
РІШЕННЯ 

Центральної методичної Ради 

Запорізького державного медичного університету 

з питання: «Підготовка до заліково-екзаменаційної сесії, 

затвердження матеріалів»  

від 25 листопада 2021 року 

 

Заслухавши і обговоривши доповіді деканів факультетів університету, 

голів циклових комісій та завідувачів кафедр ЦМР відзначає, що одним з 

основних принципів освітньої діяльності Запорізького державного медичного 

університету (ЗДМУ) є підвищення якості надання освітніх послуг на основі 

постійного моніторингу і контролю за систематичністю освітньої діяльності 

та виконанням графіка освітнього процесу студентами ЗДМУ. Реалізація цього 

завдання передбачає координацію роботи всіх структурних підрозділів, які 

забезпечують підготовку майбутніх фахівців.  

В поточному навчальному році на виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 09.12.2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS- CoV-2», постанов Головного державного 

санітарного лікаря від 04.08.2020 № 48 «Про затвердження Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в гуртожитках в 

період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-

19)» i від 22.08.2020 № 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у 

закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19)», рішення регіональної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області від 12.11. 

2021 (протокол № 34) та наказа ректора від 16.11.21 №459 переведення 

навчання зі змішаної форми з повною візуалізацією в аудиторний режим 

(практичні заняття) контроль атестації знань студентів проводиться згідно з 

наказами ректора та здійснюються деканатами, навчальним відділом, 

проректорами. Аналіз контролю постійно розглядається на засіданнях 

ректората щотижня.  

Заслухавши і обговоривши доповіді деканів факультетів, голів циклових 

комісій та завідувачів кафедр Центральна методична рада ЗДМУ 

УХВАЛИЛА: 

1. Забезпечити організоване закінчення осіннього семестру 2021-2022 н.р., 

проведення підсумкового контролю академічної успішності студентів 



всіх курсів відповідно до рекомендацій МОН, МОЗ України та наказу 

ректора ЗДМУ від 16.11.21 №459 щодо діяльності у період карантину, 

враховуючи досвід проведення освітнього процесу з використанням 

сучасних IT-технологій. 

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

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

В.М., доц. Полковніковим Ю.Ф., доц. Шишкін М.А., доц. Кремзером 

О.А., доц. Бігданом , доц. Мельником І.В.: 

2.1. Забезпечити контроль за проведенням всіх видів атестації 

академічної успішності на засадах і принципах: академічної 

доброчесності, об’єктивності, прозорості, незалежності, виключення 

корупційних ризиків, обов’язковості, єдності методики оцінювання 

результатів та з використанням. 

Протягом року 

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

залученням можливостей та технологій міжкафедрального 

тренінгового центру. 

Протягом року 

2.3. Продовжити використання віртуального пацієнта для оцінки знань 

студентів на іспитах з дисциплін клінічного профілю (акушерство, 

неврологія, хірургія, внутрішні хвороби, педіатрія). 

Протягом року 

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

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

14.05.2021 р. забезпечити удосконалення заходів контролю за 

реалізацією підготовки до І та ІІ етапу ЄДКІ для здобувачів ступеня 

вищої освіти за всіма спеціальностями галузі знань «22. Охорона 

здоров’я». 

Постійно 

2.5. Завершити перехід впровадження екзаменаційних сесій на всіх 

спеціальностях в тому числі з використанням сучасних ІТ технологій  

дистанційних методів навчання та контролю знань.  

Протягом року 

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

доц. Шишкіну М.А., доц. Кремзеру О.А., доц. Бігдану, доц. Мельнику 

І.В.,  рекомендувати: 



3.1. Вдосконалювати комп’ютерну програму «Автоматизована система 

управління навчальним процесом» у роботі деканатів. 

Протягом року 

3.2. Здійснювати постійний контроль за дієвістю роботи циклових 

методичних комісій факультетів. 

Постійно 

3.3. Удосконалити процедуру проведення атестації здобувачів вищої 

освіти на перехідних курсах у 2021-2022 використовуючи 

попередній досвід.  

Протягом року 

3.4. Використовувати аналіз результатів успішності студентів при 

перехідній атестації для забезпечення ліквідації заборгованості з 

метою успішного допуску до зимової сесії.  

Грудень 2021 року  

4. Головам циклових методичних комісій: 

4.1. Забезпечити регулярний розгляд на своїх засіданнях питань з 

планування освітнього процесу та контролю за його здійсненням. 

