
РІШЕННЯ 

Центральної методичної Ради 

Запорізького державного медичного університету 

з питання: «Підсумки cкладання ЄДКІ, перший етап «Крок 1. Фармація» та 

ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок- 2. Фармація», «Крок-2. Технологія 

парфумерно-косметичних засобів» і заходи деканатів та кафедр щодо підвищення 

рівня підготовки студентів до іспитів»  

від 26 листопада 2020 року 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію заступника декана І фармацевтичного 

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

перший етап «Крок 1 Фармація» та ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок- 2. 

Фармація», «Крок-2. Технологія парфумерно-косметичних засобів» 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», «Крок 2. Технології парфумерно-косметичних засобів», програма 

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

та інші програми і платформи он-лайн комунікацій. Було проведено по 3 проміжних 

і контрольному тестуванні. Під час проведення проміжної атестації виявлялись 

слабкі ділянки у підготовці, а за результатами тестувань виділялась група 

невстигаючих студентів, з якою проводилась посилена індивідуальна робота. 

Загальні результати складання іспиту дещо знизилися у порівнянні з 

минулорічними показниками: спеціальність «Фармація» – 69,8%, що на 2,4% менше 

у порівнянні з показником 2019 року - 72,2%.  

 Показники з дисциплін нижче результатів минулого року, крім фізколоїдної хімії 

– зростання на 8,5%   та фармакології - на 0,9%. Найнижчий відсоток правильних 

відповідей з органічної хімії - 56,8%. 
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Із 87 студентів IV курсу І фармацевтичного факультету іспит не склали 8 

студентів, що становить 9,19% (проти 10,37% минулого року). На сьогодні ведеться 

підготовка цих студентів до перескладання іспиту. 

Аналізуючи підсумки проведення ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 2» 

необхідно відзначити зростання загальних результатів складання іспиту «Крок 2. 

Фармація» - на 2,8% вище у порівнянні з показником 2019 року (89,3%). Досить 

високий результат іспиту також мають студенти спеціальності «ТПКЗ» – 85% ( хоча 

на 2,4% нижче минулорічного. Порівняно з результатами інших ЗВО: 

- спеціальність «Фармація» – 89,3%, що на 6,9% вище середнього серед 

фармацевтичних факультетів України (82,4%); 

- спеціальність «ТПКЗ» – 85%, - на 0,9% вище національного показника (85,9%). 

Всі випускники 1 фармацевтичного факультету склали іспит Крок 2.  Фармація і 

Крок 2. ТПКЗ.  

При зіставленні результатів іспиту студентів ЗДМУ спеціальності «Фармація» з 

середніми результатами по країні всі дисципліни показали зростання показників. 

Найбільш суттєве зростання спостерігається з фармацевтичної хімії (+15,4%).  

Порівняно з середніми результатами по країні найбільш значне зростання 

показників іспиту студентів спеціальності «Технології парфумерно-косметичних 

засобів» спостерігається з ОЕФ (+6,5%), з фармакогнозії (+4,5%),  з фармацевтичної 

та косметичної хімії (+2,7%),  Однак, результати студентів ЗДМУ з решти дисциплін 

нижчі за середньоукраїнський показник.  

Таким чином, підсумки ліцензійних іспитів продемонстрували правильність 

вибраного алгоритму підготовки до них. Разом з тим, існує необхідність оптимізації 

та посилення роботи з організації підготовки до ліцензійних іспитів, підвищення 

ступеня відповідальності завідувачів та викладачів кафедр, дисципліни яких 

показали зниження показників. 

Виходячи з вищевикладеного, Центральна методична Рада  

УХВАЛИЛА 

1. Інформацію заступника декана І фармацевтичного факультету з питання 

«Підсумки cкладання ЄДКІ, перший етап Крок 1. Фармація та ліцензійних 

інтегрованих іспитів «Крок- 2. Фармація», «Крок-2. Технологія парфумерно-

косметичних засобів» і заходи деканатів та 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. 
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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 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 роботи проф. Візіру В.А.: 

2.1.1. Забезпечити постійний моніторинг якості підготовки до 

проведення ліцензійних іспитів ЄДКІ, перший етап Крок  Фармація та 

ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок- 2. Фармація», «Крок-2. Технологія 

парфумерно-косметичних засобів». 

