
РІШЕННЯ 

Центральної методичної Ради  

Запорізького державного медичного університету  

з питання: «Методичні аспекти впровадження інформаційних технологій в навчальний 

процес на кафедрах та заходи щодо його покращення» 

від 28 квітня 2022 року 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь завідувача кафедри медичної та фармацевтичної 

інформатики і новітніх технологій проф. Рижова О.А. «Методичні аспекти впровадження 

інформаційних технологій в навчальний процес на кафедрах та заходи щодо його 

покращення» Центральна методична Рада відмічає, що можливість проведення навчального 

процесу під час пандемії  в осінньому семестрі, а також під час воєнного стану в весняному 

семестрі стало можливим завдяки створення потужної інфраструктури університету для 

використання новітніх технологій в навчальному процесі, впроваджені змішаної форми 

навчання, яке відбувалось під пильним керівництвом ректорату. Високий рівень володіння 

застосування професорсько-викладацьким складом технологій дистанційного навчання на 

платформах edX, MS Office 365 та MS Teams дозволив, не зважаючи на форс мажорні 

обставини, дозволив якісно проводити практичні та лабораторні заняття, про свідчать 

результати екзаменаційної сесії. 

Кафедри університету удосконалюють та розробляють нові онлайн курси та 

впроваджують е-дистанційну форму навчання при проходженні курсів за вибором для 

студентів денної форми навчання. На університетський платформі edX сьогодні розміщено 

667 онлайн курсів за напрямками: дисципліни вибору, СРС, ЄДКІ, КРОК, мова державна, 

мова іноземна, правова освіта, академічна, доброчесність. За навчальний період 2021-2022 

рр. розроблено 11 онлайн курсів.  

Успіх впровадження дистанційної форми навчання залежить від технічного 

забезпечення навчального процесу на кафедрі ІТ засобами та рівнем підготовки викладачів. 

Аналіз звітів кафедр показує, що всі кафедри мають достатній рівень забезпеченості 

комп’ютерною технікою, яка необхідна для проведення занять за змішаною формою 

навчання. Для інтерактивної взаємодії з студентами майже всі викладачі використовують 

сервіс MS Teams, який встановлено на мобільний пристрій (смартфон, планшет). В цьому 

навчальному році курси тематичного удосконалення з питань використання хмарних сервісів 

MSO365 та Teams, які проводяться на кафедрі медичної та фармацевтичної інформатики та 

НТ пройдуть 83 викладача. На всіх кафедрах навчально-методичний контент по навчальним 

дисциплінам, представлено на сайті кафедри. Поступово формується бібліотека навчальних 

відео та відеозапису лекцій у сервісі MS Stream. На базі ЦДОТ кафедри мають можливість 

підготувати та провести запис відеолекцій, які після обробки додаються до контенту MS 

Stream. Проведення цієї роботи дає можливість запровадити онлайн-курси і для студентів 

очної та заочної форм навчання, а робота студента в інформаційно-освітньому середовищі 

дозволить здійснювати протоколювання його навчальної активності.  

В університеті постійно проводиться підвищення якості володіння комп’ютерними 

технологіями організації дистанційного навчання студентів. За ініціативою ректора 

професора Ю.М. Колесника були розроблені та запроваджені на курси ТУ для професорсько-

викладацького складу «Організація навчального процесу на базі хмарних сервісів MS Office 

365 та MS Teams для дистанційної та змішаної форми навчання». На цьому курсі проходять 

навчання 83 викладача, які по завершенню отримають 2 сертифіката, один від університету, 
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другий від Microsoft. Однією з важливих тем, які викладалися на цьому курсі є використання 

сервісу SharePoint. Цей сервіс представляє новий рівень взаємодії викладачів кафедр із 

студентами, тому що він надає можливість постійного і мобільного зв’язку із студентами, 

миттєвого оновлення інформаційних та навчальних ресурсів кафедр. За допомогою цього 

сервісу викладачі ЗДМУ отримають можливість покращити зв’язок з навчальними 

командами у MS Teams шляхом надання посилань на навчальні ресурси кафедри, розміщені 

у SharePoint. Такий перенос навчально-методичних матеріалів на платформу SharePoint 

значно допоможе підвищити якість навчання. 

