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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 23 травня 2019 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 високі наукові та освітні досягнення професорсько-

викладацького складу, сучасна матеріально-технічна база університету 

сформували умови для запровадження на кафедрах університету сучасної 

дистанційної методики освітнього процесу – онлайн курсів. Кафедри 

університету розробили та розробляють онлайн курси та впроваджують 

дистанційну форму навчання курсів за вибором для студентів денної форми 

навчання. На цей час на платформі LMS edX всього зареєстровано 507 онлайн 

курсів з яких 226 є онлайн курси за вибором.  

Відповідно до рішення Вченої ради ЗДМУ від 24.01.2017 року з питання 

«Про організацію та впровадження сучасних методів навчання на кафедрах 

університету» визначено: забезпечити запровадження та використання з 

01.03.2017 р. онлайн курсів для організації самостійної роботи на 

післядипломному етапі та з 01.09.2017 р. – для студентів усіх спеціальностей та 

курсів. Самостійна робота студента (СРС) з усіх дисциплін проходить у 

дистанційному режимі. На сьогодні зареєстровано 264 онлайн курси для 

самостійної роботи.  

Затверджено на ЦМК – 203, подано на затвердження ЦМК – 30  

Широке використання в освітньому процесі онлайн курсів з різних видів 

занять стало поштовхом для створення та запровадження онлайн курсів зі 

самостійної підготовки студентів до складання ЛІ «Крок 2,3» з усіх 

спеціальностей, тим більше.  

На виконання наказу ректора від 04.09.2018 р. № 371 на всіх 

спеціальностях було створено під головуванням деканів факультетів робочі 

групи з розробки й запровадження відповідних онлайн курсів для підготовки 

студентів. Регулярно проводились і проводяться засідання робочих груп для 

вирішення поточних питань і проблем, що виникають при роботі студентів у 

режимі тестування. Онлайн курси СРС «КРОК 2. Загальна лікарська підготовка», 
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«КРОК 2.Загальна лікарська підготовка. Для російськомовних студентів», «STEP 

2. Medicine», «КРОК 2. Педиатрия», «КРОК 2. Фармація», «КРОК 2. Фармация 

(для іноземних студентів)», «КРОК 3. Загальна лікарська підготовка», «Крок 3. 

Фармація», «КРОК 3. Лабораторна діагностика», були створені та розміщений на 

платформі edX. Для моніторингу процесу підготовки студентів до ліцензійного 

іспиту онлайн курси були структуровані на 3 блоки по 3-5 дисциплін, які входять 

до структури «Крок 1», «Крок 2», «Крок 3» та  розроблені сценарії для 3-х 

тестувань, які залучені до плану підготовки. При формуванні бази тестів з 

еталонними відповідями для модулів з дисциплін було використано тести з бази 

Центру тестування при МОЗ України. Проведена робота надала відповідні 

результати. 

З метою подальшого удосконалення методики впровадження дистанційної 

форми навчання на базі онлайн курсів на кафедрах університету Центральна 

методична Рада 

УХВАЛИЛА 

1. Інформацію завідувача кафедрою медичної та фармацевтичної інформатики 

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

інформаційних технологій в навчальний процес та заходи його 

покращення»  прийняти до уваги. 

2. Завідувачу кафедрою медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх 

технологій проф. Рижову О.А. : 

2.1. Розробити та провести тестування нової версії платформи для контроля 

знань i-RATOS. 

Термін виконання: до 01.12.2019 р. 

2.2. Розробити план заходів щодо оптимізації технічного, методичного та 

організаційного сервісів Office 365 ClassNote та Teams для кафедр та 

підрозділів університету. 

Термін виконання: до 31.06.2019 р. 

2.3. Розробити та представити концепцію «Корпоративних знань» та 

«Системи управління корпоративними знаннями». 

Термін виконання: до 01.09.2019 р. 