Постійно 

4.2. Питання методичного забезпечення, процедури підготовки студентів 

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

професійного спрямуванням та Крок Б) зі звітуванням завідувачів 

кафедр розглядати на кожному засіданні. 

За планом роботи ЦМР 

5. Завідувачам кафедрами: 

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

попередньому навчальному році співробітники отримали невисокі 

показники. 

Постійно 

5.2. Забезпечити постійний контроль за перебігом освітнього процесу на 

кафедрах та якістю його організації.  

 Постійно 

5.3. Неухильно дотримуватися вимог антикорупційного законодавства та 

у разі виявлення фактів, які містять ознаки корупційних діянь, 

невідкладно інформувати ректора та уповноважену особу з питань 

запобігання і виявлення корупції. 



Постійно 

5.4. Вжити заходів щодо використання віртуального пацієнта при 

підготовці до підсумкової атестації. 

Постійно 

5.5. Надавати пропозиції щодо нововведень та змін гарантам освітніх 

програм відповідних спеціальностей. 

Протягом навчального року 

5.6. Неухильно дотримуватися встановленої кількості контролюючих 

заходів відповідно до освітньої програми та графіку навчального 

процесу. 

Постійно 

5.7. Взяти під особистий контроль поліпшення якості підготовки 

здобувачів освіти до складання етапів ЄДКІ за спеціальностями 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я». 

Постійно 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого проректора 

доц. М.О. Авраменка. 

7. Інформацію про виконання рішення ЦМР університету заслухати в 

листопаді 2022 року. 

 

 

 

  



 

РІШЕННЯ 

Центральної методичної Ради 

Запорізького державного медичного університету 

з питання: «Підсумки складання І та ІІ етапу ЄДКІ (Крок-1, 2. ОСПІ) та 

заходи деканатів і кафедр щодо підвищення рівня підготовки студентів 

до іспитів»  

від 25 листопада 2021 року 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію декана І фармацевтичного 

факультету, ЦМР відзначає, що робота з підготовки студентів до складання І 

та ІІ етапу ЄДКІ (Крок-1, 2. ОСПІ) у Запорізькому державному медичному 

університеті проводиться планомірно і впродовж всього періоду навчання 

студентів.  

У навчальний процес кожної дисципліни, що винесена на іспит, 

запроваджені організаційні та навчально-педагогічні заходи направлені на 

удосконалення та оптимізацію підготовки студентів до складання іспиту. 

Цього року підготовка до складання ліцензійних іспитів проводилась в умовах 

карантину, що потребувало створення та впровадження нових форм навчання 

та контролю. Незмінними залишились контрольні тестування, виділення 

групи ризику, посилення роботи з даним контингентом, проведення оглядових 

лекцій тощо. Для підготовки до іспиту широко використовувались можливості 

он-лайн курсів «Крок 1. Фармація», «Крок 2. Фармація», програма тестування 

в системі «RATOS». Знайшли широке впровадження сервіси MS TEAMS  та 

інші програми і платформи онлайн комунікацій. За результатами попередніх 

семестрів навчання виявлялись слабкі ділянки у підготовці, а за результатами 

поточних тестувань виділялась група невстигаючих студентів, з якою 

проводилась посилена індивідуальна робота. 

Загальна  кількість студентів, що не склали першу складову частину ЄДКІ 

«Крок 1. Фармація» цього року  – 22,99 %,  іспит з іноземної мови 

професійного спрямування не склало 4,02%. Минулого  року ці показники 

були значно нижчі: 10,37 % та 0,37 % відповідно. Але у порівнянні з 

національними показниками результати наших студентів кращі на 12,51 % 

і 6,98 % відповідно. 

Результати складання іспиту дещо знизилися у порівнянні з 

минулорічними показниками:  68,27 %  проти  69,8 % у 2020 році  (на 1,53 %) 

та з іспиту з іноземної мови професійного спрямування - 54,7 % проти  72,1 %  

минулого року (на 17,4% менше). Але показники студентів нашого факультету 

на 4,97 % вище національного показника (68,27 % проти 63,3 % 

середньонаціонального). 



Показники з дисциплін у порівнянні з минулим роком зросли з біологічної 

хімії (на 11,4 %), мікробіології (на 7,1 %), патологічної фізіології (на 4,3 %) та  

фармацевтичної ботаніки (на 2 %). Однак, спостерігається зниження 

результатів з фізколоїдної хімії (на 14,2 %), аналітичної хімії (на 11,7 %),  

фармакології (на 5,3 %), органічної хімії (на 4,9 %). А порівняно з 

національними, показники  студентів нашого ЗВО, з усіх дисциплін вищі.  

