 

навчально-методичні матеріали, презентації лекцій, тестові завдання та 

інформаційні матеріали. 

Оновлення інформаційних та навчально-методичних матеріалів на Web-

сторінках відмічене всіма кафедрами університету відповідно до вимог 

навчального плану ЗДМУ, навчальних робочих програм та особливостей 

викладання дисциплін на кафедрах. 

Відповідно до наказу №332 від 25 серпня 2021 року було проведено 

перевірку готовності навчально-методичних ресурсів кафедр ЗДМУ згідно до 

встановленого термін перевірки. 

Основна увага приділялася наявності актуальних затверджених робочих 

програм і тематичних планів з дисциплін, що викладаються в першому семестрі 

2021 року. 

За результатами перевірки було складено акт з висновками по кожній 

кафедрі і зазначенням зауважень по тим кафедрам, у яких недоліки не були 

усунуті. 

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 
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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. 

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 

3. Завідувачам кафедр університету: 

3.1. Забезпечити своєчасне оновлення необхідною навчально-

методичною документацією  веб-сторінки  та  веб-портали кафедр. 

Постійно 

3.2. Продовжити роботу з вдосконалення по оновленню навчально-

методичної документації на веб-сторінках і веб-порталі кафедр. 

Постійно 
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3.3. Забезпечити уніфікацію форми подачі навчально-методичної 

документації, яка розміщується на веб-сторінках і веб-порталі 

кафедр. 

Постійно 

3.4. При створенні навчально-методичних матеріалів керуватись 

сучасними вимогами, стандартами освіти, та іншими нормативними 

документами. 

Постійно 

3.5. На порталах кафедр викласти уніфіковану інструкцію для 

користування онлайн курсами. 

Протягом року 

3.6. Продовжити роботу з розробки та удосконалення онлайн курсів для 

самостійної роботи студентів і для підготовки до ліцензійних 

іспитів «Крок». 

Постійно 

4. Доценту кафедри МФІНТ Пишнограєву Ю.М.: 

4.1. У зв'язку з особливостями політики дозволів SharePoint провести 

консультативні заняття з модераторами кафедр для усунення 

можливості несанкціонованого редагування навчально-методичних 

матеріалів. 

Жовтень 2021 р. 

4.2. Створити шаблонну сторінку "Навчальна робота" для всіх кафедр з 

розміщенням розділів, пов'язаних з навчальною роботою кафедр з 

обов’язковим включенням розділу, який буде вміщувати 

інформацію щодо проведення консультацій і здачі заборгованостей 

студентами ЗДМУ.  

До 1 листопада 2021 р. 

5. 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 30 вересня 2021 року 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь завідувача 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 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 656 онлайн курсів за 

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

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

2020-2021 рр. розроблено 20 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 22 795 

акаунта студентів, та 1724 акаунти працівників ЗДМУ. У даний час у 

базі Active Directory зареєстровано 18843 команди. 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. 

Успіх впровадження дистанційної форми навчання залежить від 

технічного забезпечення навчального процесу на кафедрі ІТ засобами та рівнем 

підготовки викладачів. Аналіз звітів кафедр показує, що всі кафедри мають 

достатній рівень забезпеченості комп’ютерною технікою, яка необхідна для 

проведення занять у дистанційному форматі. Для інтерактивної взаємодії з 

студентами майже всі викладачі використовують сервіс MS Teams, який 
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встановлено на мобільний пристрій (смартфон, планшет). Загальний аналіз 

рівня володіння комп’ютерними технологіями дистанційної освіти показує, що 

78 відсотків викладачів мають сертифікат про проходження курсів з 

підвищення кваліфікації з питань інформатизації навчального процесу (edX, 

MS Office 365). На всіх кафедрах навчально-методичний контент по 

навчальним дисциплінам, представлено на сайті кафедри. Поступово 

формується бібліотека навчальних відео та відеозапису лекцій у сервісі MS 

Stream. 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.  

В анкетуванні "Моя оцінка дистанційного навчання" прийняли участь 

1793 здобувачів освіти. Результати анкетування показало, що вони позитивно 

відносяться до дистанційної форми навчання. 82% студентів були готові до 

використання засобів дистанційного навчання перед початком переходу до 

цього формату. 74,6% відповіли, що дистанційне навчання для них було 

комфортним. Для дистанційного навчання більшість студентів - 89%, 

використовували персональні мобільні пристрої, так і ПК або ноутбук -94%. 

Самооцінка якості засвоєння навчального матеріалу показала, що 52% 

студентів однаково добре засвоюють матеріал при дистанційній або аудиторній 

формі навчання. 78,4 %- студентів відмічають, що для них була важлива 

методична підтримка викладачів. Основні проблеми з якими зустрічалися 

студенти, це було якість каналу Інтернет зв’язку або складність підключення до 

Інтернету. 

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. 

Враховуючи вищезазначене, Центральна Методична Рада 

УХВАЛИЛА: 
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1. Інформацію завідувача кафедрою 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. Завідувачам кафедр:  

2.1. Завідувачам кафедр, чиї дисципліни входять до ліцензійного іспиту 

КРОК 1,2,3,Б створити кафедральний канал у сервісі MS Stream для 

формування бібліотеки відео консультацій студентів з питань бази 

тестів ліцензійних іспитів. 

Протягом року 

2.2. Впровадження на сайті SharePoint кафедри сторінки оперативної 

інформації з організації навчального процесу. 

Постійно 

2.3. Надати план підвищення кваліфікації професорсько-викладацького 

складу університету з питань технологій е-дистанційного навчання 

відповідно плану. 

До 29.10.2021  р. 

2.4. Сформувати структуру хмаро-орієнтованого інформаційного 

середовища кафедри. 

До 01.02.2022 р. 

2.5. Впровадити нові сервіси прокторингу та контроля знань студентів в 

онлайн курсах на платформі edX IronWood. 

