
РІШЕННЯ 

Центральної методичної Ради 

Запорізького державного медичного університету 

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

умовах запровадження новітніх технологій та методів і форм викладання»  

від 28 лютого 2019 року»  

 

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

«Організаційно-методична робота наукової бібліотеки ЗДМУ в умовах запровадження 

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

що бібліотека університету – як один з основних структурних підрозділів університету є 

активним учасником навчально-виховного процесу. Це сучасний підрозділ із гнучкою 

структурою та якісною організацією обслуговування, технічно обладнаний, оснащений 

сучасною комп’ютерною технікою, мультимедійними інформаційними ресурсами, 

телекомунікаційними засобами, який для формування інформаційного поля використовує 

новітні інформаційні технології. 

Пріоритетним напрямом роботи бібліотеки є формування її інформаційних ресурсів 

для забезпечення навчально-виховного та науково-дослідного процесів університету, 

підготовки конкурентоспроможних фахівців охорони здоров’я, патріотичне, морально-

етичне та духовне виховання майбутніх лікарів, як на додипломному, так 

післядипломному етапі; великі зусилля направлені на реорганізацію фондів, використання 

сучасних технологій, хмарних сервісів тощо. 

Щорічно бібліотека обслуговує більше 30 тис. читачів, яким видається понад 600 тис. 

документів. 

Бібліотека проводить культурно-просвітницьку роботу з метою формування 

національної свідомості, демократичного світогляду, інтересу та поваги до рідної мови, 

культури традицій та звичаїв українського народу, толерантного відношення до 

представників інших рас, націй та віросповідань; веде пропаганду здорового способу 

життя. Організує виставки, огляди літератури, заходи підвищення інформаційної 

культури користувачів. 

Забезпечується формування і організація традиційних та електронних бібліотечних 

ресурсів, вивчення та використання фонду з метою підвищення ефективності наукових 

досліджень у галузі медичної науки та охорони здоров’я, сприяння професійній освіті та 

самоосвіті. 

Книжковий фонд бібліотеки складає 572 439 примірників документів, Щороку фонд 

бібліотеки поповнюється на 10-15 тисяч документів: це підручники і навчальні посібники, 

наукова та художня література тощо. Передплачено 200 назв періодичних та серійних 

видань, майже 40 – отримується за книгообміном. 

З метою забезпечення користувачам умов для точного, зручного пошуку і відбору 

першоджерел з бібліотечного фонду бібліотека постійно вдосконалює засоби довідково-

пошукового апарату, зокрема Електронний каталог та бази даних містить понад 508 тисяч 

бібліографічних описів, в т.ч. посилання на повні тексти, Репозитарій містить майже 10 

тисяч повнотекстових документів, CD – понад 700. Бібліотека має доступ до баз даних 

періодичних наукових видань англійською мовою. Створено і постійно поповнюються 

проблемно-орієнтовані бази даних 
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На основі автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи  в бібліотеці 

комп’ютеризовано 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. 

Цілеспрямовано ведеться комплектування фонду електронними виданнями на 

оптичних компакт-дисках, формується електронна бібліотека кафедральних ресурсів, 

розроблених професорсько-викладацьким складом ЗДМУ. 

Співробітники бібліотеки надають методичну допомогу кафедрам в оформленні 

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

рекомендованої літератури.  

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. 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 

та електронній формі). Електронні навчальні комплекси передавати до бібліотеки на 

CD. 

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 
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3.3. Забезпечення доступу до електронних версій навчальних матеріалів, в т. ч. 

електронних навчально-методичних комплексів через Репозитарій, електронний 

каталог та фонд електронних документів тощо. 

Постійно 

3.4. Підготувати лекцію про інформаційні ресурси бібліотеки для «Школи 

молодого викладача» 

До 1 вересня 2019 р. 

4. Директору «Школи молодого викладача» професору Турган О.Д. включити до 

тематичного плану тему «Бібліотечно-інформаційні послуги і продукти в контексті 

взаємодії бібліотеки і викладача» 

На 2019-2020 н.р. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого проректора 

Авраменко М. О. 
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РІШЕННЯ 

Центральної Методичної Ради  

Запорізького державного медичного університету  

з питання: «Про стан організації заочного періоду навчання інтернів зі спеціальності 

«Стоматологія» на базах стажування та заходи щодо його удосконалення» 
від 28 лютого 2019 року 

 

Центральна Методична Рада Запорізького державного медичного університету 

заслухала та обговорила інформацію декана ФПО, доцента Рябоконя Ю.Ю., зав. кафедри 

пропедевтичної та хірургічної стоматології доц. Чертова С.О., зав. кафедри терапевтичної, 

ортопедичної та дитячої стоматології доц. Возного О.В. (звіт додається) і відмічає, що стан 

організації заочного періоду навчання інтернів зі спеціальності «Стоматологія» на базах 

стажування в цілому задовільний.  