Аналізуючи підсумки проведення ліцензійного інтегрованого іспиту 

«Крок 2 Фармація» необхідно відзначити зниження показників на 10,6%. 

Однак, порівняно з національним показником результати наших студентів 

вищі на 0,8 %.  

Одна випускниця 1 фармацевтичного факультету склали іспит Крок 2.  

Фармація з другої спроби. 

При зіставленні результатів іспиту студентів ЗДМУ з середніми 

результатами по країні зростання показників показали з дисциплін 

Фармацевтична хімія, Аптечної технології, Фармацевтичного менеджменту і 

маркетингу. Найбільш суттєве зростання спостерігається з Фармацевтичної 

хімії (+11,2%).  

До ЄДКІ, другий  етап також входить складання випускниками ОСПІ. За 

його результатами студенти мали 100 % абсолютну, 67,62 % - якісну 

успішність, та середній бал 3,82.  

Таким чином, підсумки складання І та ІІ етапу ЄДКІ (Крок-1, 2.ОСПІ)   

продемонстрували правильність вибраного алгоритму підготовки до них. 

Разом з тим, існує необхідність оптимізації та посилення роботи з організації 

підготовки до ліцензійних іспитів та ОСПІ, підвищення ступеня 

відповідальності завідувачів та викладачів кафедр, дисципліни яких показали 

зниження показників іспиту. 

Виходячи з вищевикладеного, Центральна методична Рада  

 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Інформацію декана І фармацевтичного факультету з питання «Підсумки 

складання І та ІІ етапу ЄДКІ (Крок-1, 2. ОСПІ) та заходи деканатів і 

кафедр щодо підвищення рівня підготовки студентів до іспитів» взяти 

до відома і визнати необхідність посилення роботи в цьому напрямку з 

метою підвищення результатів тестування студентів і покращення 

рейтингового місця ЗДМУ в цілому. 

2. Враховуючи Порядок здійснення єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями 

галузі знань “22 Охорона здоров’я”, затвердженого постановою Кабінету 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/334-2018-%D0%BF/print#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/334-2018-%D0%BF/print#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/334-2018-%D0%BF/print#n9


Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 334 та Регламенту проведення 

медичних ліцензійних іспитів, відповідно до листа МОЗ України від 

29.06.2017 р. 08.1-30/17662 «Про визначення рівня компетентності з 

іноземної мови професійного спрямування у студентів, громадян 

України, які навчаються за спеціальностями «Медицина», 

«Стоматологія», «Фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров'я» та з 

метою покращення підготовки студентів І фармацевтичного факультету: 

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

Моргунцовій С.А.: 

2.1.1. Забезпечити постійний моніторинг якості підготовки до 

проведення   ЄДКІ, перший етап Крок 1 Фармація та АМПС, ЄДКІ, 

другий  етап Крок 2 Фармація та ОСПІ. 

Протягом року 

2.1.2. Спільно з деканатом 1 фармацевтичного факультету доц. 

Кремзером О.А. розробити детальний план заходів щодо підготовки 

студентів до ліцензійних іспитів і забезпечити контроль за його 

виконанням та розробити стратегію з подолання негативних тенденцій за 

результатами окремих дисциплін 

 Листопад - грудень 2021 р. 

2.2. Декану 1 фармацевтичного факультету доц. Кремзеру О.А.: 

2.2.1. На засіданнях спільної факультетської Вченої ради приділяти 

увагу питанням підготовки до ЄДКІ, перший етап Крок 1 Фармація та 

АМПС, ЄДКІ, другий  етап Крок 2 Фармація та ОСПІ спеціальності 226 

Фармація, промислова фармація 

Протягом року 

2.2.2. Забезпечити організацію системи підготовки до проведення 

інтегрованих ліцензійних іспитів ЄДКІ, перший і другий етапи з 

обов'язковим використанням баз даних центру тестування і наявних 

матеріалів тестових завдань. 

Протягом року 

2.2.3.  Взяти під контроль забезпечення якісного виконання заходів 

щодо використання відповідних онлайн-курсів для підготовки студентів 

до ЄДКІ, перший та другий етапи (Крок 1 та  Крок-2). 

Протягом року 



2.2.4. Взяти під особистий контроль організацію Центру атестації 

випускників з залученням провідних фахівців університету. Забезпечити 

повний інформаційно-документальний супровід. 