Протягом року. 

2.6. Надати план удосконалення змісту онлайн курсів за рахунок 

додавання навчального відео до існуючих онлайн курсів до ЦМК. 

До 11.06.2021  р. 

2.7. Впровадити на етапі підготовки до навчального процесу створення 

еталонних каналів з розгорнутим навчальним середовищем для 

викладання навчальної дисципліни у команді MS Teams. 

Постійно 

2.8. Продовжити роботу з поповнення бібліотеки відеолекцій курсів, які 

викладаються на кафедрі.  

Постійно 

2.9. Продовжити роботу з удосконалення затверджених функціонуючих 

онлайн курсів для самостійної роботи студентів на кафедрах 

шляхом оновлення контенту відповідно до нових рекомендацій та 

наказів МОЗ України, а також впровадження нових форм 
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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 

3. Директору наукової бібліотеки Карпенко Т.В.:  

3.1. Проводити на бібліографічний опис відеоматеріалів після перевірки 

їх комісією з аналізу онлайн курсів та розміщені цієї інформації у 

електронному каталозі бібліотеки. 

Постійно. 

3.2. Провести оновлення е-репозиторію DSpace до сучасної версії 

DSpace 6х. 

Червень 2022 р. 

3.3. Провести оновлення е-каталогу IRBIS до сучасної версії IRBIS-128, 

шляхом укладання угоди з організацією постачальником 

програмного забезпечення. 

Червень 2022 р. 

4. Комісії з аналізу онлайн курсів: 

4.1. Проводити аналіз відеолекцій та іншого відеоконтенту, які 

розроблені на кафедрах університету, для подальшого затвердження 

на ЦМР. 

Постійно 

4.2. Продовжити формування та супровід службової бази електронних 

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

та ін.).  

Постійно 

5. Завідувачу кафедрою медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх 

технологій проф. Рижову О.А. :  

5.1. Розробити та затвердити проєкт структури хмаро-орієнтованого 

інформаційного середовища кафедри реалізованого на сервісах MS 

Teams, Groups Outlook та сайту SharePoint. 

До 08.10.2021 р. 

5.2. Розробити програму впровадження STEM-освіти у навчальний 

процес для кафедр фізіко-хімічного профілю на базі хмарних 

сервісів. 
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До 29.11.2021 р. 

5.3. Розробити методичні матеріали для впровадження еталонного 

хмаро орієнтованого  навчального середовища для кожного 

предмету на базі каналов MS Teams. 

29.11.2021 р. 

5.4. Розробити методичні матеріали для впровадження нових сервісів 

прокторингу та контроля знань студентів в онлайн курсах на 

платформі edX IronWood. 

До 28.01.2022 р 

5.5. Проводити підвищення кваліфікації професорсько-викладацького 

складу університету з питань технологій е-дистанційного навчання 

відповідно плану. 

Протягом року 

5.6. Проводити курси підвищення кваліфікації зі здобувачами 

факультету післядипломної освіти з питань технологій е-

дистанційного навчання та науково-педагогічними працівниками 

закладів вищої освіти МОЗ, МОН (за узгодженням). 

Протягом року 

6. Керівнику Центру дистанційної освіти та телемедицини Дмитрієву В.С.: 

6.1. Забезпечити супровід впровадження на сайті SharePoint кафедр 

університету сторінки оперативної інформації з організації 

навчального процесу. 

До 19.11.2021 р. 

6.2. Відповідно до розпорядження КМ України від 13.01.2021 №131-р 

«Про затвердження заходів щодо реалізації Концепції розвитку 

природничо-математичної освіти, впровадження (STEM-освіти) до 

2027 року», а також плану заходів з реалізації  Концепції розвитку 

STEM-освіти до 2027 року у Запорізький області провести аналіз 

інструментальних засобів STEM-освіти, розробити рекомендації 

для викладачів та забезпечити супровід програмних засобів. 

До 24.12.2021 р. 

6.3. Впровадити проєкт структури хмаро-орієнтованого інформаційного 

середовища кафедри на кафедрах університет. 

До 01.02.2022 р. 

6.4. Забезпечити супровід та організацію дистанційного тренінгу 

студентів при підготовки до ліцензійного іспиту КРОК 1,2,3 

засобами RATOS та MS Forms. 

Постійно 
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6.5. Забезпечити супровід та консультативну допомогу студентів які 

використовують дистанційні засоби навчання. 

Постійно 

6.6. Забезпечити технічні умови та консультативну допомогу 

викладачам кафедр університету при записі навчального відео та 

його наступного редагування у ЦДОТ. 

Постійно 

7. 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: «Інформація щодо результатів реалізації проєкту DEEP-RAFT 

«Навчання лікарів, підвищення обізнаності пацієнтів щодо фібриляції 

передсердь і венозної тромбоемболії»  

від 30 вересня 2021 року 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь завідувача кафедри внутрішніх 

хвороб 1 проф. Кисельова С.М. «Інформація щодо результатів реалізації 

проєкту DEEP-RAFT «Навчання лікарів, підвищення обізнаності пацієнтів 

щодо фібриляції передсердь і венозної тромбоемболії» Центральна методична 

Рада відмічає, що з січня 2018 року Запорізький державний медичний 

університет реалізує міжнародний проєкт «DEEP-RAFT: Навчання лікарів, 

підвищення обізнаності пацієнтів щодо фібриляції передсердь і венозної 

тромбоемболії» на замовлення американської фармацевтичної компанії Pfizer, 

Inc. (2018-2021 рр.). Проєкт, розрахований на 3 роки, подовжено до вересня 

2021 р., враховуючи складнощі з його реалізацією у зв’язку з карантинними 

обмеженнями (COVID-19). Партнерами ЗДМУ для реалізації проєкту стали: 

університет Аристотеля (м. Салоники, Греція), Медичний університет ім. 