Згідно рішення Центральної Методичної Ради від 22 лютого 2018 року, проведена 

певна робота по збільшенню кількості баз для проходження заочного періоду навчання 

нашими інтернами. Слід зазначити, що збільшення відбулося за рахунок державних 

клінік. Керівниками нових баз стажування в державних та приватних лікувальних 

закладах є лікарі вищої категорії завідувачі відділень, які мають великий практичний опит, 

але не дуже орієнтуються в учбовому процесі. Співробітники кафедр стоматологічного 

напряму проводили неодноразові зустрічі з керівниками баз стажування, їм були надані 

інформаційні матеріали, етапам проходження інтернатури в заочному періоді, надані 

навчальні посібники, рекомендована література. Керівники заочних баз стажування 

залучаються до піврічної та річної атестації інтернів.  

Інтернатура, це перш за все опанування практичних навичок, то лікарі-інтерни 

прагнуть обрати заклади та установи не залежно від форми власності, де є змога 

працювати з пацієнтами, тому переважна більшість інтернів (63%) уклали договір з 

заочними базами стажування державної форми власності - їх приваблює можливість 

самостійно працювати завдяки прикріпленому населенню та безкоштовній допомозі. 

Проблема - недолік сучасного обладнання та стоматологічного матеріалу. Приватні 

установи обрало 37% лікарів-інтернів. Проблема - дозвіл на самостійну роботу, та недолік 

практичних навиків особливо на першому році навчання.  

Стоматологи інтерни активно приймають участь у проведенні щорічних науково-

практичних конференцій. 

Разом з цим, потрібно подальше удосконалення з організації заочного періоду 

навчання інтернів зі спеціальності «Стоматологія» на базах стажування для чого кафедри 

мають чималий потенціал. 

Враховуючи вищезазначене Центральна Методична Рада 

УХВАЛИЛА 

1. Інформацію декана ФПО доц. Рябоконя Ю.Ю., зав. кафедри пропедевтичної та 

хірургічної стоматології доц. Чертова С.О., зав. кафедри терапевтичної, 

ортопедичної та дитячої стоматології доц. Возного О.В. «Про стан організації 

заочного періоду навчання інтернів зі спеціальності «Стоматологія» на базах 

стажування та заходи щодо його удосконалення» прийняти до відома і визнати 
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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 

«Стоматологія» на базах стажування необхідно: 

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

2.1.1. Здійснювати контроль за своєчасним виїздом на бази стажування 

викладачів профільних кафедр, з метою надання їм методичної та 

консультативної допомоги. 

Постійно 

2.1.2. Забезпечувати взаємний зв'язок профільних кафедр та баз стажування. 

Постійно 

2.2. Завідувачам кафедр терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології доц. 

Возному О.В. і пропедевтичної та хірургічної стоматології доц. Чертову С.О.: 

2.2.1. Здійснювати регулярний контроль за роботою баз стажування лікарів-

інтернів стоматологів, в яких проходять заочне стажування наші інтерни. 

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. 

Постійно 

2.2.4. Продовжити роботу по оновленню навчально-методичних рекомендацій 

з питань інтернатури для керівників баз стажування та розробки он-лайн 

курсів з самостійної роботи інтернів. 

Постійно 

2.2.5. Розробити заходи по створенню та проведенню майстер-класів, 

вебінарів, конференцій с питань практичної стоматології.  

Постійно 

2.2.6. Залучати лікарів-інтернів для профілактичних оглядів та лікування 

стоматологічних захворювань у населення нашої області, на 

волонтерських засадах. 

Постійно 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на декана факультету 

післядипломної освіти доц. 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 2018 р. та затвердження  

плану підготовки видань на 2019 рік» 

від 28 лютого 2019 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 2018 році та план підготовки 

видань на 2019 рік, Центральна методична Рада відзначає, що з цього питання кафедрами 

проводиться певна робота.  

По університету результати навчально-методичної видавницької діяльності в 2018 

році такі: всього видано 765 робіт (у 2017 р. – 757), з них підручників 20 (за 2017 р. – 9), 

навчальних посібників – 513, із них з грифом МОЗ / МОН України та за рішенням Вченої 

ради – 31 (у 2017 р. – 45), 7 програм навчальної дисципліни, монографій – 16, 

інструктивно-методичних матеріалів – 178. 

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

України та за рішенням Вченої ради зробили кафедри: 

 інфекційних хвороб – 4 підручника; 

 технології ліків – 3 підручника; 

 фармакології та медичної рецептури, госпітальної педіатрії, фізичної 

реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я – по 2 

підручника; 

 онкології та онкохірургії, офтальмології, фтизіатрії і пульмонології, 

фізколоїдної хімії – 1 підручник; 

 природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії, 

фармакогнозії, фармакології та ботаніки – 1 підручник та 2 посібника; 

 загальної гігієни та екології, загальної хірургії та догляду за хворими, 

травматології та ортопедії  – 1 підручник та 1 посібник; 

 загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб – 4 посібника; 

 дитячих хвороб ФПО – 3 посібника; 

 внутрішніх хвороб 3, сімейної медицини, терапії, кардіології та неврології 

ФПО, органічної і біоорганічної хімії,  фармацевтичної хімії – 2 посібника; 

 внутрішніх хвороб 1, внутрішніх хвороб 2, дитячої хірургії та анестезіології, 

клінічної фармакології, фармації, фармакотерапії і косметології, урології, 

факультетської педіатрії, біологічної хімії – 1 посібник. 

