
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 28 листопада 2019 року 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію 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 проводитися 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. Такими заходами є контрольні тестування, у тому числі і на паперових носіях, 

виділення групи ризику, посилення роботи з даним контингентом, проведення оглядових лекцій, 

тестування в комп'ютерних класах 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» та інші можливості 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. 

Підсумки складання ЄДКІ, перший етап, Крок 1 Фармація, показали зростання показників 

іспиту в усіх категоріях студентів денної форми навчання порівняно з минулим роком. Студенти 

спеціальності «Фармація» отримали результат 72,2%, що вище національного показника на 2,6%. 

Показники з дисциплін нижче національних лише з органічної хімії (на 2,7%) та з біологічної хімії 

(на 4%). 

Іспит не склали 14 студентів (10,4%), що відповідає показнику минулого року та значно краще 

національного показника (21,6%). Після перескладання 12 студентів було відраховано, 10 з них 

поновилися на навчання на третій курс. 

Аналізуючи підсумки проведення ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 2» необхідно 

відзначити зріст загальних результатів складання іспитів: 

- спеціальність «Фармація» – 86,5%, що на 3,7% вище середнього серед фармацевтичних 

факультетів України; 

- спеціальність «ТПКЗ» – 87,4%, - на 2,8% вище національних. 

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 найбільш суттєве зростання спостерігається з фармацевтичної хімії (+9,0%), 

а відносно низький приріст – із ЗТЛ (+1,1%) та фармакогнозії (+1,5%). 

Порівняно з середніми результатами по країні найбільш значне зростання студентів 

спеціальності «Технології парфумерно-косметичних засобів» спостерігається з фармацевтичної та 

косметичної хімії (+9,7%). Досить суттєво результати студентів перевищують національні 

показники з фармакогнозії (+5,7%), а також ОЕФ (+5,5%). Однак, результати студентів ЗДМУ з 

менеджменту і маркетингу в фармації та парфумерно-косметичній галузі на 5,2% 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 
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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 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. 

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 

 Жовтень-листопад 2019 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 ліцензійних інтегрованих іспитів 

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

Протягом року 

2.2.2. Забезпечити організацію системи підготовки до проведення інтегрованих 

ліцензійних іспитів «Крок» 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 етап 

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

Технологія парфумерно-косметичних засобів». 

     Протягом року 

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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2.2. Завідувачам кафедр, які беруть участь в підготовці студентів до ліцензійних іспитів 

«Крок»: 

2.2.1. 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.  

Жовтень-листопад 2019 

2.2.2. Доповнити навчально-методичні матеріали з дисциплін ліцензійних іспитів 

іспитів інформацією для іспиту з іноземної мови професійного спрямування, англійською 

термінологією   

2019-2020 навч. рік. 

2.2.3. Забезпечити широке використання тестової системи оцінки знань студентів з 

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

Результати тестування враховувати в оцінюванні дисциплін, підсумків навчальної та 

виробничої практик. 

Протягом року 

2.2.4. Оновити та поповнити кафедральні бази тестових завдань з відповідних 

дисциплін для подальшої підготовки студентів з використанням онлайн-курсу. 

Листопад 2019 

2.2.5. Завідувачам кафедр, дисципліни яких включені до ЄДКІ, перший етап Крок 1. 

Фармація взяти під особистий контроль та посилити індивідуальну роботу зі студентами, 

поновленими на навчання на 3 курс, з підготовки до ліцензійного іспиту. 

2019-2020 н. р. 

2.2.6. 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 МЛІ «Крок 3. ЗЛП» та «Крок 3. Стоматологія», «Крок 3. 

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

підготовки інтернів»  

від 28 листопада 2019 року 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь декана ФПО, доц. 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.  

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 (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. Тестування лікарів-інтернів проводиться за графіком в комп’ютерному класі 

ФПО, на сайті державного Центру тестування в режимі тренінгу та у системі «Ratos» по 

екзаменаційним буклетам попередніх років. Індивідуальна робота викладачів профільних кафедр з 

лікарями-інтернами «групи ризику» та самопідготовка лікарів інтернів проводиться в поза 

аудиторний час. 

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

спеціальності. 

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 ряд недоліків, зокрема не високий рівень знань 

у лікарів-лаборантів, лікарів-інтернів педіатричного напряму, лікарів-психіатрів. 

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 лікарі-інтерни усіх спеціальностей, та з 

метою удосконалення підготовки лікарів-інтернів до іспиту, Центральна методична Рада  

 

УХВАЛИЛА 

 

1. Декану факультету післядипломної освіти, доценту Рябоконь Ю.Ю.: 
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1.1. Здійснювати контроль якості організації навчально-виховного процесу та успішності 

лікарів-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 201-

2019 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 2019-2020 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 2019-2020 навчальний рік. 

Згідно плану 

1.4. Провести у продовж року не менше п’яти Ректорських контрольних робот (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 лікарів-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» у 2019-2020 році 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 

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 

3. Завідувачам кафедр з наявністю лікарів-інтернів які не склали ДЛІ «Крок 3» д.біол.н. доц. 