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію завідувача кафедрою медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх 

технологій проф. Рижова О.А. «Методичні аспекти впровадження інформаційних 

технологій в навчальний процес на кафедрах та заходи щодо його покращення» 

прийняти до уваги. 

2. Завідувачам кафедр:  

2.1. Завідувачам кафедр, чиї дисципліни входять до ліцензійного іспиту КРОК 

1,2,3,Б розробити план впровадження до системи підготовки до іспитів 

навчально-методичні матеріали в якості інтерактивної відеопрезентації, які 

побудовані на інтеграції сервісів PowerPoint, VideoScreening та MS Forms. 

2.2. Розглянути можливість використання сторінки SharePoint у команді 

академічної групи MS Teams. 

До 20.05.2022  р. 

2.3. Надати план проведення майстер класів з професорсько-викладацького складу 

кафедри з питань використання сервісів MS Teams для підвищення якості е-

дистанційного навчання. 

До 03.06.2022  р. 

2.4. Впровадити на етапі підготовки до навчального процесу створення еталонних 

каналів з розгорнутим навчальним середовищем для викладання навчальної 

дисципліни у команді MS Teams. 

Постійно 

2.5. Впровадити до навчального процесу сервіс моніторингу навчальної активності 

студентів у середовищі MS Teams “Insights” з метою покращення якості 

дистанційного керування навчальним процесом викладачем. 

До 12.05.2022  р. 

2.6. Продовжити роботу з поповнення бібліотеки відеолекцій курсів, які 

викладаються на кафедрі.  

Постійно 

3. Директору наукової бібліотеки Карпенко Т.В.:  

3.1. Проводити на бібліографічний опис відеоматеріалів після перевірки їх 

комісією з аналізу онлайн курсів та розміщені цієї інформації у електронному 

каталозі бібліотеки. 

Постійно 
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3.2. Провести оновлення е-репозитарію DSpace до сучасної версії DSpace 6х. 

06.2022. 

3.3. Провести оновлення е-каталогу до сучасної версії шляхом укладання угоди з 

організацією постачальником програмного забезпечення. 

06.2022. 

4. Комісії з аналізу онлайн курсів: 

4.1. Проводити аналіз відеолекцій та іншого відеоконтенту, які розроблені на 

кафедрах університету, для подальшого затвердження на ЦМР. 

Постійно 

4.2. Продовжити формування та супровід службової бази електронних документів 

(сценарію онлайн курсу, рецензій на курс, архів курсу та ін.).  

Постійно 

5. Завідувачу кафедрою медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх технологій 

проф. Рижову О.А. :  

5.1. Розробити програми майстер класів з питань використання сервісів “Live 

Presentation in MS Teams”, MS Forms, ClassNotebook, StuffNotebook, Sway, 

Planner&Task та інших для покращення якості навчального процесу. 

До 20.06.2022 р. 

5.2. Проводити підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу 

університету з питань технологій е-дистанційного навчання відповідно плану. 

Протягом року 

6. Керівнику Центру дистанційної освіти та телемедицини Дмитрієву В.С. : 

6.1. Забезпечити супровід впровадження на сайті SharePoint кафедр університету 

сторінки оперативної інформації з організації навчального процесу. 

Постійно 

6.2. Забезпечити супровід та організацію дистанційного тренінгу студентів при 

підготовки до ліцензійного іспиту КРОК 1,2,3 засобами RATOS та MS Forms. 

Постійно 

6.3. Забезпечити супровід та консультативну допомогу студентів які 

використовують дистанційні засоби навчання. 

