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РІШЕННЯ 

Центральної методичної Ради  

Запорізького державного медичного університету  

з питання: «Про підготовку до Атестації випускників» 

від 22 лютого 2022 року 

 

Заслухавши і обговоривши доповіді деканів медичних, фармацевтичних та ІІ--

міжнародного факультетів з питання «Про підготовку до Атестації випускників», 

Центральна методична Рада університету відзначає, що робота з підготовки до складання 

до Атестації випускників у Запорізькому державному медичному університеті 

проводиться планомірно впродовж всього періоду навчання студентів.  

Підсумкова атестація випускників фармацевтичних факультетів проводиться у 

відповідності до нормативних документів, якими керується наш університет, і зокрема,  

• Постанова  КМУ від 28.03.2018 р. № 334 «Про затвердження Порядку 

здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої 

освіти магістр за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я” 

• Наказ МОЗ України від 19.02.2019 р. № 419 «Про затвердження Порядку, 

умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та 

критеріїв оцінювання результатів 

• Наказ ректора Про організацію освітнього процесу у 2021-2022 н.р. від 

25.08.2021 №332  

• Наказ ректора від 17.12.21р. № 503 Про внесення доповнення до наказу 488 

від 10.12.2021 «Про підготовку до проведення Атестації випускників у 2022 році» 

Зважаючи на вказані документи, атестація випускників має свої складові, які 

визначені для кожного факультету. 

Враховуючи вищезазначене, Центральна методична Рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Проректору з НПНР та ЯО доц. Моргунцовій С.А. разом з деканами факультетів: 

1.1. При підготовці до Атестації випускників врахувати набутий досвід 

проведення етапів ЄДКІ 2019-2020 та 2020-2021 н. р. 

Постійно 

2. Деканам факультетів: 

2.1. Переглянути Положення про порядок Атестації випускників та надати на 

затвердження Вченій раді ЗДМУ  

До 28.02.2022 р. 

2.2. Надати пропозиції щодо формування станцій ОСП(К)І відповідно до 

освітніх програм. 

       До 28.02.2022 р. 

2.3. Здійснювати дієвий контроль за ефективним використанням обладнання та 

приміщень Центрів підготовки ОСП(К)І. 

       Постійно 

2.4. Контролювати хід виконання плану заходів щодо підготовки до ЄДКІ. 

       Постійно 
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3. Завідувачам кафедр, які входять до структури Атестації випускників: 

3.1. Надати пропозиції щодо укомплектування станцій ОСП(К)І необхідним 

обладнанням та допоміжними засобами.  

До 15.03.2022 р. 

3.2. Провести планування, організацію та проведення заходів з підготовки 

випускників до Атестації. 

До 31.03.2022 р. 

3.3. Підготовку випускників доручити досвідченим доцентам та професорам 

кафедр. 

Протягом семестру 

3.4. Забезпечити розміщення інформації на електронних ресурсах кафедр та 

навчального відділу (розділ КРОК. ЄДКІ) та доведення до відома студентів 

порядку та структури проведення Атестації. 

До 31.03.2022 р. 

3.5. Затвердити у встановленому порядку необхідні для проведення ОСП(К)І 

матеріали (паспорти станцій, сценарії, чек-листи та ін.). 

До 15.03.2022 р. 

3.6. Завідувачам кафедр пропедевтики внутрішньої медицини, променевої 

діагностики та променевої терапії, пропедевтики педіатрії, загальної хірургії 

та післядипломної хірургічної підготовки забезпечити укомплектування 

кімнат для підготовки та проведення ОСКІ на ІІІ курсі.  

До 15.03.2022 р. 

4. Керівнику міжкафедрального тренінгового центру Романовій К.Б. забезпечити 

контроль за використанням обладнання Центрів ОСП(К)І та консультування 

співробітників кафедр, відповідальних за організацію навчання в центрах ОСП(К)І.  

Постійно 

5. Навчальному відділу розробити, узгодити з деканами та завідувачами кафедр і 

надати на затвердження РОЗКЛАД Атестації випускників. 

До 31.03.2022 р.  

6. Голові студентської ради Федорову А.І. сприяти доведенню інформації до 

студентів. 

Протягом семестру 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з НПНР та ЯО 

доц. Моргунцову С.А. 
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РІШЕННЯ 

Центральної методичної Ради  

Запорізького державного медичного університету  

з питання: «Про підсумки зимової сесії та планування організації та проведення літньої 

сесії» 

від 22 лютого 2022 року 

 

Заслухавши і обговоривши доповіді деканів медичних, фармацевтичних та ІІ--

міжнародного факультетів з питання «Про підсумки зимової сесії та планування 

організації та проведення літньої сесії», Центральна методична Рада університету 

відзначає, що одним з основних принципів освітньої діяльності Запорізького державного 

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

постійного моніторингу і контролю за систематичністю освітньої діяльності та 

виконанням графіка освітнього процесу студентами ЗДМУ.  

Реалізація цього завдання передбачає координацію роботи всіх структурних 

підрозділів, які забезпечують підготовку майбутніх фахівців.  

В цілому результати успішності студентів медичних, фармацевтичних та 2-

міжнародного факультетів задовільні. Але є питання, які потрібно удосконалювати. 

Враховуючи вищезазначене, Центральна методична Рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію деканів медичних, фармацевтичних та ІІ-міжнародного факультетів з 

питання «Про підсумки зимової сесії та планування організації та проведення літньої 

сесії» взяти до відома і визначити необхідність контролювання організації 

навчального процесу з усіх дисциплін та форми оцінювання знань з метою 

подальшого удосконалення планування організації проведення літньої сесії. 