Листопад – грудень 2021 року 

2.3. Завідувачам кафедр, які беруть участь в підготовці студентів до ЄДКІ: 

2.3.1. Забезпечити перевірку оновлення та поповнення кафедральних баз 

тестових завдань та сценаріїв RATOS з відповідних дисциплін для 

подальшої підготовки студентів до ЄДКІ. 

Грудень 2021 року 

2.3.2. Для визначення як базового, так і підсумкового рівня знань з 

дисциплін, внесених до ЄДКІ, з використанням сервісів MS TEAMS,  

RATOS тощо,  використовувати прохідний показник 80%. Результати 

тестування враховувати при підсумковій оцінці з дисциплін,  підсумках 

навчальної та виробничої практик. 

Протягом року 

2.3.3. Завідувачам кафедр, дисципліни яких включені до ЄДКІ, перший 

та другий етап взяти під особистий контроль та посилити індивідуальну 

роботу зі студентами   з підготовки до ліцензійного іспиту. 

Протягом року 

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

відкриті тестові бази Центру тестування МОЗ України. 

 Протягом року 

3. Контроль над виконанням даного рішення покласти на проректора з 

НПНР доц. Моргунцову С.А. 

  



РІШЕННЯ 

Центральної методичної Ради  

Запорізького державного медичного університету  

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

«Крок 3. Лабораторна діагностика», «Крок 3. Фармація» та заходи щодо 

покращення якості підготовки інтернів»  

від 25 листопада 2021 року 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь декана ФПО, проф. Рябоконь Ю.Ю. 

«Про підсумки медичних ліцензійних іспитів «Крок-3. Загальна лікарська 

підготовка», «Крок-3. Стоматологія», «Крок-3. Лабораторна діагностика», 

«Крок-3 Фармація» та заходи кафедр щодо підвищення рівня підготовки до 

іспиту, Центральна методична Рада відзначає, що питанням підготовки 

лікарів-інтернів до державного ліцензійного тестового іспиту «Крок 3. 

Загальна лікарська підготовка», «Крок-3. Стоматологія» та «Крок-3. 

Лабораторна діагностика», «Крок-3 Фармація» в університеті приділяється 

достатня і постійна увага. 

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

медичних факультетів проводяться заходи, спрямовані на удосконалення і 

оптимізацію підготовки лікарів-інтернів, провізорів-інтернів до іспиту «Крок 

3. Загальна лікарська підготовка», «Крок-3. Стоматологія» та «Крок-3. 

Лабораторна діагностика», «Крок-3 Фармація». 

Підготовка до державного ліцензійного іспиту «Крок 3» носить 

системний і послідовний характер, проводиться під час семінарських і 

практичних занять з розглядом тестових завдань, не залежно від спеціальності 

в інтернатурі.  

Вона відбувається в п’ять послідовні етапи: 

 проходження курсу 156 годин «Крок 3» за усіма спеціальностями 

 проведення деканатом що найменше 5 контрольних тестових 

зрізів з метою виявлення групи «ризику» 

 проходження online курсів «Крок 3» за усіма спеціальностями з 

тестовим контролем знань по закінченні 

 проведення додаткових лекції згідно змістовним розділам іспиту 

«Крок 3» з найбільш складних питань субтестів 

 проведення навчально-практичної конференції за участю інтернів 

«Сучасна тактика надання медичної допомоги при критичних станах», яка 

стала традиційною 



Підготовка проводиться також щодня під час семінарських і практичних 

занять з обговоренням тестових завдань, незалежно від спеціальності в 

інтернатурі. 

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

контрольних тестових зрізів за буклетами минулих років з лікарями-інтернами 

та не менше трьох з провізорами-інтернами (початковий, декілька етапних та 

кінцевий рівень знань) які направлені на виявлення групи ризику. Лекції та 

практичні заняття проходять з обов’язковим розбором проблемних питань по 

тематиці субтестів. Індивідуальна робота викладачів профільних кафедр з 

лікарями-інтернами «групи ризику» та самопідготовка лікарів інтернів 

проводиться в поза аудиторний час. 

Традиційною складовою підготовки напередодні ДЛІ «Крок 3» стала на 

читка додаткових лекцій з найбільш складних питань субтестів, а також 

обов’язкове обговорення найбільш «проблемних» тестових завдань.  

Обов’язковим етапом підготовки є проходження онлайн курсу «Крок -3» 

з кожної спеціальності який закінчується тестування на перевірку засвоєних 

знань. 

Традиційним етапом підготовки останні два роки до ДЛІ «Крок 3. 