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 2018 році та вважати її 

задовільною. 
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2. Затвердити план підготовки навчально-методичних матеріалів ЗДМУ на 2019 рік. 

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

літератури з грифом МОН / МОЗ України та за рішенням Вченої ради у 2018 р. 

кафедр: інфекційних хвороб; технології ліків; фармакології та медичної рецептури; 

госпітальної педіатрії; фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного 

виховання і здоров’я; онкології та онкохірургії; офтальмології; фтизіатрії і 

пульмонології; фізколоїдної хімії; природничих дисциплін для іноземних студентів 

та токсикологічної хімії, фармакогнозії, фармакології та ботаніки; загальної гігієни 

та екології; загальної хірургії та догляду за хворими; травматології та ортопедії; 

загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб; дитячих хвороб ФПО; 

внутрішніх хвороб 3; сімейної медицини, терапії, кардіології та неврології ФПО; 

органічної і біоорганічної хімії;  фармацевтичної хімії; внутрішніх хвороб 1; 

внутрішніх хвороб 2; дитячої хірургії та анестезіології; клінічної фармакології, 

фармації, фармакотерапії і косметології; урології; факультетської педіатрії; 

біологічної хімії. 

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 видати протягом 2019 року по 2 підручника від кафедр 

кожної циклової методичної комісії. 

Постійно 

6. Головам циклових методичних комісій 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 

7. Завідувачам кафедр: 

7.1. Забезпечити виконання плану підготовки навчальних, навчально-методичних 

видань на 2019 рік. 

Постійно 

7.2. Забезпечити своєчасне оновлення, дотримання в актуальному стані та надання 

до навчально-методичного відділу до 01 вересня 2019 р. електронних 

навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін, відповідно до 

Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни у 

ЗДМУ. 

До 31 серпня 2019 р. 

7.3. Забезпечити своєчасне надання до бібліотеки ЗДМУ обов’язкового примірника 

затверджених ЦМР навчально-методичних матеріалів. 

Протягом року 

8. Рекомендувати кафедрам, співробітники яких захистили наукові роботи в 2019 р. 

підготувати до затвердження на ЦМР навчальні матеріали, які будуть 

використовуватися в освітньому процесі протягом 2019 року. 

Протягом року 
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9. Рекомендувати рейтинговій комісії університету нараховувати штрафні бали 

кафедрам, які не мають за поточний рік робіт, затверджених ЦМР та Вченою радою 

ЗДМУ навчальних або навчально-методичних матеріалів. 

За графіком 

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 28 лютого 2018 року 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної та 

навчальної роботи доцента Моргунцової С.А., ЦМР відзначає, що в університеті 

підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу здійснюється за 

напрямками: направлення науково-педагогічних працівників на підвищення кваліфікації 

у інші навчальні заклади та провідні клініки країни та за кордон; проведення дистанційно-

очних циклів на базі ЗДМУ; проходження передатестаційних циклів на базі ЗМАПО та 

НМАПО ім. Шупика П.Л., курси  підвищення кваліфікації викладачів університету 

«Розробка схеми оцінювання знань та моніторинг діяльності студентів, які навчаються на 

платформі edX», курси для науково-педагогічних працівників «Актуальні питання 

педагогіки і психології у вищій школі», «Школа молодого викладача». 

У 2018 році підвищили свою кваліфікацію 621 науково-педагогічний працівник. 

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 та перепідготовки наукових, 

науково-педагогічних працівників і спеціалістів закладу, їх економічного, правового і 

професійного навчання безпосередньо в закладі або на договірних засадах в інших 

закладах та установах здійснюється згідно планів, затвердженими Міністерством та 

проведення особистого підвищення кваліфікації або перепідготовки протягом терміну дії 

Контракту, але не рідше одного разу на п’ять років. 

Виходячи з вищевикладеного, Центральна методична Рада  

УХВАЛИЛА 

1. Інформацію проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи доцента 

Моргунцової С.А. з питання «Про стан організації роботи з підвищення кваліфікації 

професорсько-викладацького складу університету» взяти до відома і продовжувати 

оптимізувати роботу в цьому напрямку. 

2. Продовжити організацію підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників ЗДМУ згідно затвердженого плану та відповідно реалізації Концепції 

безперервного навчання. 

Постійно 

3. Передбачати запровадження новітніх форм підвищення кваліфікації викладачів, в 

т. ч. дистанційних форм навчання. 

 Постійно 
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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, спрямоване на удосконалення 

розробки та запровадження в університеті онлайн курсів. 

Протягом року 

7.2. Розробити та подати на затвердження План ПК на 2019-2020 н. р. 

 До 01.04.2019 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. 

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. 

 

 