2. Деканам медичних, фармацевтичних та ІІ-міжнародного факультетів - доц. 

Компанійцю В.М., Полковнікову Ю.Ф., доц. Шишкіну А.М., доц. Кремзеру, доц 

Бігдану О.А., доц. Іваненку Т.В.: 

2.1. Здійснювати постійний контроль за перебігом навчального процесу в 

змішаному режимі з використанням даних, що надаються ЦДОТЯО. 

Постійно 

2.2. Контролювати організацію навчального процесу з усіх дисциплін та форми 

оцінювання знань. 

Протягом навчального року 

2.3. Ретельно проаналізувати результати успішності студентів за підсумками 

осіннього семестру та вжити необхідні заходи щодо їх поліпшення. 

Протягом навчального року 

3. Головам циклових методичних комісій: 

3.1. На своїх засіданнях регулярно заслуховувати завідувачів кафедр щодо 

перебігу навчального процесу. 

 За планом роботи ЦМК 

3.2.  Забезпечити ефективний контроль за рецензуванням матеріалів 

семестрового та річного контролю знань здобувачів. 

За місяць до закінчення семестру 

3.3. Акцентувати увагу на контролі за перебігом підготовки здобувачів на 

кафедрах, що беруть участь у ЄДКІ І та ІІ етап. 

 Постійно 
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4. Завідувачам кафедрами: 

4.1. Забезпечити дієвий контроль за перебігом навчального процесу на кафедрах 

та якістю його організації.  

Постійно 

4.2. Вжити заходи щодо суворого дотримання стандартів поточної та 

підсумкової оцінки знань студентів та створення адекватних критеріїв 

оцінки знань. 

Протягом навчального року 

4.3. Забезпечити своєчасне надання до Центру тестування тестових завдань з 

дисциплін в обсягах, необхідних для проведення ПМК, ректорських 

контрольних робіт, тестових та комплексних тестових іспитів. 

Відповідно до графіку проведення 

4.4. Організувати в online режимі консультування з питань підготовки до іспитів 

та етапів ЄДКІ. 

Протягом семестру 

5. Завідувачам кафедр неврології, психіатрії, госпітальної хірургії звернути увагу на 

необхідність підвищення якості підготовки екзаменаційних матеріалів. 

Здійснювати особистий контроль за проведенням оцінювання рівня знань 

студентів. 

 Протягом навчального року 

6. Завідувачу кафедри медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх технологій 

проф. Рижову О.А. розробити та надати план щодо оптимізації роботи системи 

RATOS для використання в навчальних та контрольних заходах. 

До 20.03.2022 р. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на деканів І, ІІ та ІІІ медичних 

факультетів - доц. Компанійця В.М., доц. Полковнікова Ю.Ф., доц. Шишкіна М.А.; 

І і ІІ фармацевтичних факультетів - доц. Кремзера, доц Бігдана О.А. та декана ІІ-

міжнародного факультета доц. Іваненка Т.В. 
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РІШЕННЯ 

Центральної методичної Ради  

Запорізького державного медичного університету  

з питання: «Про затвердження Порядку організації та здійснення загальновійськової 

підготовки громадян України до національного спротиву» 

від 22 лютого 2022 року 

 

Заслухавши і обговоривши доповідь доцента Спиці Н.В., Центральна методична 

Рада університету відзначає, що одним із нагальних завдань університету в реаліях 

сучасної політичної ситуації в країні є ознайомлення та опрацювання «Порядку 

організації та здійснення загальновійськової підготовки громадян України до 

національного спротиву», затвердженого Кабінетом Міністрів України 29.12.21 №1443. 

Реалізація цього завдання передбачає координацію роботи всіх структурних підрозділів, 

які забезпечують ознайомлення та опрацювання окремих пунктів «Порядку організації» в 

ЗДМУ, а саме – Ради гуманітарної освіти та виховної роботи, кафедри медицини 

катастроф та військової медицини, юридичного відділу ЗДМУ та інших.  

«Порядок організації та здійснення загальновійськової підготовки громадян 

України до національного спротиву» визначає, що загальновійськова підготовка громадян 

здійснюється з метою формування в суспільстві готовності до стійкого опору агресору, 

зокрема в інформаційному просторі, патріотичної свідомості та стійкої мотивації, набуття 

та підтримання громадянами знань та практичних вмінь, необхідних для захисту України. 

Загальновійськова підготовка включає в себе початкову і базову. Початкова підготовка 

організовується МОН разом з Міноборони та включається до Державного стандарту 

профільної середньої освіти, що реалізується на третьому рівні повної загальної середньої 

освіти в закладах загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної), фахової 

передвищої, вищої освіти та інших закладах освіти, що мають ліцензію на провадження 

освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти. У вищезазначених закладах 

початкова підготовка проводиться шляхом викладання навчального предмета «Захист 

України» та здійснення заходів національно-патріотичного і військово-патріотичного 

спрямування. Базова підготовка проводиться у формі навчальних занять із загально-

військових дисциплін та навчальних зборів, які застосовуються у Збройних Силах та 

інших утворених відповідно до законодавства військових формуваннях, за відповідними 

програмами. Згідно з усім вищезазначеним висновується, що в рамках компетентностей 

ЗДМУ – проводити роз’яснювальну та ознайомчу роботу серед колективу та здобувачів 

освіти щодо реалізації пунктів «Порядку організації».  

У ЗДМУ 50 років активно працює військова кафедра - кафедра медицини 

катастроф та військової медицини, очолює її проф. Перцов В.І. Кафедра єдина в Україні 

має дві бази для підготовки студентів: теоретичну та клінічну - розташовану у п’яти 

відділеннях міської клінічної лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги м. 