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 2020 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 і другий етапи студентів 

спеціальності Фармація, та 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). 

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
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Протягом року 

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

2.3.1. Провести засідання кафедр з обговоренням і аналізом результатів 

ліцензійних іспитів “Крок”, на яких розробити план заходів щодо 

покращення підготовки студентів з окремих дисциплін і забезпечити його 

реалізацію.  

Листопад  2020 

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. Забезпечити оновлення та поповнення кафедральних баз тестових 

завдань з відповідних дисциплін для подальшої підготовки студентів до 

ЄДКІ. 

Листопад 2020 

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

етап Крок 1. Фармація взяти під особистий контроль та посилити 

індивідуальну роботу зі студентами   з підготовки до ліцензійного іспиту. 

 

2.3.5. 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. 
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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 26 листопада 2020 року 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь декана ФПО, проф. Рябоконя 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 інтернів, 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.  

Підготовка здійснюється в три послідовні етапи та проводиться 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 

ректорських контрольних робот 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 начитка 

настановчих лекцій з обов’язковим розглядом найбільш «проблемних» тестів. 
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Обов’язковим етапом підготовки є проходження онлайн курсу «Крок -3» з 

кожної спеціальності який закінчується тестування на перевірку засвоєних знань. 

В минулому році як важливим етапом підготовки 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, вплив умов взяття та зберігання проб». 

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 Рябоконю 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 2019-2020 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 2020-2021 н.р. 

Згідно плану 
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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 2020-2021 н.р. 

Згідно плану 

1.4. Провести у продовж року Ректорські контрольні роботи (РКР) «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 on-

line-курсу.  

Згідно плану 

1.6. Забезпечити координацію та взаємодію профільних кафедр університету 

в проведені заходів, спрямованих на оптимізацію підготовки інтернів. 

Постійно 

1.7. Провести враховуючи карантині заходи навчально-практичну 

конференцію on-line «Сучасна тактика надання медичної допомоги при 

критичних станах». 

Лютий-березень 2021 р. 

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».  
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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», «Медична 

допомога в бойових умовах» показники успішності за якими були найнижчими 

66,7 % та 65,3 %. Доповісти запропоновані заходи на вченій Раді ФПО. 

До 7 грудня 2020 року 

2.8. Завідувачу кафедр д.біол.н. доц. Павлову С.В. розробити заходи 

спрямовані на підвищення академічної успішності та покращення результатів 

складання «Крок 3 Лабораторна діагностика» за субтестами «Організація 

лабораторної служби України», «Вплив умов взяття та зберігання проб» 

показники успішності за якими були найнижчими 56,4% та 69,2%. Доповісти 

запропоновані заходи на вченій Раді ФПО. 

До 7 грудня 2020 року 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з науково-

педагогічної роботи, професора Візіра В.А. 
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РІШЕННЯ 

Центральної методичної Ради  

Запорізького державного медичного університету  

з питання: «Про реалізацію заходів та досягнуті результати в рамках концепції якості 

освіти в Запорізькому державному медичному університеті» 

від 26 листопада 2020 року 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію завідувача кафедри пропедевтики 

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

в рамках концепції якості освіти в Запорізькому державному медичному 

університеті», Центральна методична рада відзначає, що підготовка студентів в 

Запорізькому державному медичному університеті здійснюється на засадах 

впровадження розроблених заходів в рамках концепції якості освіти. 

З метою покращення 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., №496 від 28.12.2015 р. на громадських засадах створено сектор 

моніторингу якості (СМЯ) освіти, діяльність якого спрямована на організацію 

системи внутрішньо університетського контролю. 

Головними підсумками роботи сектору за останній рік були проведення аналізу 

підсумків успішності студентів із звітами на факультетській раді університету щодо 

результатів іспиту IFOM/2019, а також соціологічне дослідження серед викладачів 

університету, які здійснюють лекційний педагогічний процес на кафедрах медичних 

факультетів, присвячене вивченню виникаючих проблем та шляхів їх подолання.   

Виходячи з наведеного вище, Центральна методична Рада  

УХВАЛИЛА 

1. Інформацію завідувача кафедри пропедевтики дитячих хвороб проф. Іванька 

О.Г. «Про реалізацію заходів та досягнуті результати в рамках концепції якості 

освіти в Запорізькому державному медичному університеті» взяти до відома і 

продовжити спрямування діяльності сектору на забезпечення якісної організації 

навчального процесу. 