Загальна лікарська підготовка» започаткована навчально-практична 

конференція за участю лікарів-інтернів «Сучасна тактика надання медичної 

допомоги при критичних станах». 

Відзначається в цілому позитивна робота деканату, кафедр ФПО та 

кафедр 1-го, 2-го та 3-го медичних факультетів університету по організації і 

проведенню підготовки лікарів-інтернів до державного ліцензійного тестового 

іспиту «Крок-3. Загальна лікарська підготовка», «Крок-3. Стоматологія» та 

«Крок-3. Лабораторна діагностика», «Крок 3 Фармація».  

Проте Центральна методична Рада відзначає проблемні моменти за 

деякими субтестами різних спеціальностей рівень яких був менше критерію 

склав: «Крок 3. Загальна лікарська підготовка: Організація допомоги в 

екстремальних ситуаціях, медична допомога в бойових умовах»; «Крок 3. 

Лабораторна діагностика: організація лабораторної служби України», «Крок 

3. Стоматологія: «Патологія губ, язика, слизової оболонки порожнини рота; 

Травматичні пошкодження щелепно-лицевої ділянки; Невідкладна допомога». 

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

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

Фармація» як обов’язкового державного ліцензійного тестового іспиту, що 

складають інтерни усіх спеціальностей, та з метою удосконалення підготовки 

інтернів до іспиту, Центральна методична Рада  

 



УХВАЛИЛА: 

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

1.1. Здійснювати контроль якості організації навчально-виховного 

процесу та успішності інтернів на профільних кафедрах, які здійснюють 

підготовку до ліцензійного іспиту «Крок 3. Лабораторна діагностика», 

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

3 Фармація». 

Постійно 

1.2. На засіданні Вченої ради ФПО провести аналіз результатів складання 

інтернами у 2020-2021 н.р. ліцензійних іспитів «Крок 3. Лабораторна 

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

підготовка», «Крок 3 Фармація», для визначення плану заходів щодо 

підготовки інтернів до ліцензійних іспитів на 2021-2022 н.р. 

Згідно плану 

1.3. Проводити підготовку до державного ліцензійного іспиту «Крок 

3» згідно розробленому плану заходів, щодо поліпшення успішності 

інтернів за спеціальністю «Загальна лікарська підготовка», 

«Стоматологія» «Лабораторна діагностика», «Загальна фармація» на 

2021-2022 н.р. 

Згідно плану 

1.4. Провести у продовж року 5 контрольних тестових зрізів «Крок 3. 

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

лікарська підготовка» та трьох РКР «Крок 3. Фармація» з метою 

виявлення групи «ризику». Розробити та обговорити заходи щодо 

подальшої підготовки інтернів які увійшли до цієї групи. 

Протягом року 

1.5. Допуском до складання «Крок 3. ЗЛП», «Крок 3. Стоматологія», 

«Крок 3. Лабораторна діагностика», «Крок 3. Фармація» є обов’язкове 

проходження online-курсу.  

Згідно плану 

1.6. Забезпечити координацію та взаємодію профільних кафедр 

університету в проведені заходів, спрямованих на оптимізацію 

підготовки інтернів. 

Постійно 

1.7. Здійснити організацію проведення настановчих додаткових лекцій в 

режимі online опорними кафедрами з найбільш складних питань 

субтестів. 

Постійно 



1.8. Провести враховуючи карантині заходи навчально-практичну 

конференцію online «Сучасна тактика надання медичної допомоги при 

критичних станах». 

22 грудня 2022 року 

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

го медичних факультетів, що здійснюють підготовку інтернів: 

2.1. Систематично контролювати організацію та методичне забезпечення 

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

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

Фармація». 

Постійно  

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

врахувати встановлені мінімальні критерії успішного складання 

ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3» на рівні 81 % правильних 

відповідей за буклетами минулих років. 

Постійно 

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

а також лекцій проводити розбір тестових завдань, які рекомендовані 

«Центром тестування при МОЗ України».  

Постійно 

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

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

Загальна лікарська підготовка», «Крок 3 Фармація», призначити 

викладачів, відповідальних за проведення підготовки студентів до 

ліцензійних іспитів. 

Протягом року 

2.5. На профільних кафедрах скласти графіки консультативної роботи 

щодо підготовки інтернів до ЛІ «Крок 3. Лабораторна діагностика», 

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

3 Фармація», а також забезпечити їх необхідними методичними 

матеріалами. 