Запоріжжя. У кафедри доволі потужний кадровий склад – доктори та кандидати медичних 

наук, підполковники та полковники запасу. Студенти, які обирають цю кафедру - 

планують вступати в Українську військово-медичну академію, пов’язати своє майбутнє з 

роботою у лікувальних закладах силових структур. Після шостого курсу їм присвоюють 

звання молодший лейтенант запасу. 

Важливо відмітити, що в нашому університеті багато років ведеться активна 

виховна робота в напрямку національно-патріотичного виховання, що підтримує основні 

принципи, зазначені в Порядку організації. Дана робота проводиться під курацією 

ректорату, деканатів, Ради гуманітарної освіти та виховної роботи відповідно до 

«Концепції розвитку Запорізького державного медичного університету». 

Активно розвивається волонтерська діяльність щодо безпосередньої медичної 

консультативної допомоги пораненим та хворим захисникам та спільної роботи у сфері 
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підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікацій військових медиків, організації 

науково-дослідницької роботи та впровадження її результатів в практику. 

До робочої групи щодо опрацювання пунктів Порядку організації ввійшли: 

начальник юридичного відділу С.В. Скріпкін, начальник навчальної частини кафедри 

медицини катастроф та військової медицини підполковник м/с запасу Муляр В.Ф., зав. 

каф. соціальної медицини, громадського здоров’я, медичного та фармацевтичного права 

доцент Алексєєвим О.Г., голова Ради гуманітарної освіти та виховної роботи доц. Спиця 

Н.В. За результатами опрацювання було складено план «Заходів щодо ознайомлення та 

опрацювання «Порядку організації та здійснення загальновійськової підготовки громадян 

України до національного спротиву», затвердженого Кабінетом Міністрів України 

29.12.21 №1443». 

План заходів включає в себе організацію круглих столів з питань національно-

патріотичного виховання, проведення семінару-наради, організацію постійно діючого 

консультування всіх зацікавлених осіб, проведення кураторських годин в академічних 

групах, засідання історичного клубу, конкурс студентських пошукових робіт та 

організацію відзначення важливих державних та історичних подій на загально-

університетському рівні. 

 

Враховуючи вищезазначене, Центральна методична Рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію доц. Спиці Н.В. з питання: «Про затвердження Порядку організації та 

здійснення загальновійськової підготовки громадян України до національного 

спротиву» взяти до відома і визнати необхідність реалізації «Заходів щодо 

ознайомлення та опрацювання «Порядку організації та здійснення 

загальновійськової підготовки громадян України до національного спротиву, 

затвердженого Кабінетом Міністрів України 29.12.21 № 1443». 

2. Центральній методичній Раді:  

2.1. В своїй діяльності з організації освітнього процесу сприяти формуванню у 

здобувачів освіти патріотичної свідомості та усвідомленої громадянської 

позиції щодо стійкого опору агресору, зокрема в інформаційному просторі . 

Постійно 

3. Головам циклових методичних комісій: 

3.1. Сприяти виконанню Заходів щодо ознайомлення та опрацювання «Порядку 

організації та здійснення загальновійськової підготовки громадян України 

до національного спротиву, затвердженого Кабінетом Міністрів України 

29.12.21 №1443. 

Протягом навчального року 

4. Деканам факультетів, завідувачам кафедр: 

4.1. Сприяти реалізації заходів щодо ознайомлення та опрацювання «Порядку 

організації та здійснення загальновійськової підготовки громадян України 

до національного спротиву» та здійснювати оперативний контроль за їх 

виконанням. 

Постійно 

5. Завідувачу кафедри медицини катастроф та військової медицини, проф. Перцову 

В.І. та підполковнику м/с запасу Муляр В.Ф.:  
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5.1. Забезпечити додаткове консультування здобувачів освіти у разі майбутнього 

їх зацікавлення в подальшому стояти на захисті державних інтересів у якості 

військовослужбовців, отримати в майбутньому освіту у закладах вищої 

військової освіти України, реалізовувати трудову діяльність на посадах 

офіцерського складу та з питань соціального захисту такої категорії 

працівників в державних підрозділах та установах 

    Постійно  

6. Голові Ради виховної роботи та гуманітарної освіти доц. Спиці Н.В.: 

7.1. Забезпечити виконання Заходів, а саме взяти під контроль проведення 

кураторських виховних годин та проведення засідання історичного клубу та 

круглих столів. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з НПНР доц. 

Моргунцову С.А. 
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РІШЕННЯ 

Центральної методичної Ради 

Запорізького державного медичного університету 

з питання: «Організаційно-методична робота наукової бібліотеки в умовах 

запровадження новітніх інформаційних технологій та методів і форм викладання»  

від 22 лютого 2022 року 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь директора наукової бібліотеки Карпенко Т. В. 

«Організаційно-методична робота наукової бібліотеки в умовах запровадження новітніх 

технологій та методів і форм викладання» Центральна методична Рада відмічає, що 

бібліотека університету будучи частиною інформаційного середовища університету, його 

ресурсним, комунікативним, соціально-культурним центром, сприяє створенню знань 

шляхом впровадження інноваційних послуг та ресурсів для викладання, навчання та 

дослідження. 

В бібліотеці університету запроваджено багато новітніх інформаційних сервісів та 

значно покращено діяльність з питань обслуговування користувачів. Це сучасний 

підрозділ, технічно обладнаний оснащений сучасною комп’ютерною технікою, 

мультимедійними інформаційними ресурсами, телекомунікаційними засобами, який для 

формування інформаційного поля використовує новітні інформаційні технології. 