Давида Твілдіані (Грузія), Карагандинський державний медичний університет 

(Казахстан).  

Мета проєкту «DEEP-RAFT» полягає в удосконаленні діагностики та 

лікування пацієнтів з фібриляцією передсердь для зниження ризику розвитку 

інсульту і венозної тромбоемболії у Східній Європі.  

Для реалізації проєкту було проведено наступні заходи: 

І. 2018-2019 навчальний рік:  

Зусиллями інтернаціональної команди розроблено 2 кейси для лікарів з 

віртуальним пацієнтом з фібриляцією передсердь та венозною тромбоемболією 

та 10 невеликих кейсів (вігнетів) для пацієнтів з віртуальними пацієнтами за 

цими ж напрямками. Кейси розроблено англійською мовою і адаптовано 

державною мовою кожної країни-учасниці проєкту. 

ІІ. 2019-2020 навчальний рік:  

Розроблені кейси завантажені на платформу OpenLabyrinth. Створено 

групи у соціальних мережах для популяризації проєкту та залучення якомога 

більшої кількості стейкхолдерів з боку як лікарської спільноти, так і пацієнтів. 

Планувалось організувати 2 інформаційні дні для підвищення обізнаності щодо 

ВТЕ та ФП та семінар для лікарів з використанням VP кейсів.  

Перший інформаційний день відбувся 17.10.2019 р., в ньому взяли участь 

53 пацієнти, було розібрано 10 вігнетів. Другий інфодень було замінено 

інформуванням та анкетуванням хворих під час виписки зі стаціонару з огляду 

на початок пандемії COVID-19 та карантинні обмеження.  

ІІІ. 2020-2021 навчальний рік:  
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06.10.2020 р. відбулась онлайн відеоконференція для лікарів з питань 

профілактики тромбоемболічних ускладнень у хворих на фібриляцію 

передсердь та венозну тромбоемболію. Досвід дистанційного навчання 

студентів використали для організації заходу - за допомогою інтернет 

платформи Microsoft Teams до відеоконференції приєдналися близько трьох 

десятків лікарів та завідувачів профільних кардіологічних відділень. Впродовж 

навчального року учасники проєкту (проф. Кисельов С.М., проф. Лашкул Д.А., 

доц. Ліхасенко І.В.) проводили зустрічі з пацієнтами (110 хворих) у 

кардіологічних відділеннях лікувально-профілактичних закладів міста та 

області з просвітницькою метою. Результати проєкту опубліковано в матеріалах 

XХ Національного конгресу кардіологів України та Х ювілейної науково-

практичної конференції асоціації аритмологів України. 

11.06.2021 всі країни-учасниці взяли участь в онлайн-круглому столі на 

тему «Роль цифрових технологій в освіті та обізнаності щодо фібриляції 

передсердь та венозної тромбоемболії для лікарів та пацієнтів. Результати та 

уявлення Міжнародної освітньої ініціативи DEEPRAFT». Прийнято рішення 

про завершення проєкту 30.09.2021 р. 

Для імплементації результатів проєкту DEEPRAFT у навчальний процес 

пропонуються наступні заходи: 

1. Продовжити співробітництво між представниками професорсько-

викладацького складу кафедр ЗДМУ та країн-партнерів, організувати 

проведення тренінгів для підготовки викладачів-т’юторів, які 

володіють методикою створення кейсів віртуальних пацієнтів. 

2. Організувати тренінг викладачів для поширення досвіду  написання 

віртуальних пацієнтів з метою майбутньої можливості складання 

інтерактивних кейсів на клінічних кафедрах різного напрямку.  

3. Організувати тренінг для викладачів з оволодіння навиками роботи 

на платформі OpenLabyrinth для використання нових віртуальних 

пацієнтів у навчальному процесі. 

Враховуючи вищезазначене Центральна Методична Рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію координатора професора Кисельова С.М. щодо результатів 

реалізації проєкту DEEP-RAFT «Навчання лікарів, підвищення обізнаності 

пацієнтів щодо фібриляції передсердь і венозної тромбоемболії» прийняти до 

уваги. 

2. Начальнику відділу міжнародних зв’язків Павленко Альоні Сергіївні 

Продовжити співробітництво між представниками професорсько-

викладацького складу ЗДМУ, урядових та неурядових організацій і т.і. на 

національному та міжнародному рівнях для підвищення інноваційної 

компетентності викладачів.  

Постійно 
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3. Завідувачу кафедри медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх 

технологій проф. Рижову О.А. Сприяти дисемінації оволодінням методикою 

створення кейсів віртуальних пацієнтів на основі розгалужених сценаріїв на 

платформі OpenLabyrinth. 

Постійно 

4. Завідувачам кафедр: 

4.1. Залучати викладачів до участі у конференціях для підвищення 

інноваційної компетентності та поширення досвіду у публікаціях 

методичного напрямку. 

Постійно 

4.2. Обговорити на кафедрах клінічного напрямку можливість 

створення віртуальних пацієнтів та доцільність їх використання при 

розробці online курсів або організації самостійної роботи студентів. 

Протягом року 

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: «Інформація щодо реалізації проєкту «Створення 

туберкульозного (ТБ)-порталу випадків захворювань мікобактерії туберкульозу 

на Україні» 

від 30 вересня 2021 року 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь завідувача кафедри фтизіатрії і 

пульмонології проф. Разнатовської О.М. «Інформація щодо реалізації проєкту 

«Створення туберкульозного (ТБ)-порталу випадків захворювань мікобактерії 

туберкульозу на Україні» Центральна методична Рада відмічає, що з 25.09.2020 

р. на кафедрі фтизіатрії і пульмонологї відбувається Реалізація проєкту 

«Створення туберкульозного (ТБ)-порталу випадків захворювань мікобактерії 

туберкульозу на Україні» (відповідальний виконавець від ЗДМУ – проф. 