Протягом року 

2.6. Розмістити та оновити інформаційні матеріали для підготовки 

інтернів до ліцензійного іспиту «Крок 3. Лабораторна діагностика», 

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

3 Фармація», які оприлюднені Центром тестування при МОЗ України» на 

сторінках кафедр порталу ЗДМУ та репозитарії. 

Протягом року 

2.7. Завідувачу кафедри «Медицини катастроф, військової медицини та 

нейрохірургії» проф. Перцову В.І. розробити заходи спрямовані на 

підвищення академічної успішності та покращення результатів складання 



«Крок 3 ЗЛП» за субтестами «Організація допомоги в екстремальних 

ситуаціях» показники успішності за якими були найнижчими 65%. 

Завідуючому кафедрою «Загальної хірургії та післядипломної хірургічної 

освіти» проф. Завгородньому С.М. розробити заходи спрямовані на 

підвищення академічної успішності та покращення результатів складання 

«Крок 3 ЗЛП» «Медична допомога в бойових умовах» показники 

успішності за якими були найнижчими 63,6 %. Доповісти запропоновані 

заходи на Вченій раді ФПО. 

До 3 грудня 2021 року 

2.8. Завідувачу «Кафедра клінічної лабораторної діагностики» проф. 

Павлову С.В. розробити заходи спрямовані на підвищення 

академічної успішності та покращення результатів складання «Крок 

3 Лабораторна діагностика» за субтестами «Організація 

лабораторної служби України» 66,7%. Доповісти запропоновані 

заходи на вченій Раді ФПО. 

До 3 грудня 2021 року 

2.9 Завідуючому кафедрою «Стоматології післядипломної освіти» 

д.мед.н. доценту Міщенко О.М. розробити заходи спрямовані на 

підвищення академічної успішності та покращення результатів 

складання «Крок 3 Стоматологія: Патологія губ, язика, слизової 

оболонки порожнини рота; Травматичні пошкодження щелепно-

лицевої ділянки; Невідкладна допомога» які були нижче середнього 

показника по університету. Доповісти запропоновані заходи на 

вченій Раді ФПО. 

До 3 грудня 2021 року 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з 

науково-педагогічної роботи, професора Візіра В.А. 

  



РІШЕННЯ 

Центральної методичної Ради  

Запорізького державного медичного університету  

з питання: «Про реалізацію заходів СМЯО та досягнуті результати в 

рамках концепції якості освіти та СЯО ЗДМУ» 

від 25 листопада 2021 року 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію завідувача кафедри пропедевтики 

дитячих хвороб, проф. Іванька О.Г. «Про реалізацію заходів СМЯО та 

досягнуті результати в рамках концепції якості освіти та СЯО ЗДМУ» 

Центральна методична рада відзначає, що комплексна перевірка комісією 

СМЯО факультетів медичного спрямування дійшла висновку, що   підготовка 

студентів в Запорізькому державному медичному університеті здійснюється 

на засадах впровадження сучасних заходів в рамках концепції якості освіти. 

З метою організації роботи комісії для  контролю за якістю підготовки 

фахівців у галузі охорони здоров’я  та на виконання закону України про вищу 

освіту ст. 16, рекомендацій МОЗ України від  04.08.2009 № 08.01-47/1441 за 

наказом ректора ЗДМУ, професора Колесника Ю.М., в рамках підготовки до 

ліцензування  факультетів на виконання наказу № 247 від 11.05.2021 «Про 

підготовку та проведення Анкетування учасників освітнього процесу щодо 

якості навчання та навчальної діяльності за підсумками 2020-2021 н.р." 

проведено та проаналізовано 12 соціологічних електронних опитувань: 

Всього в опитуваннях прийняли участь 2021 респондент і робота    

продовжується на факультеті фармацевтичного профілю. 

Головними підсумками роботи сектору за останній рік були проведення 

аналізу академічної успішності студентів із звітами на факультетській раді 

університету, аналіз підсумків комплексних екзаменів, анкетування студентів, 

викладачів, роботадавців для виявлення їх відношення до якості освіти на 

кафедрах І, ІІ та ІІІ медичних факультетів,  уточнення стану проблеми 

академічної нечесності та деяких інших порушень, які можуть бути викликами 

в організації якісної освіти та  виховної роботи. За результатами атестаційної 

перевірки університетом підтверджена у 2020 р. відповідність стандартам 

якості ISO 9001:2009.  

Виходячи з наведеного вище, Центральна методична Рада  

 

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію завідувача кафедри пропедевтики дитячих хвороб проф. 