Особлива увага приділяється комплектуванню фонду. На його поповнення у 2021 

році було витрачено 3 956 495 гривень. Закуплено 7 758 примірників навчальних видань 

(206 назв). Передплачено вітчизняні та зарубіжні періодичні видання на 89 953 гривень.  

В бібліотеці автоматизовано всі основні технологічні процеси: реєстрація 

користувачів з видачею пластикового читацького квитка; обслуговування користувачів; 

каталогізація фонду бібліотеки; ведення електронних ресурсів; аналітичний розпис статей 

з часописів; довідкова робота;  пошук в електронному каталозі тощо. 

Обслуговування проводиться на абонементах, у читальних залах, в тому числі філіях 

бібліотеки у студентських гуртожитках. Комп’ютерні читальні зали на 50 місць надають 

користувачам доступ до Internet, локальних електронних документів, до віддалених 

електронних ресурсів, оцифрованих бібліотекою видань. 

Для комфорту та зручності користувачів організовано вільний доступ до власних і 

віддалених інформаційних ресурсів. Працює репозитарій, який налічує більше 15000 

документів  (254 582 звернення). Електронний каталог містить 539 085 записів, протягом 

року збільшився на 16708 нових записів. Зареєстровано 432 270 звернень до електронного 

каталогу. Ведеться комплектування фонду електронними виданнями, формується 

електронна бібліотека кафедральних ресурсів. 

Співробітники бібліотеки продовжують надають методичну допомогу кафедрам в 

оформленні навчальних видань, а саме: титульна сторінка, бібліографічний опис, перелік 

рекомендованої літератури. Проводяться консультації та надається допомога з 

оформлення списків рекомендованої літератури на відповідність ДСТУ.  

Організовано проведення консультацій з наукометричних показників публікаційної 

діяльності співробітників кафедр університету. 

Діють інші сервіси: он-лайн доступ до Електронного каталогу, авторизований он-

лайн доступ до матеріалів Електронної бібліотеки (цілодобово), електронна доставка 

документів, міжбібліотечний абонемент, електронне замовлення документів, 

комп’ютерний читальний зал, WiFi-мережа та додаткові бібліотечні послуги (сканування, 

ксерокопіювання, запис на диск тощо). Користувачі можуть працювати з електронними 

інформаційними ресурсами віддаленого доступу. Отримано доступ до баз даних Scopus та 

Web of Science. Протягом року бібліотека отримувала безкоштовні тріал-доступи до 

близько 600 000 документів п’яти БД зарубіжних видавництв, користувачами було 

завантажено для власного користування 15 549 документів 
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Веб-сайт вміщує інформацію про ресурси та послуги Бібліотеки. Протягом року на 

базі бібліотечного сайту реалізовувалися сервіси для віддалених користувачів: 

дистанційне замовлення, довідкова служба, пошук в електронному каталозі, визначення 

класифікаційних індексів УДК (2 637), авторизований вхід з доступом до особистого е-

формуляру, доступ до передплачених та власних БД. 

Великим попитом користувалась електронна доставка документів, було скановано та 

відправлено замовникам 143 статті з журналів попередніх років.  Виконано 2837 довідок в 

електронному режимі. Створено та розміщено на сайті 108 матеріалів: віртуальні 

виставки, інформаційні повідомлення, бюлетені нових надходжень, огляди літератури 

тощо. Надавалася послуга онлайн подовження терміну користування книгами. 

Вся територія бібліотеки є WiFi зоною, в т.ч. філії бібліотеки у гуртожитках. Читачі 

мають змогу користуватися власними мобільними телекомунікаційними приладами. 

Разом з цим, в цьому напрямку потрібні значні зусилля щодо подальшого постійного 

удосконалення роботи на допомогу самостійній роботі студентів. 

Враховуючи вищезазначене Центральна Методична Рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію директора наукової бібліотеки Карпенко Т.В. «Організаційно-методична 

робота наукової бібліотеки ЗДМУ в умовах запровадження новітніх технологій та 

методів і форм викладання» прийняти до уваги. 

2. Завідувачам кафедр: 

2.1. Забезпечити передачу до бібліотеки обов’язкового примірника всіх 

навчально-методичних матеріалів створених співробітниками кафедри (у друкованій 

або електронній формі).  

Постійно 

 

2.2. Забезпечити розміщення матеріалів кафедри в Інституційному репозитарії.  

Постійно 

3. Директору бібліотеки Карпенко Т. В. 

3.1. Забезпечувати комплектування фондів бібліотеки сучасною навчальною та 

науковою літературою відповідно до чинних норм. 

Постійно 

3.2. Надавати методичну допомогу кафедрам університету в оформленні 

створених навчальних матеріалів та розміщення їх  в Інституційному депозитарії 

Постійно 

3.3. Забезпечення доступу до електронних версій навчальних матеріалів, через 

Репозитарій, електронний каталог та фонд електронних документів тощо. 

Постійно 

3.4. Оновити переліки наявної у бібліотеці навчальної літератури за всіма 

дисциплінами, виданої за останні п’ять років. 

До 25 серпня 2022 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з наукової роботи 

проф. Туманського В. О.  
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РІШЕННЯ 

Центральної методичної Ради  

Запорізького державного медичного університету з питання: 

«Про стан організації заочного періоду навчання інтернів зі спеціальності «Педіатрія» на 

базах стажування та заходи щодо його удосконалення. 

від 22 лютого 2022 року 

 

Центральна Методична Рада Запорізького державного медичного університету 

заслухала та обговорила інформацію декана ФПО, професора Рябоконя Ю.Ю., зав. 