Разнатовська О.М.). Реалізація проєкту відбувається на основі договору № 

124/09-20/н від 25.09.2020 р. про науково-практичне співробітництво між 

Національним науковим центром «Інститут експериментальної і клінічної 

ветеринарної медицини», Комунальним некомерційним підприємством 

«Запорізький регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-

діагностичний центр» Запорізької обласної ради, Запорізьким державним 

медичним університетом та Харківським національним медичним 

університетом «Створення туберкульозного (ТБ)-порталу випадків 

захворювань на мікобактерії туберкульозу з України» та «Розробити стратегію 

профілактики і лікування токсичного ураження печінки у хворих з 

мультирезистентним туберкульозом при хіміотерапії та тютюнопалінні» 

(терміни виконання 25.09.2020-01.11.2023). Проєкт виконується за кошти Grant 

from the U.S. Civilian Research & Development Foundation (CRDF) and NIHIDA 

(Національний інститут здоров’я (NIH), Національний інститут алергії та 

інфекційних хвороб (NIAID), США), USA. Topic: Establishing TB Portal of 

Mycobacterium tuberculosis cases from Ukraine (DAA9-19-66199-1)). 

За результатами виконання проєкту та до Дня боротьби з туберкульозом 

23 березня 2021 р. була проведена відкрита лекція 

(http://aspdoc.zsmu.edu.ua/new_16.html). Організаторами виступили 

Національний інститут здоров’я (NIH, США), Національний інститут алергії та 

інфекційних хвороб (NIAID), ХНМУ, ЗДМУ, ТНМУ імені І. Горбачевського. 

Спікери: Dr. Alina Grinev, MD, MSBM Portfolio Manager, Ms. Alyssa Long Meyer 

B.S., IT Project Manager, Dr. Andrei Gabrielian, Ph.D. Lead. Координатори: проф. 

Дмитро Бутов, проф. Леонід Грищук, проф. Олена Разнатовська. Аспіранти та 

студенти ЗДМУ прийняли активну участь в дискусії та усі отримали 

сертифікати учасників. За результатами дослідження планується за кошти Grant 

from the U.S. (DAA9-19-66199-1) опублікувати 2-3 статті в закордонних 

http://aspdoc.zsmu.edu.ua/new_16.html
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журналах першого-другого квартилю (Q1-Q2) та виступити на міжнародних 

конференціях. 

Враховуючи вищезазначене Центральна Методична Рада 
 

УХВАЛИЛА 

1. Інформацію відповідального виконавця від ЗДМУ проєкту «Створення 

туберкульозного (ТБ)-порталу випадків захворювань мікобактерії туберкульозу 

на Україні» проф. Разнатовської О.М. прийняти до уваги. 

2. Відповідальному виконавцю від ЗДМУ проєкту «Створення 

туберкульозного (ТБ)-порталу випадків захворювань мікобактерії туберкульозу 

на Україні» проф. Разнатовської О.М. продовжити збір матеріалу, необхідного 

для створення туберкульозного (ТБ)-порталу, опрацьований матеріал 

апробувати на міжнародних конференціях та опублікувати в статтях в 

закордонних журналах Q1-Q2. 

3. Завідувачам клінічних кафедр запропонувати використати досвід кафедри 

фтизіатрії і пульмонології в участі міжнародних проєктів та посилити роботу у 

пошуках грантів на виконання наукових робіт. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з 

наукової роботи проф. Туманського В.О. 
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РІШЕННЯ 

Центральної методичної Ради 

Запорізького державного медичного університету 

з питання: «Інформація щодо реалізації проєкту програми «Студентська 

академічна мобільність» від фонду «Дім Європи» 

від 30 вересня 2021 року 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь начальника відділу міжнародних 

зв’язків Павленко А.С. «Інформація щодо реалізації проєкту «Створення 

туберкульозного (ТБ)-порталу випадків захворювань мікобактерії туберкульозу 

на Україні» Центральна методична Рада відмічає, що у травні 2020 року 

Запорізький державний медичний університет виграв конкурс щодо участі у 

програмі студентської академічної мобільності «САМ Україна». Партнером 

ЗДМУ для реалізації цього проєкту став Буковинський державний медичний 

університет, м. Чернівці, Україна.  

Мета проєкту: «САМ Україна» покликаний сприяти міжрегіональній 

академічній співпраці між закладами вищої освіти та культурному діалогу між 

молоддю через короткотермінову академічну мобільність в межах України. 

Така академічна мобільність офіційно визнається як частина студентської 

програми навчання. 

Було проведено конкурс серед студентів 2 курсу та відібрано 12 

кандидатів. 

Через пандемію Covid-19 програму мобільності було перенесено спочатку 

на весну 2021, а потім на осінній семестр 2021-2022 н. р. Було проведено 

повторний конкурсний відбір серед студентів 3 курсу та відібрано 12 

кандидатів. У вересні 2021 р. нарешті розпочалась реалізація проєкту. 

Етапи реалізації проєкту: 

I. Конкурсний відбір студентів. 

На офіційному сайті ЗДМУ та на офіційній сторінці у Facebook ЗДМУ 

було розміщено оголошення щодо пошуку бажаючих для участі у програмі. 

Також деканатами була зроблена розсилка інформації щодо програми у 

студентські телеграм групи. Для збору та більш комфортної обробки інформації 

була розроблена Гугл форма. Реалізація програми мобільності була перенесена 

через пандемію Covid-2019 на вересень 2021 н.р. Тому, взяти участь у програмі 

у першу чергу запропонували попереднім кандидатам. 

Тож, повторний розгляд заяв відбувався  14 вересня 2021 р. 