Постійно. 

6.4. Забезпечити технічні умови та консультативну допомогу викладачам кафедр 

університету при записі навчального відео та його наступного редагування у 

ЦДОТ. 

Постійно 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з НПНРЯО доц. 

Моргунцову С.А.  
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РІШЕННЯ 

Центральної методичної Ради 

Запорізького державного медичного університету 

з питання: «Підготовка до заліково-екзаменаційної сесії, затвердження матеріалів» 

від 28 квітня 2022 року 

 

Заслухавши і обговоривши доповіді деканів факультетів університету, голів 

циклових комісій та завідувачів кафедр з питання: «Підготовка до заліково-екзаменаційної 

сесії, затвердження матеріалів» ЦМР відзначає, що одним з основних принципів освітньої 

діяльності Запорізького державного медичного університету (ЗДМУ) є підвищення якості 

надання освітніх послуг на основі постійного моніторингу і контролю за систематичністю 

освітньої діяльності та виконанням графіка освітнього процесу студентами ЗДМУ. 

Реалізація цього завдання передбачає координацію роботи всіх структурних підрозділів, 

які забезпечують підготовку майбутніх фахівців з урахуванням воєнного положення. 

В університеті розроблено план підготовки до заліково-екзаменаційної сесії. На 

перше місце ставиться якість освіти та уникнення перенавантаження. Алгоритм єдиний за 

одним сценарієм, який включає збір тестових завдань (до 500 тестових завдань з бази ЛІ 

«Крок» по дисципліні), що будуть розміщені для підготовки на окремій сторінці 

електронних ресурсів до 20 травня. Тестові завдання візує спочатку завідувач кафедр, далі 

вони затверджуються на Цикловій методичній комісії відповідних дисциплін. Потім 

надаються на дозвіл декана відповідного факультету, надалі йдуть на затвердження 

Центральної методичної ради і на підпис проректора. Відповідність несуть завідувачі 

кафедр. До 27 травня буде сформована велика база тестових завдань і виставлена на 

ресурсах університету для підготовки студентів, де з неї будуть вибрані тести на іспити. 

За пропозицією деканів, голів Циклових методичних комісій іспити можуть 

проходити в 2 етапи: перший етап включає тестування, другий – очно-дистанційне 

спілкування завідувача кафедри за графіком, яке може відбуватися до іспиту як допуск до 

іспитів. 80 тестових завдань виносяться на іспит з однієї дисципліни. Якщо декілька 

іспитів, вони складаються комплексно у поєднанні дисциплін для студентів одного курсу. 

При чому термін складання іспитів буде пролонговано протягом дня для можливості 

складання студентами, у яких можуть виникати проблеми технічного характеру. Можливо  

в разі виникаючих складнощів синхронного підключення замість спілкування надавати 

ситуаційні багаторівневі завдання в розділі їх специфіки, які вже мають досвід 

запровадження минулих сесій. Це стосується як перехідних іспитів, так і атестації 

випускників.  

Враховуючи вищенаведене Центральна методична рада ЗДМУ 

УХВАЛИЛА: 

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

підсумкового контролю академічної успішності студентів всіх курсів відповідно до 

рекомендацій МОН, МОЗ України та наказу ректора ЗДМУ щодо діяльності у період 

воєнного стану, враховуючи досвід проведення освітнього процесу з використанням 

сучасних IT-технологій. 
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2. Проректору з науково-педагогічної, навчальної роботи та якості освіти доц. 

Моргунцовій С.А. спільно з деканами факультетів - доц. Компанійцем В.М., доц. 

Полковніковим Ю.Ф., доц. Шишкіним М.А., доц. Кремзером О.А., доц. Бігданом О. , 

доц. Іваненком Т.В.: 

2.1. Забезпечити контроль за проведенням всіх видів атестації академічної 

успішності на засадах і принципах: академічної доброчесності, об’єктивності, 

прозорості, незалежності, виключення корупційних ризиків, обов’язковості, 

єдності методики оцінювання результатів. 