Іванька О.Г. «Про реалізацію заходів СМЯО та досягнуті результати в 

рамках концепції якості освіти та СЯО ЗДМУ» взяти до відома і 



продовжити спрямування діяльності сектору на забезпечення моніторінгу 

якості  навчального процесу в ЗДМУ. 

2. Сектору моніторингу якості  (СМЯ) освіти: 

2.1. На головному інформаційному сайті університету при участі  

гарантів по медичних спеціальностях організувати оприлюднення 

результатів соціологічного дослідження щодо якості освіти  

Протягом року  

2.2. За підтримки керівництва університету аналізувати  виклики та  

прогнозувати ризики щодо якості освіти в навчальному закладі та 

планувати  попереджуючі заходи. 

Постійно 

2.3. Проводити подальше удосконалення концепції та засобів 

соціологічних досліджень.  

Протягом року 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на завідувача кафедри 

пропедевтики дитячих хвороб проф. Іванька О.Г. 

  



РІШЕННЯ 

Центральної методичної Ради  

Запорізького державного медичного університету  

з питання: «Стан навчально-методичної і наукової роботи та оптимізація 

викладання на кафедрах медико-біологічного профілю студентам 

медичних факультетів» 

від 30 вересня 2021 року 

 

Заслухавши і обговоривши доповідь голови Циклової методичної комісії 

медико-біологічних дисциплін проф. Бєленічева І.Ф. Центральна методична 

Рада університету відзначає, що стан навчально-методичної і наукової роботи 

на кафедрах медико-біологічного профілю студентам медичних факультетів 

знаходиться на недостатньому рівні підготовки. 

Згідно з рішенням Циклової методичної комісії кафедр медико-

біологічного профілю (протокол №10 від 13.05.2021 р.) було розроблено план 

заходів циклової методичної комісії кафедр медико-біологічного профілю на 

2021-2022 навчальний рік щодо поліпшення підготовки студентів до ЄДКІ. За 

зазначеним планом у травні и вересні 2021 року робоча група у складі: проф. 

Бєленічев І.Ф., проф. Ганчева О.В., доц. Алієва О.Г. проводили аналіз рівня 

підготовки студентів на кафедрах медико-біологічного профілю з 

урахуванням відповідності підготовки до ЄДКІ (перевірка навчальної 

літератури: навчальних планів, бази тестових завдань, навчального матеріалу 

– лекційного та до практичних занять, перевірка проведення практичних 

занять – вхідного та вихідного рівнів контролю знань студентів, критерії 

оцінювання знань студентів).  

В результаті проведеного аналізу було встановлено, що однією з причин 

слабкої підготовки студентів та поганих результатів ЄДКІ є недостатня 

підготовка студентів на кафедрі медичної фізики, біофізики та вищої 

математики. 

В результаті комплексного аналізу стану навчально-методичної та 

наукової роботи кафедр медико-біологічного профілю встановлено 

недостатній рівень наступності у викладанні між дисциплінами: фізхімія – 

біофізика – фізіологія – патфізіологія, а також органічна хімія – біохімія. 

Враховуючи вищезазначене, Центральна методична Рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію голови Циклової методичної комісії медико-біологічних 

дисциплін проф. Бєленічева І.Ф. взяти до відома і визнати необхідність 



подальшого удосконалення підготовки студентів медичних факультетів на 

кафедрах даного профілю. 

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

Моргунцовій С.А. до проведення заліку з біофізіки залучати професора 

Ганчеву О.В. 

Грудень 2021 року 

3. Голові Циклової методичної комісії медико-біологічних дисциплін проф. 

Бєленічеву І.Ф.:  

3.1. Клопотати перед ректоратом про збільшення для студентів, які 

попередньо здобули кваліфікацію «Молодший спеціаліст» та 

навчаються за скороченим терміном, кількості годин для 

предметів, які входять до «Крок 1», і відповідно до цього внести 

зміни до робочих програм. 

Лютий 2022 року 

3.2. Внести пропозицію щодо взаємовідвідування завідувачами 

кафедр та головою ЦМК іспитів та залікових занять з медико-

біологічних дисциплін. 

Постійно 

3.3. Розглядати навчально-методичні матеріали з біохімії для 

студентів I, II, III медичних факультетів на циклової методичної 

комісії медико-біологічних дисциплін. 

Січень 2022 року 

4. Завідувачу кафедри медичної фізики, біофізики та вищої математики 

проф. Сергєєвій Л.Н: 

4.1. Вжити заходів щодо покращення організації та проведення 

навчального процесу на кафедрі. 