кафедри дитячих хвороб Боярської Л.М. (звіт додається) і відмічає, що стан організації 

заочного періоду навчання інтернів зі спеціальності «Педіатрія» на базах стажування в 

цілому задовільний.  

На кафедрі навчаються 92 лікарі інтерни зі спеціальності «Педіатрія» - дитячі 

анестезіологи, дитячі хірурги, педіатри, неонатологи, дитячі отолярингологи, які 

проходять заочне навчання на  10 базах  стажування, 50% яких знаходяться у 

м.Запоріжжя.  

За звітний період функціональні обов’язки керівників інтернатури визначалися  

наказом МОЗ України N 291 від 19.09.96 «Про затвердження Положення про 

спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих  медичних  і  фармацевтичних  закладів 

освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів», серед яких 

створення графіків проходження заочної інтернатури, забезпечення  необхідного обсягу 

практичної підготовки лікарів-інтернів на базі стажування; проведення семінарів з 

практичними заняттями; організація  базового, проміжного та підсумкового контролю 

рівнів підготовки, здійснення контролю за якістю практичної роботи, чергувань по 

лікарні,  контролю за самостійним опрацюванням лікарями-інтернами літератури за 

спеціальністю та інші.  

Визначені деякі складнощі в організації проходження заочної інтернатури на  

клінічних базах. З боку керівництва лікувального закладу не завжди існує розуміння щодо 

осмислення ролі інтерна в лікувальному закладі як особи, що надбає фах. Не завжди 

керівники лікувальних закладів призначають відповідальними за підготовку інтернів осіб, 

які б в повній мірі могли забезпечити формування майбутнього фахівця. В деяких 

випадках інтерни значну частину робочого часу приділяють роботі з медичною 

документацією і мало приділяють уваги  наявним хворим. Не завжди контролюється 

детальність зібраного анамнезу, не завжди аналізуються навички комунікації з батьками 

та опікунами хворих дітей. Помилки, які припускають лікарі-інтерни при клінічному 

обстеженні хворої дитини, не завжди підлягають аналізу та обговоренню. У лікарів, що 

працюють поряд з інтернами, в зв’язку з браком часу підхід до всіх вище перерахованих 

згідно плану і програми заходів часто формальний. Це призводить до пасивної участі 

лікарів-інтернів у лікувально-діагностичних заходах.  

Складнощі в організації заочного циклу інтернатури мають певні пояснення: 

епідеміологічний стан, скорочення ліжко-місць, а в деяких випадках ліквідація лікарень; 

еміграція медичного персоналу, черги на амбулаторному прийомі.  

Всі ці явища не сприяють вихованню спеціалістів. Тому, на наш погляд, кафедра 

повинна залишати позицію лідера в роботі з лікарями – інтернами як на очному, так і 

заочному циклах підготовки задля формування сучасних, всебічно розвинених фахівців з 

педіатрії. Сумісно з органами охорони здоров’я та за їх погодження аналізувати  

ситуацію, робити висновки та надавати методичну допомогу.  Для організації роботи 

керівників заочного періоду навчання та кураторів на базі стажування лікарів-інтернів 

співробітниками кафедри створені допоміжні методичні матеріали за всіма педіатричними 

дисциплінами. 

Окрім методичної допомоги інтерни можуть залучатися до різних форм соціальної, 

інтелектуальної, професійної діяльності, запропонованої кафедрою  для очного так і 
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заочного циклу інтернатури. А саме: 

- використовувати в своїй роботі методичні рекомендації, методичні посібники, 

електронну програму МООDLe та ЕDX  

- використовувати для навчання і спілкування з населенням сайт кафедри «Кроки до 

здоров’я» (Бебікрок) 

- приймати активну участь в проекті «Практика лікаря-інтерна» в якості доповідачів на 

різного рівня конференціях. Виступати з досвідом своєї лікарської діяльності онлайн і 

спілкуватися з інтернами  України. Новітній проект «Практика лікаря – інтерна», 

втілений кафедрою, дає можливість формуванню серед інтернів лідерів професійної 

думки та навиків вести фахову дискусію.  

- вести роботу з населенням шляхом виступу на телебаченні. 

Викладачі кафедри під час виконання лікувального навантаження активно 

залучають інтернів заочного періоду навчання до відпрацювання/засвоєння практичних 

навичок (хірургічні, анестезіологічні, реанімаційні, діагностичні інтервенції та 

маніпуляції). 

У зв’язку зі зміною в 2022 році чинного законодавства про інтернатуру  та  

затвердження «Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) 

спеціалізацію» (Наказ МОЗ України №1254 від 22.06.2021) і запровадження  рейтингового 

розподілу, планування, зарахування, організації навчання та проходження інтернатури 

випускниками закладів вищої освіти, потрібно подальше удосконалення з організації 

заочного періоду навчання інтернів зі спеціальності «Педіатрія» на базах стажування, для 

чого кафедра має  пропозиції. У  відповідності до Стандартів вищої освіти та Стандартів 

освітньої діяльності в Україні, Європейських стандартів післядипломної підготовки 

фахівців збільшений термін заочного періоду навчання лікарів-інтернів, що має за мету 

покращення саме практичної складової формування фахівців, їх професійній готовності 

до самостійної діяльності. 

Для подальшого удосконалення організації заочного періоду навчання інтернів зі 

спеціальності «Педіатрія» на базах стажування необхідно: 

- Постійно здійснювати методичне консультування з організації заочного періоду 

навчання кураторів на   базах   стажування. 