Протягом сесії 

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

можливостей та технологій дистанційного навчання з можливістю надання 

індивідуального графіку. У разі неможливості виконання програм практик у 

дистанційному або змішаному форматі практична підготовка може бути 

перенесена на наступний навчальний рік. 

Протягом року  

2.3. На виконання листа МОН № 1/4334-22 від 21.04.2022 «Про рекомендації 

стосовно окремих питань завершення 2021/2022 н.р. у закладах вищої, 

фахової передвищої освіти» забезпечити безпекові вимоги під час проведення 

сесії із створенням максимально сприятливих умов для здобувачів освіти.  

          Протягом сесії 

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

М.А., доц. Кремзеру О.А., доц. Бігдану О.А., доц. Іваненку Т.В., рекомендувати: 

3.1. Здійснювати постійний контроль за дієвістю роботи циклових      

методичних комісій факультетів. 

Постійно 

3.2. Надати пропозиції щодо процедури проведення атестації здобувачів вищої 

освіти на перехідних курсах у 2021-2022 н.р. в умовах воєнного стану 

використовуючи  попередній досвід. 

До 15 травня 2022 р. 

3.3. Використовувати аналіз результатів успішності студентів при перехідній 

атестації для забезпечення ліквідації заборгованості з метою успішного 

допуску до літньої сесії. 

Червень 2022 року 

3.4. Підготувати пропозиції щодо складу екзаменаторів  

        до 01 червня 2022 року 
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4. Завідувачам кафедрами: 

4.1. Неухильно дотримуватися вимог антикорупційного законодавства та у разі 

виявлення фактів, які містять ознаки корупційних діянь, невідкладно 

інформувати ректора та уповноважену особу з питань запобігання і виявлення 

корупції. 

Постійно 

4.2. Неухильно дотримуватися встановленої кількості контролюючих заходів 

відповідно до освітньої програми та графіку навчального процесу. 

Постійно 

5. 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: «Стан моніторингу навчального процесу на кафедрах університету»  

від 28 квітня 2022 року 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію керівника Центру дистанційної освіти і 

телемедицини та якості освіти Дмитрієва В.С., ЦМР відзначає, що Центр дистанційної освіти 

і телемедицини та якості освіти університету будучи складовою частиною внутрішньої 

системи якості освіти проводить постійний моніторинг перебігу навчального процесу. 

Оскільки 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 ЦДОТЯО, навчального та навчально-методичного відділів, деканатів та 

кафедр університету, які забезпечують підготовку майбутніх фахівців.  

Моніторинг навчального процесу на кафедрах університету проводиться у 

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

Наказу ректора Про організацію освітнього процесу у 2021-2022 н.р. від 25.08.2021 №332. 

Заходи моніторингу включають в себе: 

- Контроль стану проведення навчальних занять (лекції та практичні заняття), які 

проводяться у синхронному режимі з повною візуалізацією на основі MS Teams; 

- Контроль наповнення електронних навчально-методичних ресурсів кафедр на 

платформі MS SharePoint та їх супровід (дотримання кафедрами єдиної структури 

оформлення сторінок ЕНМР, наповнення відповідних каталогів контентом, тощо); 

- Супровід проведення кафедрами заходів контролю академічної успішності здобувачів 

освіти, обробка та аналіз результатів складання іспитів. 

До моніторингу навчального процесу задіяні наступні працівники ЦДОТЯО: Дмитрієв 

В.С., Пишнограєв Ю.М., Реутська Я.А., Бобкова М.Г., Нечипоренко Ю.Л., Буйніч О.В. 