2. Сектору моніторингу якості (СМЯ) освіти: 

2.1. Разом із керівництвом університету аналізувати  виклики та прогнозувати 

ризики щодо якості освіти в навчальному закладі. 
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Постійно 

2.2. Розробляти і рекомендувати попереджуючі заходи. 

Постійно 

2.3. Керуючись наказом ректора  № 298 від 06.08.2020 р. «Про організацію 

освітнього процесу у 2020 – 2021 р.р." розробити концепцію моніторингу 

якості освіти в умовах епідемії COVID-19 та впровадження дистанційних 

форм навчання за допомогою електронних систем.  

Протягом року 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на завідувача кафедри 

пропедевтики дитячих хвороб проф. Іванька О.Г. 
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РІШЕННЯ 

Центральної методичної Ради  

Запорізького державного медичного університету  

з питання «Інформація про стан практичної підготовки студентів ІІІ-го медичного 

факультету, що навчаються зі спеціальності «Стоматологія»» 

від 26 листопада 2020 року 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію декана ІІІ медичного факультету доц. 

Шишкіна М.А. про стан практичної підготовки студентів ІІІ-го медичного 

факультету, що навчаються зі спеціальності «Стоматологія», Центральна методична 

рада відзначає, що підготовка лікарів стоматологів в Запорізькому державному 

медичному університеті проводиться у відповідності до освітньої програми 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 22 

«Охорона здоров’я» зі спеціальності 221 «Стоматологія» з урахуванням вимог 

кваліфікаційних характеристик.  

Протягом всього навчального процесу студенти мають опанувати практичні 

навички з хірургічної, терапевтичної, ортопедичної, дитячої стоматології та 

ортодонтії у формі виробничої практики та професійної клінічної практичної 

підготовки студентів.  

В зв’язку з ситуацією, пов’язаною з поширенням захворюваності на COVID 19, 

та переходом університету на змішану форму навчання, навчальний процес 

здійснюється за умов карантину в дистанційному режимі з застосуванням ресурсів 

MC Office 365 на  платформі Teams.  

Кафедрами було своєчасно переглянуте та відкориговане, згідно нестандартної 

ситуації, що склалася, методологічні заходи проведення практичних занять зі 

студентами з профільних клінічних дисциплін. 

Важливою передумовою проведення змішаної форми навчання на кафедрах в 

період карантину є забезпечення достатньою кількістю робочих місць. На кожній 

базі кафедр є технічні умови, які відповідають мінімальним вимогам роботи в MS 

Teams. Взагалі всі викладачі мають робоче місце з можливістю працювати 

віддалено. 

Організація навчального процесу на кафедрах з урахуванням вимог 

кваліфікаційних характеристик підготовки спеціалістів особливо в умовах карантину 

потребувала створення різних форм проведення навчального процесу у 

дистанційному режимі. 



 12 

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

навчальні цикли з хірургічної, терапевтичної, ортопедичної, дитячої терапевтичної 

стоматології та ортодонтії з розробкою підсумкового контролю, які відповідає усім 

вимогам дистанційної освіти. 

Для забезпечення чіткої системи подачі навчальної інформації та контролю 

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

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

інші поширені у соціальному спілкуванні месенджери та мобільні додатки. 

 На теперішній час навчальний процес забезпечено повністю за рахунок 

використання сучасних новітніх технологічних можливостей університету.  

Запровадження дистанційного навчання в умовах карантину на кафедрах 

стоматологічного профілю дозволило успішно проводити практичну підготовку в 

умовах змішаного навчання студентів в університеті.  

Виходячи з вищевикладеного, Центральна методична Рада  

УХВАЛИЛА 

1. Інформацію декана ІІІ медичного факультету доцента Шишкіна М.А. з питання 

«Про стан практичної підготовки студентів ІІІ-го медичного факультету, що 

навчаються зі спеціальності «Стоматологія»» взяти до відома і визнати 

необхідність посилення роботи в цьому напрямку з метою підвищення якості 

практичної підготовки студентів. 

2. Декану ІІІ медичного факультету доценту Шишкіну М.А. внести пропозиції 

щодо удосконалення та розвитку матеріально-технічної бази кафедр 

стоматології. 