- Приймати участь в атестації лікарів-інтернів сумісно з кураторами на базах стажування 

для розробки індивідуального плану практичної підготовки. 

- Впроваджувати сучасні освітні форми навчання. 

- Щороку оновлювати навчально-методичні рекомендації з питань інтернатури для 

керівників баз стажування. 

Враховуючи вищезазначене Центральна методична Рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію декана ФПО професора Рябоконя Ю.Ю., зав. кафедри дитячих хвороб 

Боярської Л.М «Про стан організації заочного періоду навчання інтернів зі 

спеціальності «Педіатрія» на базах стажування та заходи щодо його 

удосконалення» прийняти до відома і визнати необхідність вдосконалення на всіх 

напрямкам організації заочного періоду навчання інтернів для забезпечення якості 

навчального процесу. 

2. Для удосконалення організації заочного періоду навчання інтернів зі спеціальності 

«Педіатрія» на базах стажування необхідно: 

2.1. Декану факультету післядипломної освіти проф. Рябоконю Ю.Ю. 

2.1.1. Забезпечувати взаємний зв'язок профільної кафедри та баз стажування 

з урахуванням маршрутизації інтернів  в випадку необхідності 

залучення кількох лікувальних закладів для повноти виконання 

програми навчання (при відсутності певних відділень у базовій 

лікарні). 
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Постійно 

2.2. Завідувачу кафедри дитячих хвороб проф. Боярській Л.М. 

2.2.1. Здійснювати регулярний контроль роботи лікарів-інтернів на базах 

заочного стажування наших інтернів. 

Постійно 

2.2.2. Інформувати деканат ФПО про організацію та якість практичної 

підготовки лікарів-інтернів і керівників інтернів на базах стажування. 

Постійно 

2.2.3. Поліпшити консультативну та методичну допомогу керівникам на 

нових базах стажування, а саме: відстежувати якомога більш якісну 

роботу інтернів по збору анамнезу та засвоєння різної направленості 

компетенцій, залучити лікарів-інтернів в якості доповідувачів на 

медичних конференціях. 

Постійно 

2.2.4. Розробити нові навчальні посібники для лікарів-інтернів та керівників 

баз стажування у зв’язку зі змінами навчального процесу  в 

інтернатурі. 

Постійно 

2.2.5. Для покращення відпрацювання практичних навичок використовувати 

усі можливості міжкафедрального тренінгового центру ЗДМУ, 

розробивши індивідуальний маршрут кожному лікарю-інтерну. 

Постійно 

2.2.6. Для ефективної підготовки на заочному етапі інтернатури 

використовувати гнучкі організаційні форми навчання із 

застосуванням новітніх інформаційних та комунікаційних технологій; 

проводити динамічний аналіз організаційно-змістовної діяльності всіх 

учасників цього процесу, а також створювати і підтримувати мотивації 

лікарів-інтернів та їх керівників. 

Постійно 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на декана факультету 

післядипломної освіти проф. Рябоконя Ю.Ю. 
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РІШЕННЯ 

Центральної методичної Ради 

Запорізького державного медичного університету 

з питання «Звіт про навчально-методичну видавницьку діяльність кафедр 

Запорізького державного медичного університету в 2021 р. та затвердження  

плану підготовки видань на 2022 рік» 

від 22 лютого 2022 року 

 

Заслухавши та обговоривши звіт Голови Ради з навчально-методичного 

забезпечення та підвищення кваліфікації викладачів проф. Резніченка Ю.Г. про 

навчально-методичну видавницьку діяльність кафедр медичного університету в 2021 році 

та план підготовки видань на 2022 рік, Центральна методична Рада відзначає, що з цього 

питання кафедрами проводиться робота. 

По ЗДМУ результати навчально-методичної видавницької діяльності в 2021 році 

такі: всього видано 660 робіт (2020 р. – 681), з них з грифом МОЗ / МОН України та за 

рішенням Вченої ради: підручників 16 (2020 р. – 16), навчальних та навчально-

методичних посібників – 10 (2020 р. – 26). Навчальних та навчально-методичних 

посібників – 404 (2020 р. –  424), інструктивно-методичних матеріалів – 181 (2020 р. – 

184). Підручників затверджених ЦМР – 9 (2020 р. – 9). Монографій – 21 (2020 р. – 22). 

Протягом року ЦМР затверджено 19 (2020 р. – 25) онлайн курсів (до загальної кількості – 

635 онлайн курсів) та 27 (2020 р. – 33) електронних видань. 

Найпомітніший внесок у створення підручників і посібників з грифом МОН / МОЗ 

України та за рішенням Вченої ради та підручників з грифом ЦМР зробили кафедри: 

№ 

п/п 
Назва кафедри 

Грифи 
Підручник 

МОН МОЗ ВР 

1.  Госпітальної хірургії   3 підр.  

2.  Загальної практики – сімейної медицини та 

внутрішніх хвороб 

  2 підр. / 1 

пос. 

 

3.  Фармакології та медичної рецептури з курсом 

нормальної фізіології 

  2 підр.  

4.  Центр підготовки іноземних громадян   2 підр.  

5.  Онкології та онкохірургії 1 підр.   1 підр. 

6.  Госпітальної педіатрії    4 підр. 

7.  Фізичної реабілітації, спортивної медицини, 

фіз. виховання і здоров’я 

   4 підр. 

8.  Загальної хірургії та догляду за хворими  1 підр.   

9.  Клінічної фармакології, фармації, 

фармакотерапії і косметології 

  1 підр.  

10.  Мовної підготовки   1 підр.  

11.  Пропедевтики дитячих хвороб   1 підр.  