Посилання на підключення до лекцій надаються модераторами у відповідну форму та 

розміщені на сайті ЦДОТЯО. Доступ до контролю практичних занять надається шляхом 

додавання акаунтів моніторингу до команд MS Teams та отримання відповідних посилань у 

календарі. Під час проведення моніторингу заняття приділяється увага наступним критеріям: 

фіксація факту проведення заняття для академічної групи або академічного потоку, кількість 

підключених осіб, мова викладання навчальної дисципліни, наявність на відео викладача 

підчас заняття, дотримання викладачем дресс-коду (присутність вдягнутого халата у 

викладача), дотримання викладачем хронометражу заняття, наявність запису відео під час 

заняття. Результати моніторингу постійно доповідаються проректору з НПРНЯО, доц. 

Моргунцовій С.А. та надаються деканам факультетів. Особлива увага приділяється заняттям 

з іноземними здобувачами та заняттям з навчальних дисциплін, які є компонентами ЄДКІ.  

Протягом 2021-22 навчального року ЦДОТЯО здійснено моніторинг 4325 лекційних 

занять та понад 2000 практичних занять. Менша кількість обсягу контролю практичних 

занять пов’язана з проведенням навчальних занять зі здобувачами освіти у аудиторному 

режимі у відповідні періоди начального року. 
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На час дії військового стану у ЗДМУ введено спеціальний режим проведення занять 

та їх моніторингу: 

Проведення усі занять (лекційних та практичних) проводиться дистанційно у MS 

Teams. Заняття проводяться у «потоковому режимі», створено розклад на період військового 

стану, враховано особливості підключення іноземних здобувачів (різниця у часі). 

З метою отримання оперативної інформації від викладачів про можливість їх участі у 

освітньому процесі двічі на тиждень проводиться анкетування викладачів: уточнюється їх 

місцезнаходження та технічна можливість підключення до занять у MS Teams;  

Враховується зміна обсягу виконуваної навчальної роботи згідно норм часу, 

звітування кафедр про виконання навчального навантаження за поточний місяць.  

Усім кафедрам рекомендовано виконувати запис проведення занять для можливості 

перегляду матеріалу у асинхронному режимі; 

Для студентів запропоноване гнучке регулювання термінів виконання завдань з 

навчальних дисциплін; 

У випадку повітряної тривоги – за необхідності тимчасове переривання заняття з 

інформуванням про це здобувачів та продовження його з безпечного місця. Відповідні 

начальні матеріали викладаються на ЕНМР та у файлах команд MS Teams.  

У період з 18 по 22.04.2022 р. проведено моніторинг кількості підключень шатних 

викладачів ЗДМУ до навчальних занять у квітні 2022 р. З результатами перевірки у 

приблизно 12% з різних обставин відсутні підключення до проведення навчальних занять в 

синхронному режимі. Також виявлено окремі випадки неповного виконання навчального 

навантаження, зокрема виконання аудиторного навантаження. В окремих випадках при 

наявності технічної можливості викладачі працювали зі студентами лише у режимі чату.  

За результатами перевірки до щотижневого анкетування викладачів додано пункти 

звітності про кількість виконаного аудиторного навантаження протягом тижня. 

Протягом навчального року проводився контроль наповнення електронних навчально-

методичних ресурсів усіх 62 кафедр університету. Результати перевірки: наповнення 

навчальним контентом, дотримання структури сайтів, відповідність оформлення навчальної 

та методичної документації кафедр чинним нормативним вимогам, доповідались проректору 

з НПРНЯО, доц. Моргунцовій С.А. та надавались деканам факультетів для подальшого 

опрацювання. 

Таким чином, організація моніторингу навчального процесу на кафедрах ЗДМУ 

здійснюється на постійній основі згідно планів. 

Виходячи з вищевикладеного, Центральна методична Рада 

УХВАЛИЛА 

1. Інформацію керівника Центру дистанційної освіти і телемедицини та якості освіти 

Дмитрієва В.С. з питання «Стан моніторингу навчального процесу на кафедрах 

університету» взяти до відома та продовжувати роботу в цьому напрямку. 