Павлову С.В, проф. Чугунову В.В., проф. Боярській Л.М, проф. Трояну В.І.: 

3.1. Розробити План заходів щодо поліпшення підготовки лікарів-інтернів до перескладання 

ДЛІ «Крок 3»; 

До 1 грудня 2019 року 

3.2. Посилити контроль за ходом підготовки лікарів-інтернів, особливо з «групи ризику» до 

ДЛІ «Крок 3» в період проходження очного періоду навчання. 

Протягом року 

4. Завідувачу кафедри д.біол.н. доц. Павлову С.В. представити План заходів щодо поліпшення 

підготовки лікарів-інтернів до перескладання ДЛІ «Крок 3» на обговорення ВР факультету 

ФПО. 

Грудень 2019 року 

5. 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 28 листопада 2019 року 

 

Розглянувши 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» у 2018-2019 р.р., Центральна методична рада 

відзначає, що підготовка студентів в Запорізькому державному медичному університеті 

здійснюється на засадах впровадження розроблених заходів в рамках концепції якості освіти та 

згідно із державним Законом про мову. 

З метою подальшого впровадження державної мови в освітній процес та покращення якості 

викладання 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 сектор моніторингу якості освіти 

продовжив свою роботу. Діяльність сектора була  спрямована на організацію системи внутрішньо 

університетського контролю та виконання завдань міністерської комісії, яка проводила відповідну 

перевірку. 

Головними підсумками роботи сектору за останній рік були проведення анкетування 474 

студентів 2 та 4-го курсів 1-го та 2-го медичних факультетів та 2-го курсу заочного фармацевтичного 

факультету щодо питань дотримання Закону про мову. Анкетування проведено на засадах 

рекомендацій, наданих Міністерством освіти.  Встановлено, що студенти у своїй більшості 

вважають викладання достатньо якісним, професійно-спрямованим із достатнім використанням 

державної мови в освітньому процесі. Студенти у своїй більшості задоволені рівнем володіння 

викладачів українською мовою.  Проте можуть бути висловлені зауваження щодо недостатнього 

залучення студентів у акції, спрямовані на патріотичне виховання, можливо з-за надзвичайно 

інтенсивного навчального навантаження. Зроблено висновок, що треба шукати і впроваджувати 

заходи патріотичного виховання, які можуть бути інтегровані в навчальний процес.  

Сектор моніторингу також здійснив спробу анкетування англомовних студентів щодо оцінки 

якості освітнього процесу в ЗДМУ на засадах спеціально розробленої анкети. Нажаль, активність 

студентів-іноземців була вкрай низькою, що унеможливило проведення дослідження. Здається, що 

проведення оцінок у студентів іноземних факультетів потребує принципово інших підходів, які 

повинні бути розроблені.     

 

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  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 № 312 від 28.08.17 продовжити розробку та удосконалення  

концепції та технічних засобів контролю якості освіти шляхом  анонімного опитування 

студентів з впровадженням алгоритмів аналізу отриманих соціологічних даних.  

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 третього медичного 

факультету, що навчаються зі спеціальності «Стоматологія»» 
від 28 листопада 2019 року 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію декана ІІІ–го медичного факультету Шишкіна М.А., 

ЦМР відзначає, що відповідно до наказу МОЗ України № 929 від 07.12.2009 р. «Про затвердження 

та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

«спеціаліст» та на основі примірного навчального плану підготовки фахівців другого 

(магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» до наказу МОЗ України 

від 09.11.2015 р. № 733 кваліфікації «лікар-стоматолог» у ВНЗ IV рівня акредитації за спеціальністю 

«стоматологія» практична підготовка студентів здійснюється у формі виробничої практики та 

професійної клінічної практичної підготовки студентів. 

Основними базами для студентів спеціальності «стоматологія» є ННМЦ «Університетська 

Клініка», «Центр медичної реабілітації та профілактики» ННМЦ «Університетська Клініка», де 

назагал 9 стоматологічних кабінетів з 12 сучасними стоматологічними установкам; фантомний клас 

кафедри пропедевтичної та хірургічної стоматології з 10 стоматологічними установками 

оснащеними фантомами в учбовій аудиторії на базі гуртожитку №2 та фантомний клас кафедри 

пропедевтичної та хірургічної стоматології з 10 стоматологічними установками оснащеними 

фантомами в учбовій аудиторії на базі стоматологічного тренінгового центру, який розташований в 

учбовому корпусі №3; відділення щелепно-лицевої хірургії КУ «МКЛЕШМД» з сучасним 

операційним блоком, КНП «Стоматологічна поліклініка № 1» м. Запоріжжя, КНП «Стоматологічна 

поліклініка № 6» м. Запоріжжя, КНП «Стоматологічна поліклініка № 3» м. Запоріжжя. Така кількість 

сучасно обладнаних місць на навчальних базах дозволяє кожному студенту на практичних заняттях 

в повному обсязі засвоїти практичні навички з дисциплін.  

Проводиться подальша робота із залучення до співпраці приватних стоматологічних клінік 

та оснащення навчальних баз.  