Всього отримано 46 заявок. Конкурсна комісія на підставі наданих 

деканатами ЗДМУ середніх балів за навчання та надісланих аплікантами 

мотиваційних листів відібрала 12 студентів третього курсу 1-ого та 2-ого 

медичних факультетів для участі у програмі мобільності впродовж 4 тижнів 

осіннього семестру 2021-2022 н.р., (згідно Протоколу засідання конкурсної 

комісії ЗДМУ від 14 вересня 2021  року). 

II. Підписання угод. 

1. Грантова угода з Британською Радою; 



27 

 

2. Міжінституційна угода (між ЗДМУ та БДМУ); 

3.  3-сторонні угоди на навчання між студентом та університетами 

ЗДМУ і БДМУ. 

III. Фінансування проєкту. 

Бюджет проєкту: 304 320 грн 

Бюджет проєкту  для ЗДМУ: 152 160 грн 

На початку вересня 2020 університети-учасники отримали перший транш 

на реалізацію проєкту.  

Транш покриває наступні статті витрат: дорогу студентів в обидва кінці, 

проживання, додаткова фінансова підтримка та харчування, та витрати на 

адміністративні потреби для реалізації проєкту. Так, ЗДМУ закупив дві 

маркерні дошки для забезпечення візуальної складової навчання.  

IV. Обмін студентами. 

1. Студенти ЗДМУ до БДМУ. 

19 вересня 12 обраних студентів 3 курсу відбули із Запоріжжя до 

Буковини, де вони будуть навчатися наступні 4 тижні. 

2. Студенти БДМУ до ЗДМУ. 

21 вересня 10 студентів 3 курсу прибули до ЗДМУ на навчання. Студенти 

зустрілися з деканами факультетів, ознайомилися зі структурою університету, 

відвідали Міжкафедральний тренінговий центр, бібліотеку та Анатомічний 

музей. Нові студенти були закріплені за відповідними групами, внесені до 

електронного журналу. Всі студенти отримали розклад, підручники та доступ 

до платформи Teams для відвідування лекцій. 

Мобільність включає навчання у ЗДМУ та соціальні заходи як культурна 

складова.  

Академічна складова: 
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Після періоду мобільності всі студенти отримають сертифікати з 

вказівкою щодо кредитів, які будуть зараховані за основним місцем навчання. 

Враховуючи вищезазначене Центральна Методична Рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію координатора проєкту Павленко А. С. «щодо реалізації 

проєкту програми «Студентська академічна мобільність» від фонду «Дім 

Європи» прийняти до уваги. 

2. Деканам 1 та 2 медичних факультетів: 

2.1. Сприяти реалізації проєкту мобільності «САМ Україна». 

Впродовж проєкту 

2.2. Сприяти пошуку та реалізації інших програм академічної 

мобільності. 

  Постійно 

2.3. Інформувати студентів щодо можливих програм академічної 

мобільності. 

         Постійно 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого проректора 

Авраменка М. О. 

 

  



29 

 

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 30 вересня 2021 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 такими основними 

нормативно-базовими документами, як Конституція України, Закон України 

«Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 р., наказом ректора ЗДМУ № 332 

від 25.08.2021 р. «Про організацію освітнього процесу у 2021-2022 навчальному 

році», чинним законодавством України, яке визначає функціонування 

української мови (Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти від 

14 грудня 1960 р. 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  № 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 на 2020-2025 роки», затверджена Указом Президента 

України від 18.05.2019 р. № 286/2019; Наказ МОН України від 27.09.2016 р. № 

1152 «Щодо обов’язкового вживання працівниками Міністерства державної 

мови»; лист МОН України «Щодо застосування державної мови» № 1/9-74 від 

01.02.2018 р. та нормативно-правовими актами ЗДМУ, Законами «Про освіту» від 

16.01.2020, «Про забезпечення функціонування української мови як державної» 

від 25 квітня 2019 року та поправками, що набули чинності 16 липня 2021 року, 

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 409 Про 

затвердження Порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою 

(зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 815 від 04 серпня 2021 р.), 

наказом ректора ЗДМУ № 341 від 27.08.2021 р. «Щодо вимог рівня володіння 

державною мовою» та нормативно-правовими актами ЗДМУ.  

Всі підрозділи університету дотримуються цих законів та підзаконних 

актів, 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 
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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 оптимізацію роботи в цьому напрямку. 

2. Деканатам всіх факультетів:  

2.1. Неухильно дотримуватися виконання Законів України «Про вищу 

освіту», «Про освіту», чинного законодавства щодо викладання 

та спілкування українською мовою в освітньому процесі, 

методичній, виховній роботі. 

Постійно 

2.2. Здійснювати контроль за дотриманням принципу академічної 

доброчесності, правил етичної поведінки учасників освітнього 

процесу.  

Постійно 

3. Завідувачам кафедр університету: 

3.1. Дотримуватись виконання Законів України «Про вищу освіту», 

«Про освіту», підзаконних актів. 

Постійно 

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

та українознавства проф. Турган О.Д., мовної підготовки доц. Гейченко К.І.; 

керівнику Центру підготовки іноземних громадян доц. Васецькій Л.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, ознайомлення зі внеском відомих діячів культури та 

науки в історію держави, систематичного ведення змінної 

інформаційної сторінки на стендах кафедр, стіннівок, проведення 

індивідуальної роботи зі студентами.  

Протягом року 

4.3. Кафедрі культурології та українознавства згідно зі щорічним 

наказом ректора 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. 
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Листопад 2021 р. 

4.4. Забезпечити участь студентів у Всеукраїнському диктанті 

національної єдності. 

Листопад 2021 р. 

4.5. Кафедрі культурології та українознавства організувати проведення І 

етапу та взяти участь у ІІ етапі Міжнародного конкурсу знавців 

української мови ім. Петра Яцика та І етапу Міжнародного мовно-

літературного конкурсу ім. Т.Г. Шевченка.  