2. Керівнику Центру дистанційної освіти і телемедицини та якості освіти Дмитрієву 

В.С.: 

2.1. Продовжити виконання системного моніторингу освітнього процесу. 

Постійно 
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2.2. Забезпечувати належний стан електронних навчально-методичних ресурсів 

(EHMP) кафедр згідно затвердженої структури, порядку наповнення та 

актуальності на 2021-2022 н.р.. 

 Постійно 

2.3. Забезпечити формування тестової бази для складання заходів академічної 

успішності у весняному семестрі 2021-22 н.р. 

До 15.05.2022 р. 

2.4. Розробити та подати на затвердження План заходів моніторингу навчального 

процесу на 2022-2023 н. р. 

До 15.05.2022 р. 

3. Завідувачам кафедр університету забезпечувати сприяння проведенню заходів 

моніторингу навчального процесу на кафедрах університету. 

Постійно 

4. Контроль над виконанням даного рішення покласти на проректора з НПНРЯО, доц. 

Моргунцову С.А.  
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РІШЕННЯ 

Центральної методичної Ради 

Запорізького державного медичного університету 

з питання: «Підготовка до проведення практики» 

від 28 квітня 2022 року 

 

Заслухавши і обговоривши доповіді деканів медичних, фармацевтичних та 2-

міжнародного факультетів, ЦМР відзначає що у підготовці висококваліфікованих лікарів, 

лікарів-стоматологів та фармацевтів виробнича практика відіграє надзвичайно важливу роль, 

вдосконалюючи вміння та закріплюючи навички на практиці. Незважаючи на створення 

нових та вдосконалення існуючих програм,  проведення виробничої практики залишається 

відкритим. 

Основними документами є «Положення про проведення практики студентів вищих 

навчальних закладів України», затверджене наказом МОН України № 93 від 08.04.1993 р. та 

«Інструкція про виробничу практику студентів медичного, лікувального, педіатричного, 

медико-профілактичного, стоматологічного і фармацевтичного факультетів медичних і 

фармацевтичних ВНЗ III-IV рівнів акредитації», затверджена наказом МОЗ України №179 

від 03.10.1995 р. 

Документи, які регламентують проведення практики, досить застарілі й не можуть в 

повній мірі відповідати запитам сучасності, тим більше в умовах воєнного стану. Разом з 

тим, нових документів немає. 

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації 

та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у 

вищому навчальному закладі теоретичних знань, професійних умінь і навичок для прийняття 

самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, 

виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в 

практичній діяльності.  

Одним із важливих положень освітнього процесу є орієнтація вищих навчальних 

закладів на кінцевий результат: знання й уміння випускників повинні бути застосовані і 

практично використані на благо людства, вища освіта повинна бути відповідальною перед 

суспільством. Тобто, треба готувати спеціалістів сучасного типу, які мають бути 

конкурентоспроможними на ринку праці. Цьому певною мірою сприяє виробнича практика.  

Виробнича практика  - це крок до працевлаштування, урок, наданий студенту 

трудовим і громадським життям виробничого колективу. 

Разом з цим, з певними змінами у проведені виробничої практики в умовах воєнного 

стану та, ніхто не відміняв протиепідемічні заходи, пов’язані з ковідною інфекцією є й значні 

труднощі, зокрема: 

- недосконалість системи щоденного оцінювання знань студентів; 

- труднощі об'єктивного контролю та оцінювання самостійної роботи студентів; 

- складність опанування великої кількості практичних навичок в стислий термін; 

- велика кількість студенті, які одночасно повинні проходити практику; 

- організаційні складнощі проведення підсумкового модульного контролю 

одночасно рядом кафедр, відповідальних за практику.  