12.  Травматології та ортопедії   1 підр.  

13.  Фізколоїдної хімії   1 підр.  

14.  Внутрішніх хвороб 1 та симуляційної 

медицини 

  1 пос.  

15.  Клінічної фармації, фармакотерапії, 

фармакогнозії та фармацевтичної хімії 

  1 пос.  

16.  Медбіології, паразитології та генетики   1 пос.  

17.  Психіатрії, психотерапії, загальної та медичної 

психології, наркології та сексології 

  1 пос.  

18.  Соціальної медицини, громадського здоров’я, 

медичного та фармацевтичного права 

  1 пос.  
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19.  Суспільних дисциплін   1 пос.  

20.  Терапевтичної, ортопедичної та дитячої 

стоматології 

  1 пос.  

21.  Управління і економіки фармації та 

фармацевтичної технології 

  1 пос.  

22.  Фармакогнозії, фармакології та ботаніки   1 пос.  

 

З метою поліпшення видавницької діяльності кафедр університету Центральна 

методична Рада 

 

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити звіт про навчально-методичну, видавницьку діяльність кафедр 

Запорізького державного медичного університету в 2021 році та вважати її 

задовільною. 

 

2. Затвердити план підготовки навчально-методичних матеріалів ЗДМУ на 2022 рік. 

 

3. Відмітити активну роботу у підготовці та виданні навчальної, навчально-

методичної літератури з грифом МОН / МОЗ України та за рішенням Вченої ради у 

2020 р. кафедр: госпітальної хірургії, загальної практики – сімейної медицини та 

внутрішніх хвороб, фармакології та медичної рецептури з курсом нормальної 

фізіології, центру підготовки іноземних громадян, онкології та онкохірургії, 

госпітальної педіатрії, фізичної реабілітації, спортивної медицини, фіз. виховання і 

здоров’я, загальної хірургії та догляду за хворими, клінічної фармакології, 

фармації, фармакотерапії і косметології, мовної підготовки, пропедевтики дитячих 

хвороб, травматології та ортопедії, фізколоїдної хімії, внутрішніх хвороб 1 та 

симуляційної медицини, клінічної фармації, фармакотерапії, фармакогнозії та 

фармацевтичної хімії, медбіології, паразитології та генетики, психіатрії, 

психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології, соціальної 

медицини, громадського здоров’я, медичного та фармацевтичного права, 

суспільних дисциплін, терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології, 

управління і економіки фармації та фармацевтичної технології, фармакогнозії, 

фармакології та ботаніки. 

 

4. Директору бібліотеки Карпенко Т.В. забезпечити своєчасну перевірку навчально-

методичних матеріалів, що надаються для затвердження ЦМР. 

Постійно 

5. Головам циклових методичних комісій університету продовжити аналіз 

необхідності видання підручників та працювати над створенням протягом 2022 

року по 2 підручника від кафедр кожної циклової методичної комісії. 

Постійно 

6. Головам циклових методичних комісій та завідувачам кафедр університету 

постійно тримати під контролем дотримання вимог академічної доброчесності в 

навчально-методичних матеріалах та онлайн курсах, що готуються до видання. 

Постійно 

7. Головам циклових методичних комісій та завідувачам кафедр університету 

постійно тримати під контролем якість навчально-методичних матеріалів та онлайн 

курсів, що готуються до видання, відповідність їх чинним вимогам, вимогам 

методичних рекомендацій, навчальним планам та програмам. 

Постійно 
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8. Завідувачам кафедр: 

8.1. Забезпечити виконання плану підготовки навчальних, навчально-

методичних видань на 2022 рік. 

Постійно 

8.2. Забезпечити своєчасне оновлення, дотримання в актуальному стані та 

надання до навчально-методичного відділу до 01 вересня 2022 р. 

електронних навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін, 

відповідно до Положення про навчально-методичний комплекс навчальної 

дисципліни у ЗДМУ. 

До 31 серпня 2022 р. 

8.3. Забезпечити своєчасне надання до бібліотеки ЗДМУ обов’язкового 

примірника затверджених ЦМР навчально-методичних матеріалів. 

Протягом року 

9. Рекомендувати кафедрам, співробітники яких захистили наукові роботи в 2021 р. 

підготувати до затвердження на ЦМР навчальні доробки, що містять матеріали 

дисертацій і будуть використовуватися в подальшому в освітньому процесі. 

Протягом року 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого проректора 

Авраменка М.О. 
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РІШЕННЯ 

Центральної методичної Ради 

Запорізького державного медичного університету 

з питання: «Про стан організації роботи з підвищення кваліфікації професорсько-

викладацького складу університету»  

від 22 лютого 2022 року 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію методиста вищої категорії Кіяшко І.О., 

ЦМР відзначає, що надзвичайно важливий досвід впровадження змішаної форми навчання 

був проаналізований та узагальнений під час конференції, яка відбулась у новому форматі, 

шляхом формування відеоконтенту майстер-класів на сайті Запорізького державного 

медичного університету. В ході конференції представлено 20 доповідей та досвід щодо 

запровадження змішаної форми навчання всіх кафедр ЗДМУ у виді збірника тез та 

сформований сайт конференції 

https://zsmu.sharepoint.com/sites/conf_nm2021/SitePages/NMK.aspx. 