Листопад – грудень 2021 р. 

4.6. З метою підготовки висококваліфікованих фахівців, які повинні 

мати високу загальну й мовну культуру, досконало володіти 

фаховою термінологією провести підсумковий контроль із 

«Української мови (за професійним спрямуванням)» як у письмовій, 

так і в усній формі.  

Січень 2022 р. 

4.7. Провести культурно-просвітницькі заходи до Дня соборності 

України, до Дня української писемності та мови, Дня рідної мови, 

Дня слов’янської культури та писемності, Дня захисників та 

захисниць України, інших знаменних дат, акцію «Говорімо 

українською» для формування позитивного іміджу української 

мови у студентському товаристві.  

Протягом року 

4.8. Особливу увагу приділити заходам із відзначення дня народження 

Т.Г. Шевченка. 

Березень 2022 р. 

4.9. Проводити презентації нових творів сучасної української і світової 

літератури, творів із інших видів мистецтва з медичної та 

фармацевтичної тематики.  

Протягом року 

4.10. Здійснювати заходи щодо виконання Постанови Кабінету 

Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 409 Про 

затвердження Порядку проведення іспитів на рівень володіння 

державною мовою (зі змінами, внесеними згідно з Постановою 

КМ № 815 від 04 серпня 2021 р.).  

Протягом року 

4.11. Кафедрі культурології та українознавства організувати курси з 

поглибленого вивчення української мови для науково-педагогічних 

працівників університету.  

Протягом року 
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4.12. Контролювати здійснення планів підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників.  

Постійно 

4.13. Продовжити розробку й вдосконалення методичних матеріалів 

щодо ефективного здійснення навчально-освітньої та виховної 

роботи.  

Постійно 

5. Контроль над 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 підготовки матеріалів для проведення ЄДКІ-

єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої 

освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я»» 

від 30 вересня 2021 року 

 

Заслухавши і обговоривши доповіді деканів факультетів Центральна 

методична рада університету відмічає, що з поточного навчального року 

атестація здобувачів освіти всіх спеціальностей у ЗДМУ має проводитись 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 

334 про «Порядок здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для 

здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань “22 

Охорона здоров’я”.  
Ця атестація складається з таких компонентів: інтегрований тестовий 

іспит “КРОК”, який складається з двох етапів «Крок І» та «Крок ІІ»; 

об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит; міжнародний іспит 

з основ медицини; іспит з англійської мови професійного спрямування.  

Основними засадами та принципами здійснення кваліфікаційного іспиту 

є об’єктивність; прозорість і публічність; незалежність; нетерпимість до проявів 

корупції та хабарництва; інтеграція у міжнародний освітній та науковий 

простір; обов’язковість; єдність методики оцінювання результатів. 

Атестація випускників проводиться у вигляді ліцензованого 

інтегрованого тестового іспиту «Крок 2. Загальна лікарська підготовка»; 

об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту: складання 

практичних навичок з реєстрації ЕКГ та виконання базової серцево-легеневої 

реанімації,  тестування з використанням віртуального симулятора пацієнта 

Body Interact (для всіх дисциплін) на базі Міжкафедрального тренінгового 

центру та тестування з використанням MS Teams.  

Для всіх студентів буде підготовлено 8 станцій:  

Станція № 1 – віртуальний симулятор пацієнта, «Невідкладні стани в 

…» (комп’ютерний клас); Станція № 2 – інтерактивний пацієнт, 

«Коронавірусна хвороба» (комп’ютерний клас); Станція № 3 – інтерпретація 

ЕКГ (комп’ютерний клас); Станція № 4 – реєстрація ЕКГ (міжкафедральний 

тренінговий центр); Станція № 5 – базова серцево-легенева реанімація 

(міжкафедральний тренінговий центр); Станція № 6,7,8 – стандартизоване 

багаторівневе ситуаційне завдання з вузьких дисциплін з використанням MS 

Teams (комп’ютерний клас). 

На другий день після складання ЛІ «КРОК 2. ЗЛП» у відповідних 

комп’ютерних класах буде проведено дистанційне тестування з застосуванням 

віртуального симулятора пацієнта Body Interact: невідкладні стани в клініці 

внутрішньої медицини - 19, невідкладні стани в педіатрії - 7, для всіх – 

інтерактивний пацієнт з COVID – 19 – 3 сценарії. Виконання практичних 
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навичок з реєстрації ЕКГ та проведення базової серцево-легеневої реанімації 

згідно затвердженого графіку на базі міжкафедрального тренінгового центру. 

Оцінка роботи студента проводиться за чек-листом, який складений на основі 

правильного алгоритму дій та відповідей. Кожному пункту алгоритму, залежно 

від складності, відповідає певний бал або його частина.  

На тестування з кожної дисципліни відводиться окремий день, до складу 

тестів входять стандартизовані багаторівневі ситуаційні завдання з вузьких 

спеціальностей. Кожне із завдань включає п’ять послідовних етапів виконання, 

які оцінуються окремо в сумарну оцінку після завершення виконання. Кожен 

етап має п’ять варіантів відповідей, один з яких вірний. Оцінювання 

проводиться комп’ютерною  програмою автоматично. Тестування проводиться 

для всіх випускників одночасно у фіксований проміжок часу. 

Після проходження всіх станцій на всіх етапах з кожної дисципліни 

виконується підрахунок отриманих балів. Якщо оцінювання відбувається за 

допомогою паперових оціночних листів, екзаменатори передають заповнені 

чек-листи секретарям, які протягом 10-15 хвилин підраховують бали. Якщо 

оцінювання проводиться в електронному режимі, інформація надається до 

секретарів в режимі on-line автоматично. Загальна інформація вноситься у 

відповідні облікові протоколи автоматично, які обробляються комп’ютерною 

програмою, розробленою співробітниками кафедри медичної та 

фармацевтичної інформатики і новітніх технологій. В подальшому чек-листи 

зберігаються у деканаті. 