Перелік усіх видів практик для кожної спеціальності або спеціалізації, їх форми, 

тривалість і термін проведення визначаються в навчальних планах та графіках навчального 
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процесу. Необхідно, щоб на кожній ланці практики робочі програми мали рекомендації щодо 

видів, форм перевірки рівня знань, умінь, навичок, яких студенти мають досягти. Ці вимоги 

раніше об'єднувалися в наскрізній програмі практики, яка поновлювалася не менше одного 

разу на п'ять років і являлась основним навчально-методичним документом, 

регламентуючим зміст і послідовність практики.  

З переходом на кредитно-модульну систему організації навчального процесу наскрізні 

програми не поновлювалися і з часом відпала необхідність в їх поновленні, так як з усіх 

видів практики були створені типові програми практики. На основі цих типових програм, які 

затверджені МОЗ та МОН України, кафедри повинні розробити робочі програми відповідних 

видів практики та адаптувати їх до нинішніх умов.  

Проведення виробничої практики з кожним роком викликає все більше труднощів: 

скорочення ліжкового фонду, збільшення кількості студентів (одночасно проходять практику 

кілька курсів різних спеціальностей), не дуже позитивно налаштоване керівництво деяких 

лікувальних закладів, завідувачі кафедр з боєм виділяють викладачів для керівництва 

практикою. Також не зовсім об’єктивне оцінювання підсумків практики (80-90% - якість 

успішності).  

Особливо загострилась ситуація з березня 2020 року, що пов’язано з пандемією 

коронавірусної інфекції: карантинні заходи, перепрофілізація клінічних баз, запровадження 

освітнього процесу у дистанційному режимі та інші проблеми. 

Найбільш серйозним викликом стала повномасштабна війна з російським агресором: 

окупація значних територій, які традиційно були базами практики для певної категорії 

студентів. 

Треба шукати якісь інші шляхи проведення виробничої практики: індивідуальне 

проходження практики (студент обирає сам базу практики, керівника, час проходження – 

протягом року, влітку). Враховуючи ситуацію, яка склалась з базами практики у м. 

Запоріжжя треба активніше використовувати як базу потужності військового госпіталю, де 

вже працюють як волонтери наші студенти, потужності стоматологічних кафедр 

розташованих на базі ННМЦ «Університетська клініка ЗДМУ»  та провідні приватні 

стоматологічні клініки.  

Відповідно до листа МОН № 1/4334-22 від 21.04.2022 р. можуть бути внесені зміни до 

навчальних планів щодо заміни у разі неможливості проведення виробничої практики 

іншими освітніми компонентами у відповідній кількості кредитів ЄКТС. Для здобувачів 

освіти не випускних курсів в разі неможливості виконання індивідуального навчального 

плану в повному обсязі можна рекомендувати внесення змін і перенесення практик на 

наступні періоди навчання. За необхідності здобувачам освіти можуть надаватись академічні 

відпустки.  

Після нашої перемоги можливо проходження практики шляхом чергувань на 

приймальному покої, травмпунктах, ШМД, невідкладній допомоги, пунктах і кабінетах 

надання невідкладної стоматологічної допомоги, аптечних закладах Міністерства оборони та 

інше. Обов’язково ввести в підготовку виїзди з бригадами ШМД, в тому числі й 

спеціалізованими. Треба відновити участь студентів у клінічних обходах, консультаціях 

завідувачів кафедрами, професорами, доцентами, а також залучати їх до клінічних, патолого-

анатомічних конференцій та інших видах практичної роботи відділень лікарень, 

стоматологічних поліклінік та стоматологічних кабінетів.  
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Враховуючи воєнний стан, треба ввести тренінги з надання допомоги при 

невідкладних станах, в тому числі бойовими, наприклад у вигляді ділових ігор, з 

обов’язковим демонструванням наживо їх оволодіння кожним студентом. Розробку і 

проведення цих тренінгів можливо доручити кафедрі медицини катастроф, військової 

медицини та нейрохірургії, яку очолює проф. Перцов В.І.  