Постійне осучаснення технологій, зростання обсягу інформації про наукові 

винаходи, організація освітнього процесу в умовах пандемії COVID-19 за змішаною 

формою навчання з повною візуалізацією у синхронному онлайн режимі на основі MS 

Teams та оновлення законодавчої бази, вимагають невпинного системного підвищення 

рівня знань, педагогічної майстерності, особистих можливостей науково-педагогічних 

працівників, а отже й постійного підвищення їх кваліфікації. В звʼязку з цим проводились 

вебінари для науково-педагогічних працівників кафедр ЗДМУ на тему «Технологія 

організації та проведення інтерактивних лекцій на базі хмарних сервісів MS Office 365» та 

«Нові технології та сервіси дистанційного навчання ЗДМУ у 2020-2021 н.р.», 3 майстер-

класи для науково-педагогічних працівників кафедр факультету післядипломної освіти 

щодо використання додатку ClassPoint для проведення інтерактивних лекцій у програмі 

Microsoft PowerPoint, з метою забезпечення супроводу та розробки онлайн курсів на 

платформі edX запроваджено курс «Організація дистанційного навчання на платформі 

edX. Розробка та супровід онлайн курсів», загалом для 156 науково-педагогічних 

працівників ЗДМУ. 

Протягом року 826 (2020 р. – 822) науково-педагогічних працівників ЗДМУ 

підвищили свій особистий спеціально-професійний рівень за різними напрямами, зокрема: 

ТУ зі спеціалізації – 204 (попередній період – 137); спеціалізація – 37 (попередній період – 

15); місцеві курси – 246 (попередній період – 148); на виїзних курсах – 1 (попередній 

період – 13); стажування пройшли – 11 (попередній період – 5); за кордоном – 11 

(попередній період – 10). 

В умовах пандемії COVID-19 з повною візуалізацією у синхронному онлайн 

режимі на основі MS Teams у період з 03.02.2021 р. по 24.02.2021 р. відбулись курси 

підвищення кваліфікації для 148 науково-педагогічних працівників на базі Запорізького 

державного медичного університету за участю фахівців Запорізького національного 

університету «Інноваційні педагогічні технології та психологічний супровід освітнього 

процесу в підготовці фахівців галузі «Охорона здоров’я». 

Постійна увага ректорату приділяється покращенню рівня професійної підготовки 

науково-педагогічних працівників. На виконання норм Закону України «Про вищу освіту» 

та з метою надання й вдосконалення методичної допомоги молодим викладачам 

університету наказом ректора ЗДМУ в 2017 році розпочала свою роботу «Школа 

молодого викладача», започаткувавши нову форму підготовки викладачів. Четверта група 

слухачів у кількості 12 осіб проходила навчання з 28 жовтня 2020 р. по 14 квітня 2021 р. в 

умовах пандемії COVID-19 за змішаною формою з повною візуалізацією у синхронному 

онлайн режимі на основі MS Teams (обсяг курсу становив 120 год.) (перший набір – 10 

(2017-2018), другий набір – 13 (2018-2019), третій набір – 14 (2019-2020)). 
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Наказом ректора № 423 від 19.10.2021 р. регулюється робота «Школи молодого 

викладача ЗДМУ» з 27 жовтня 2021 р. по 27 квітня 2022 р., в якій проходять навчання 13 

слухачів, та до роботи в якій залучено колективи кафедр суспільних дисциплін, 

культурології та українознавства, медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх 

технологій, навчально-методичного відділу, співробітники бібліотеки. 

Потужна матеріально-технічна база університету, висококваліфікований склад 

професорів та доцентів, а також фінансові можливості дають можливість зосередити на 

базі університету проведення багатьох видів підвищення кваліфікації для різноманітних 

категорій слухачів. 

Таким чином, організація підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

ЗДМУ здійснюється згідно планів. 

Виходячи з вищевикладеного, Центральна методична Рада 

УХВАЛИЛА 

1. Інформацію методиста вищої категорії Кіяшко І.О. з питання «Про стан організації 

роботи з підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу університету» 

взяти до відома та продовжувати роботу в цьому напрямку. 

2. Продовжити організацію підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників ЗДМУ згідно затвердженого плану та Положення про підвищення 

кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників. 

Постійно 

3. Передбачати запровадження новітніх форм підвищення кваліфікації викладачів, в т. 

ч. дистанційних форм навчання. 

 Постійно 

4. Продовжити роботу Школи молодого викладача – як форми первинного 

підвищення кваліфікації викладачів, які мають стаж науково-педагогічної діяльності 

менше 3 років. 

Згідно плану 

5. Впроваджувати у подальшому ряд заходів з підвищення кваліфікації викладачів без 

відриву від виробництва. 

Постійно 

6. Залучати до організації та проведення підвищення кваліфікації викладачів з 

педагогіки – провідних фахівців ЗДМУ та інших закладів освіти (в т. ч. ЗНУ) 

Постійно 

7. Завідувачу кафедри медичної та фармацевтичної інформатики проф. Рижову О.А.: 

7.1. Продовжити підвищення кваліфікації викладачів в галузі інформаційних 

технологій з подальшим дистанційним навчанням на базі хмарних сервісів 

Microsoft. 

Протягом року 

7.2. Розробити та подати на затвердження План ПК на 2022-2023 н. р. 

 До 01.04.2022 р. 

8. Головам Циклових методичних комісій здійснювати аналіз підвищення кваліфікації 

викладачів та розглядати дане питання на засіданнях. 

Згідно плану роботи ЦМК 

9. Завідувачам кафедр університету: 

9.1. Забезпечувати своєчасне планування та проходження кваліфікації викладачів. 
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Постійно 

9.2. Про результати проходження підвищення кваліфікації надавати інформацію до 

відділу кадрів та навчально-методичного відділу. 

Постійно 

10. Контроль над виконанням даного рішення покласти на проректора з НПНР доц. 

Моргунцову С.А. 