Підсумкова атестація магістрантів зі спеціальності «Технології медичної 

діагностики та лікування» у 2021 році складається з трьох частин: 

1. Стандартизований тестовий державний (ліцензійний інтегрований) іспит 

«Крок 2. Лабораторна діагностика» 

2. Об’єктивний cтруктурований практичний (клінічний) іспит (ОСП(К)І) 

3. Захист кваліфікаційної магістерської роботи. 

Об’єктивний cтруктурований практичний (клінічний) іспит (ОСП(К)І) 

проводився вперше та включав наступні станції (по 5 сценаріїв на кожній): 

Станція 1 Визначення протромбінового часу та МНВ 

Станція 2 Введення переліку тестів у програму біохімічного аналізатору 

Станція 3 Визначення параметрів загального аналізу крові на 

автоматичному гематологічному аналізаторі 

Станція 4 Мікроскопічне дослідження  

сечового осаду 

Станція 5 Патологістологічне дослідження 

Станція 6 Цитологічне дослідження 

Станція 7 Клінічна оцінка результатів лабораторних досліджень 

Підготовка магістерських робіт спеціальності «Технології медичної 

діагностики та лікування» у 2021 році проводився 13 кафедрах. В цьому році, 

зважаючи на меншу кількість магістрантів, в підготовці магістерських робіт 

задіяні 7 кафедр, серед яких кафедра мікробіології, вірусології та імунології, 
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клінічної лабораторної діагностики, гістології, цитології та ембріології 

акушерства, гінекології та репродуктивної медицини та інші.   

В поточному навчальному році планується збільшити кількість станцій 

та сценаріїв до них, а також залучати до складу екзаменаційної комісії 

стейкхолдерів. 

Згідно «Положення про порядок проведення об’єктивного  

структурованого клінічного іспиту «Стоматологія» та затвердженого графіку 

ОСКІ проводився, блоками з дисциплін: терапевтична стоматологія, хірургічна 

стоматологія, ортопедична стоматологія, дитяча стоматологія, загальна 

медична практика. 

Іспит 2020-2021 н.р. складався з двох компонентів, що інтегрували в собі 

досвід роботи університету в умовах змішаної форми навчання – а саме власне 

ОСКІ та тестової онлайн частини в додатку Forms з використанням платформи 

MS Teams. 

Згідно Положення про проведення ОСКІ та затвердженого графіку 

проведення ОСКІ, структура іспиту першого етапу зі стоматологічних 

дисциплін була наступною: на одну дисципліну відводився один день, іспит з 

кожної дисципліни складається з 8 станцій, проходження однієї станції – 5 

хвилин, перерва між станціями – 1 хвилина, тривалість іспиту для однієї групи 

– 48 хвилин.  Іспит з загальної медичної практики проходив у окремий день в 

приміщенні міжкафедрального тренінгового центру ЗДМУ, складається з двох 

станцій, тривалість однієї станції – 5 хвилин. 

Другий етап проводився на базі Центру дистанційної освіти та 

телемедицини ЗДМУ, складався  з дисциплін відповідно до навчального плану з 

«Терапевтичної стоматології», «Дитячої стоматології», «Хірургічної 

стоматології», «Ортопедичної стоматології», а також «Екстреної та 

невідкладної медичної допомоги» та проходив два дні зі стоматологічних 

дисциплін, а також питань «Загальної медичної практики. На кожну дисципліну 

відводилося 90 хвилин часу, між дисциплінами - перерва тривалістю також 90  

хвилин. 

Об’єктивно-структурований клінічний іспит проводився на базі 

стоматологічного тренінгового центру та стоматологічного тренінгового класу 

ЗДМУ і складався з стоматологічних  дисциплін відповідно до навчального 

плану з терапевтичної стоматології, дитячої стоматології, хірургічної 

стоматології, ортопедичної стоматології. 

До іспиту було включено 8 станцій з кожної стоматологічної 

дисципліни, що входять до структури ОСКІ; 2 клінічні станції – робота 

студентів зі стандартизованим пацієнтом з відповідним сценарієм 

захворювання; 4 практичні станції – виконання протоколу проведення 

запланованої стоматологічної маніпуляції та 2 станції – робота з кейсом 

(ознайомлення з вихідними даними, постановка діагнозу, призначення плану 

лікування). 

Створення сучасного Міжкафедрального тренінгового центру, 

Стоматологічного тренінгового центру, стоматологічного фантомного класу, 
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сучасної клінічної бази та розширення клінічних баз кафедр, а також  підтримка 

керівництва університету на всіх етапах підготовки та проведення іспиту, 

сприяло підвищенню рівня підготовки студентів і, як наслідок, демонстрації на 

ОСКІ високого рівня професійної підготовки майбутніх лікарів-стоматологів. 

Підсумкова атестація випускників 1 та 2 фармацевтичних факультетів 

проводиться вже вчетверте і включає: 

1. ЄДКІ, етап 2, інтегрований тестовий іспит КРОК 2 - денна та заочна 

форма (5 років навчання - іспит у статусі апробаційного); 

2. Практична частина: об’єктивний структурований практичний в 

умовах навчальної аптеки; 

3. Теоретична частина (практично-орієнтований іспит): - дистанційно 

з використанням сервісів МS Teams; 

Іспит ОСПІ проводиться за розкладом, у терміни, визначені навчальним 

відділом, з 5 дисциплін: 

 технологія ліків,  

 УЕФ, 

 фармацевтична хімія,  

 фармакогнозія, 

 клінічна фармація 

Заздалегідь, випускаючі кафедри підготували паспорти станцій, сценарії 

на основі типових задач діяльності та умінь відповідно до інтегральних, 

загальних та фахових компетентностей освітньо-професійної програми 

«Фармація» та «ТПКЗ» з урахуванням Положення про порядок проведення 

структурованого практичного іспиту спеціальності 226 «Фармація, промислова 

фармація». Вся супровідна документація затверджується на засіданнях ЦМК, та 

надається до екзаменаційної комісії.  