Треба посилити контроль і відповідальність викладачів за оволодінням навичок, які 

зазначені у свідоцтві практичної підготовки. 

Виходячи з вищевикладеного, Центральна методична Рада 

УХВАЛИЛА 

1. Інформацію деканів медичних, фармацевтичних та 2-міжнародного факультетів з 

питання «Підготовка до проведення практики» взяти до відома та продовжувати 

роботу в цьому напрямку. 

2. З метою подальшого удосконалення роботи кафедр, які беруть участь у проведенні 

виробничої практики студентів, що навчаються за спеціальностями «Медицина», 

«Педіатрія» «Стоматологія», «ТМДЛ» та «Фармація, промислова фармація»:  

2.1. Проректору з науково-педагогічної, навчальної роботи та якості освіти доц. 

Моргунцовій С.А. передбачити у роботі ЦМР університету розгляд питань 

якості практичної підготовки та методичного забезпечення виробничої та 

переддипломної практики за відповідними освітніми програмами. 

Протягом року 

2.2. Проректору з науково-педагогічної, навчальної роботи та якості освіти доц. 

С.А.Моргунцовій спільно з деканами І, ІІ та ІІІ медичних доц. Компанійцем 

В.М., доц. Полковніковим Ю.Ф., доц. Шишкіним М.А., І та ІІ фармацевтичних 

факультетів доц. Кремзером О.А., доц. Бігданом О.А.: 

2.2.1. Здійснювати дієвий контроль за організацією і перебігом всіх видів практик. 

Постійно 

2.2.2.  Передбачити використання потужностей військового госпіталю, ННМЦ 

«Університетська клініка ЗДМУ» та проходження практики за місцем 

проживання згідно гарантійних листів керівників медичних закладів, як баз 

проходження виробничих практик здобувачів освіти галузі «Охорона здоров’я»  

Постійно 

3. Деканам І, ІІ та ІІІ медичних доц. Компанійцю В.М., доц. Полковнікову Ю.Ф., доц. 

Шишкіну М.А.,  І фармацевтичного  факультетів Кремзеру О.А. разом з Гарантами 

ОПП: 

3.1. Переглянути перелік практичних навичок, які повинні опанувати студенти під 

час виробничої практики 

До початку практики 

3.2. Переглянути систему оцінки практичної підготовки з урахуванням системи 

дистанційної форми навчання 

До початку практики 

4. Відповідальному за організацію та проведення практик доц. В.І. Кравченку: 
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4.1. Забезпечити організацію та контроль індивідуального проходження практики 

студентами. 

Протягом року 

4.2. Удосконалити засоби контролю самостійної роботи студентів під час 

проходження ними виробничої практики. 

До початку практики  

5. Головам циклових методичних комісій: 

5.1. На своїх засіданнях передбачити перегляд робочих програм практик з 

урахуванням вимог сучасного стану та подати на затвердження ЦМР. 

До початку практики 

5.2. Забезпечити розробку відповідних заходів для належного рівня підготовки та 

проведення виробничих та переддипломних практик. 

До початку практики 

6. Завідувачам відповідними кафедрами: 

6.1. Привести у відповідність до змін, які відбулись у затверджених ОПП, робочі 

навчальні плани підготовки здобувачів освіти галузі «Охорона здоров’я» та 

робочі програми з дисциплін виробничих практик. 

До початку практики 

6.2. Забезпечити виділення необхідної кількості викладачів для керівництва 

практикою до червня 2022 р. 

До початку практики 

6.3. Забезпечити методичний супровід всіх видів практики відповідно до оновлених 

робочих програм практик. 

До початку практики 

6.4. Оновити методичні рекомендації щодо видів, форм перевірки рівня знань, 

умінь та навичок, якими повинен опанувати студент під час виконання програм 

виробничої та переддипломної практик. 

До початку практики 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на Першого проректора доц. М.О. 

Авраменка. 

 