Залишаються чинними розроблені у 2018-2019 навчальному році та затверджені накази 

ректора ЗДМУ та лист директора департаменту охорони здоров’я Запорізької ОДА про заходи щодо 

залучення в якості баз навчання та проходження практики державних закладів охорони здоров’я. 

Має місце домовленість про співпрацю між університетом та приватними стоматологічними 

клініками. 

Кадровий стан кафедр терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології і 

пропедевтичної та хірургічної стоматології, за звітній період, суттєво змінився. Захищені одна 

кандидатська дисертація. Заплановано п’ять та виконується дев’ять кандидатських та три докторські 

дисертації.  

Питання з засвоєння студентами практичних навичок та проходження виробничої 

лікарської практики з дисципліни «Дитяча терапевтична стоматологія» та «Дитяча хірургічна 

стоматологія» залишаються невирішеними, у зв’язку з тим, що на основній клінічній базі 

«Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» триває ремонт, а більшість приватних 

стоматологічних клінік, з якими існує домовленість про співпрацю, не мають ліцензії на надання 

стоматологічної допомоги з дитячої стоматології. Одночасно, державні стоматологічні установи не 

в змозі забезпечити проходження практики великій кількості студентів. 

Виходячи з вищевикладеного, Центральна методична Рада  

УХВАЛИЛА 
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1. Інформацію декана ІІІ–го 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–го медичного факультету доценту Шишкіну М.А. удосконалювати та розвивати 

матеріально-технічну базу кафедр стоматології.   

Постійно 

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

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

уваги щодо підготовки кадрів та проходження практики на базі відділення дитячої стоматології 

при КНП «Стоматологічна поліклініка № 1» м. Запоріжжя. 

Протягом року 

4. Декану ІІІ–го 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., аналізуючи 

результати практики студентів після впровадження заходів щодо проходження виробничої 

практики за місцем проживання, більш ретельно приділяти увагу населеному пункту 

проходження практики, а при наявній можливості проходити практику у місті Запоріжжі, 

вважаючи його пріоритетним. 

Протягом року 

5. Завідувачу кафедри терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології доценту Возному 

О.В. та завідувачу кафедри хірургічної та пропедевтичної стоматології к.мед.н. Чертову С.О., 

з урахуванням затверджених наказів ректора ЗДМУ та директора департаменту охорони 

здоров’я, приділити увагу збільшенню кількості клінічних баз-закладів охорони здоров’я та 

приватних стоматологічних клінік для навчання та проходження практики.  

Протягом року 

6. 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 28 листопада 2019 року 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію завідувача кафедри медицини катастроф та військової 

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

У 2019 -2020 н.р. для всіх студентів 2 курсу медичного факультету, а також для 3 курсу 

фармацевтичного факультету введена дисципліна «Підготовка офіцерів запасу в галузі знань» 

У 2018-2019 н.р. кафедра медицини катастроф та військової медицини ЗДМУ згідно 

укладеного договору з МО України перейшла на 2-х річну програму навчання громадян України за 

програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби. Вводиться новий модуль «Медична 

допомога пораненим на до госпітальному етапі» 

Протягом 6 семестру заплановане проведення комплексного практичного заняття з первинної 

військово-професійної підготовки згідно Плану-програми на базі військової частини, визначеною 

Начальником Генерального штабу ЗС України. 

Під час занятть та у період проведення «навчального збору» студенти практично 

відпрацьовували надання медичної допомоги у «Міжкафедральному навчальному симуляційному 

центрі» університету. 

Троє викладачів кафедри медицини катастроф та військової медицини пройшли  навчання 

протягом 2018-2019 навчального року на базі  Української Військово-медичної академії з 

відповідних дисциплін та отримали посвідчення. 

Виходячи з наведеного вище, Центральна методична Рада  

УХВАЛИЛА 

1. Інформацію завідувача кафедри медицини катастроф та військової медицини проф. Перцова 

В.І., ст. викл. кафедри медицини катастроф та військової медицини 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» 



 12 

Лютий 2019 року 

4. Завідувачу кафедри медицини катастроф та військової медицини проф. Перцову В.І.: 

4.1. Корегувати програми з дисциплін «Загально-військова підготовка та загальна тактика», 

«Організація медичного забезпечення військ», «Організація забезпечення військ 

медичним майном» згідно сучасних вимог. 

Протягом 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 

5.2. Підібрати згідно тематики навчальні фільми відповідно до сучасних вимог та 

нормативних документів 

Протягом 2019-2020 навчального року 

5.3. Оновлювати необхідною навчально-методичною документацією  веб-сторінку кафедр 

Постійно 

6. Доценту кафедри медицини катастроф та військової медицини Лур’є К.І. закінчити розробку 
презентацій на кожну тему занять з предмету «Медична допомога пораненим на 

догоспітальному етапі» для студентів 4 курсу медичного факультету, які навчаються за кошти 

фізичних та юридичних осіб. 

До кінця 2019 року 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на завідувача кафедри медицини катастроф 

та військової медицини проф. Перцова В.І. 

 