Протягом навчального року 

4.2. Разом з провідними доцентами переробити лекційний матеріал з 

урахуванням послідовності викладання і у відповідності 

сучасному рівню розвитку медичних наук. Рецензентами лекцій 

призначити проф. Ганчеву О.В. і проф. Бєленічева І.Ф..  

Січень-Лютий 2022 року 



4.3. Разом з  проф. Бєленічевим І.Ф та проф. Ганчевою О.В внести 

зміни до робочої програми з біофізики з додаванням наступних 

розділів: Збудливі тканини, Мембранологія, Рецептори тощо. 

Січень-Лютий 2022 року 

4.4. З урахуванням змін у робочих програмах переробити методичні 

рекомендації для проведення практичних занять для студентів і 

викладачів та затвердити їх після рецензування на ЦМК медико-

біологічного дисциплін.  

Січень – Березень 2022 року 

5. Завідувачу кафедри біологічної хімії проф. Александровій К.В. 

активізувати наукову роботу у галузі біохімії. 

Протягом навчального року 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з 

НПНР доц. Моргунцову С.А. 

 

  



РІШЕННЯ 

Центральної методичної Ради  

Запорізького державного медичного університету  

з питання: «Про стан організації освітнього процесу та методичного 

забезпечення викладання військової медицини на кафедрах 

університету» 

від 25 листопада 2021 року 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію завідувача кафедри медицини 

катастроф, військової медицини та нейрохірургії проф. Перцова В.І. та 

відповідальних з кожної кафедри «Про стан організації освітнього процесу та 

методичного забезпечення викладання військової медицини на кафедрах 

університету», Центральна методична рада відзначає, що підготовка студентів 

в Запорізькому державному медичному університеті здійснюється на 

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

14 з метою поліпшення організації вивчення студентами питань військової 

медицини та медицини надзвичайних ситуацій. 

Внесені зміни до діючих навчальних програм з дисциплін: «Внутрішня 

медицина» (5 рік навчання), «Госпітальна хірургія» (5 рік навчання), 

«Травматологія та ортопедія» (5 рік навчання), «Нейрохірургія» (5 рік 

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

навчання). 

На всіх кафедрах, де викладаються військово-спеціальні дисципліни 

внесено зміни до навчальних програм з відповідним навчально-методичним 

забезпеченням та є відповідальні, якім необхідно пройти тематичне 

удосконалення на базах опорних кафедр. 

Троє викладачів кафедри медицини катастроф та військової медицини 

пройшли  навчання протягом 2019-2020 навчального року, двоє 2020-2021 н.р 

на базі  Української Військово-медичної академії з відповідних дисциплін та 

отримали посвідчення. Інші викладачі на профільних кафедрах навчання 

протягом 5-ти років не проходили. 

Виходячи з наведеного вище, Центральна методична Рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію завідувача кафедри медицини катастроф, військової 

медицини та нейрохірургії проф. Перцова В.І. та викладачів профільних 

кафедр «Про стан організації освітнього процесу та методичного 

забезпечення викладання військової медицини на кафедрах університету» 

взяти до відома і продовжити організацію освітнього процесу та 



методичного забезпечення викладання військової медицини на кафедрах 

університету. 

 

2. Продовжити навчання громадян України за програмою підготовки 

офіцерів запасу медичної служби у ЗДМУ (2 роки навчання). 

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

3. Заслухати на засіданні ЦМР інформацію завідувачів кафедр гігієни, 

терапії, хірургії та інфекційних хвороб, які здійснюють навчання 

студентів з «Підготовки офіцерів запасу в галузі знань» про проходження 

курсів підвищення кваліфікації. 

До травня 2022 року 

4. Завідувачу кафедри медицини катастроф, військової медицини та 

нейрохірургії проф. Перцову В.І.: 

 

4.1. За рішенням Начальника Генерального штабу ЗСУ продовжити 

втілення стандартів НАТО з дисциплін «Загально-військова 

підготовка та загальна тактика», «Організація медичного 

забезпечення військ», «Організація забезпечення військ медичним 

майном» 

Протягом н. р. 

 

5. Завідувачам кафедр, на яких викладаються «військово-спеціальні» 

дисципліни: 

5.1. Підтримувати забезпечення якісної організації навчального процесу 

з питань військової медицини. 

Постійно 

5.2. Оновлювати необхідною навчально-методичною документацією  

веб-сторінку кафедр 

Постійно 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на завідувача кафедри 

медицини катастроф, військової медицини та нейрохірургії проф. 

Перцова В.І. 

 