При організації проведення об’єктивного структурованого практичного 

іспиту вся підготовча, методична робота проводиться з неухильним 

дотриманням основних принципів ОСПІ. 

Територіально ОСПІ проводиться в Навчальній аптеці і де є можливість 

забезпечення основних вимог щодо проведення ОСПІ: кожна станція має 

звукову і зорову ізоляцію. І на кожній станції є по три робочих місця, які 

повністю імітують аптечні умови і дають змогу одночасно виконувати 

практичне завдання трьом студентам, не заважаючи один одному. Планується 

створення єдиного Центру атестації випускників. Наразі створення і 

затвердження основних нормативних документів (Положення про Центр, 

Положення про навчальну аптеку, оновлення паспортів існуючих та 

затвердження новостворених станцій тощо) 

Планується для підсумкової атестації випускників, які навчаються за ОП 

«Фармація» організація восьми станцій: 

1. Прийом рецептів від населення та здійснення відпуску 

виготовлених лікарських форм і готових лікарських засобів; 

2. Фармацевтичний менеджмент і маркетинг; 

3. Використання лікарських засобів – фармацевтична опіка 
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4. Виготовлення екстемпоральних лікарських форм; 

5. Виробництво промислових лікарських форм; 

6. Аналіз якості лікарських засобів; 

7. Фармакогностичний аналіз лікарської рослинної сировини; 

8. Надання домедичної допомоги пацієнту при невідкладних станах. 

Для магістрів, які навчаються за ОП «Технології парфумерно-

косметичних засобів» окремо передбачена додаткова, дев’ята станція з 

косметології (апаратної, клінічної, практичної) на базі Навчально-наукового 

тренінгового центру з косметології.  

 При розробці сценаріїв іспиту, визначенні критеріїв оцінювання та 

інформаційно-методичного супроводу враховані компетентності, які 

відповідають програмним результатам навчання відповідної освітньої 

програми. 

Виходячи з вищевикладеного, Центральна методична Рада  

УХВАЛИЛА: 

Інформацію деканів медичних, фармацевтичних факультетів та 2-

міжнародного факультету з питання «Інформація щодо підготовки матеріалів 

для проведення ЄДКІ-єдиного державного кваліфікаційного іспиту для 

здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 

Охорона здоров’я»» взяти до відома і визнати необхідність посилення роботи в 

цьому напрямку з метою підвищення результатів атестації здобувачів освіти 

1. Деканам факультетів: 

1.1. Здійснювати постійний контроль якості організації освітнього 

процесу та успішності студентів на профільних кафедрах, які 

здійснюють підготовку до ЄДКІ. 

Протягом року 

1.2. Контролювати роботу кафедр щодо методики проведення 

навчальних занять та заходів контролю.  

Постійно  

1.3. Передбачити залучення стейкхолдерів та Гарантів освітніх програм 

до атестації здобувачів освіти.  

Протягом року 

2. Головам Циклових методичних комісій: 

2.1. Забезпечити чітке виконання кафедрами плану заходів щодо 

ліквідації зауважень Голів ЕК. Хід реалізації регулярно розглядати 

на своїх засіданнях.  

Протягом навчального року 

2.2. Приділяти особливу увагу валідації та оцінці якості  розроблених 

методичних матеріалів щодо підготовки до атестації випускників 

Постійно 

2.3. Провести аналіз результатів атестації здобувачів освіти за 

підсумками 2020-2021 н.р. та розробити заходи щодо їх 

поліпшення. 
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Жовтень 2021 р. 

2.4. Забезпечити якісне рецензування екзаменаційних матеріалів, що 

розроблені відповідними кафедрами. 

Протягом навчального року 

2.5. Контролювати надання до затвердження ЦМР посібників, які 

заплановано створити/переглянути колективами кафедр відповідно 

плану заходів, спрямованих на ліквідацію зауважень Голів ЕК 2020-

2021 н.р. 

Протягом навчального року 

2.6. Посилити міжкафедральну взаємодію з метою набуття студентами 

необхідних компетентностей на належному рівні. 

Постійно 

3. Завідувачам кафедрами: 

3.1. Поновити комп’ютерну базу даних новими тестовими завданнями з 

Центру тестувань державною та англійською мовами. 

До 01.11.2021 р. 

3.2. Переробити та створити нові методичні розробки до практичних 

занять та самостійної підготовки здобувачів освіти з урахуванням 

рекомендацій Голів ЕК. 

До 01.11.2021 р. 

3.3. Створити чи поновити навчальні посібники для підготовки 

студентів 6 курсу спеціальності 222 «Медицина» та 5 курсу 

спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» до практичних 

занять. 

Протягом навчального року 

3.4. Поновити та доповнити методичну базу щодо проведення ОСП(К)І. 

До 31.12.2021 р. 

3.5. Удосконалити методики викладання і контролю оволодіння 

практичними навичками здобувачами освіти з залученням 

можливостей Міжкафедрального тренінгового центру, 

стоматологічного тренінгового центру та стоматологічного 

тренінгового класу чи Центру атестації випускників спеціальності 

226 «Фармація промислова фармація». 

Протягом навчального року 

3.6. Продовжити впровадження новітніх мультимедійних та 

телекомунікаційних технологій в навчальний процес підготовки 

здобувачів освіти. 

Протягом навчального року 

3.7. Передбачити проведення етапів виробничої практики з 

використанням сучасних симуляційних технологій. 

Протягом навчального року 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з НПНР 

доц. Моргунцову С.А. 