Протягом року 

3. Декану ІІІ медичного факультету доценту Шишкіну М.А. та завідувачу кафедри 

терапевтичної,ортопедичної та дитячої стоматології  доценту Возному О.В. та 

завідувачу кафедри пропедевтичної та хірургічної стоматології  к.мед.н. 

Чертову С.О., в зв’язку з переходом університету на змішану форму навчання, 

більше приділити уваги на методологічні заходи проведення практичних занять 

зі студентами з профільних клінічних дисциплін з використанням платформи 

MS Teams. 

Протягом року 
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4. Завідувачу кафедри терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології 

доценту Возному О.В. та завідувачу кафедри хірургічної та пропедевтичної 

стоматології к.мед.н. Чертову С.О.,  

4.1. З переходом університету на змішану форму навчання, більш активно 

розробляти та використовувати методичні, мультимедійні матеріали, 

онлайн курси для самостійної роботи студентів. Для компенсування 

практичних стоматологічних навичок розробляти та застосовувалися 

відеофільми з спеціальних дисциплін. 

Протягом року 

 

4.2. З урахуванням вимог кваліфікаційних характеристик підготовки 

спеціалістів особливо в умовах карантину, приділити більше уваги на 

створення різних форм проведення навчального процесу у дистанційному 

режимі з більш активним використанням матеріально-технічній бази 

стоматологічних тренінгових-фантомних центрів університету. 

Протягом року 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на декана ІІІ медичного 

факультету доц. Шишкіна М.А. 
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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 26 листопада 2020 року 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію завідувача кафедри медицини 

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

кафедри медицини катастроф, військової медицини та нейрохірургії Муляра В.Ф. 

«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. 

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

факультету вивчають дисципліну «Підготовка офіцерів запасу в галузі знань». 

З 2018-2019 н.р. кафедра медицини катастроф, військової медицини та 

нейрохірургії ЗДМУ згідно укладеного договору з МО України перейшла на 2-х 

річну програму навчання громадян України за програмою підготовки офіцерів 

запасу медичної служби. Впроваджено новий модуль «Медична допомога 

пораненим на до госпітальному етапі» 

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

практично відпрацьовують надання медичної допомоги у «Міжкафедральному 

навчальному симуляційному центрі» університету. 

Троє викладачів кафедри медицини катастроф та військової медицини пройшли  

навчання протягом навчального року на базі  Української Військово-медичної 

академії з відповідних дисциплін та отримали посвідчення. 

На 2020-2021 н.р. передбачено набір студентів за програмою підготовки 

офіцерів запасу медичної служби за кошти фізичних та юридичних осіб у кількості 

120 чоловік (медичний факультет). Набір за спеціальностями стоматологія та 

фармація не заплановано. 



 15 

Виходячи з наведеного вище, Центральна методична Рада  

УХВАЛИЛА 

1. Інформацію завідувача кафедри медицини катастроф, військової медицини та 

нейрохірургії проф. Перцова В.І., ст. викл. кафедри медицини катастроф, 

військової медицини та нейрохірургії Муляра В.Ф. «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» 

Лютий 2021 року 

4. Завідувачу кафедри медицини катастроф, військової медицини та нейрохірургії 

проф. Перцову В.І.: 

4.1. Внести зміни до робочих програм програми з дисциплін «Загально-

військова підготовка та загальна тактика», «Організація медичного 

забезпечення військ», «Надання медичної допомоги військовослужбовцям 

на догоспітальному етапі»» згідно сучасних вимог. 

До 1 лютого 2020  року 

4.2. За рішенням Начальника Генерального штабу ЗСУ розпочати втілення 

стандартів НАТО з дисциплін «Загально-військова підготовка та загальна 

тактика», «Організація медичного забезпечення військ», «Організація 

забезпечення військ медичним майном» 

До початку 4 семестру н. р. 

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

5.1. Підтримувати забезпечення якісної організації навчального процесу з 

питань військової медицини. 

Постійно 
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5.2. Доповнити презентації відеофільмами на кожну тему занять з предмету 

«Медична допомога пораненим на догоспітальному етапі» для студентів 4 

курсу медичного факультету  

До 01.02.2021 р.  

5.3. 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. 

 

 