2.4. Організувати та провести науково-методичну  відеоконференцію 

«Організація навчального процесу на базі системи управління 

корпоративними знаннями». 

Термін виконання: до 30.04.2020 р. 
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2.5. Провести курси ТУ для викладачів університету «Інтеграція сервісів 

Office 365 ClassNote та Teams в онлайн курси на платформі edX. 

Термін виконання: до 06.2019 р. 

3. Доценту кафедри технології Бурлаці Б.С. включити графу оцінки «залік» 

за самостійну роботу в онлайн курсі за СРС. 

Термін виконання: до 01.09.2019 р.  

4. Завідувачам кафедр: 

4.1. Надати пропозиції з удосконалення системи підготовки студентів до 

ліцензійних іспитів ЕДКІ, Етап 1,2,3 на базі онлайн курсів шляхом 

впровадження міжпредметних зв’язків сформованих на понятійній 

основі між базами тестів дисциплін в інтегрованих онлайн курсах. 

Термін виконання: до 01.09.2019 р. 

4.2. Забезпечувати подальше запровадження на кафедрах сучасних 

інформаційних методів навчання в освітньому процесі. 

Термін виконання: постійно 

4.3. Впровадити в роботу групи по розробці та супроводу онлайн курсів 

«Положення по роботі консультантів з питань онлайн курсів каф.МФІ 

та НТ. 

Термін виконання: до 10.06.2019 р. 

4.4. Налагодити роботу з «Комісією з аналізу онлайн курсів» на базі  

«Програми з результатами оцінки онлайн курсів» та забезпечити 

вдосконалення та оновлення онлайн курсів відповідно до рекомендацій 

комісії. 

Термін виконання: до 01.09.2019 р. 

4.5. Передбачати розробку відеоконтенту в структурі онлайн курсів як 

обов’язкового елементу. 

Термін виконання: постійно 

4.6. Розробити форму сертифіката і створити умови його отримання після 

закінчення онлайн курсу студентами, інтернами та слухачами курсів 

підвищення кваліфікації, які успішно засвоїли матеріал. 

Термін виконання: до 01.09.2019 і постійно 

4.7. Залучати студентів, інтернів, магістрів, клінічних ординаторів та 

слухачів курсів підвищення кваліфікації до розробки матеріалів для 

впровадження сучасних інформаційних технологій. 

Термін виконання: постійно 
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4.8. Провести індексацію баз тестів RATOS з підготовки до ліцензійних 

іспитів КРОК відповідно до понять, для перевірки яких призначені 

тести. 

Термін виконання: до 01.09.2018 (Координатор – проф. Рижов О.А.) 

4.9. Створити банки відеоматеріалів на кафедрах, а також ЗD моделей 

процесів, які розглядаються під час лекцій та практичних занять. 

Термін виконання: постійно 

4.10. Для оптимізації управління та підвищення швидкості інформаційного 

забезпечення впровадити в роботу кафедр та підрозділів, які 

забезпечують навчальний процес сервісів MS Office 365 ClassNote, 

StuffNote та Teams . 

Термін виконання: до 01.09.2019 р.  

4.11. Продовжити роботу з удосконалення затверджених функціонуючих 

онлайн курсів для самостійної роботи студентів на кафедрах шляхом 

оновлення контенту відповідно до нових рекомендацій та наказів МОЗ 

України, а також впровадження нових форм дистанційного навчання: 

інтерактивних онлайн лекцій та консультацій за допомогою Lync, 

Skype for Bussiness для створення «ефекту присутності» викладача; 

використання технології «віртуальний пацієнт» з метою розвитку 

клінічного мислення у студентів; перехід до курсів з нелінійною 

структурою; підвищення якості відеоконтенту; створення та 

використання ігрових технологій у навчанні. 

Термін виконання: постійно 

5. Завідувачам клінічних кафедр: 

5.1. Продовжити впровадження віртуальних практичних засобів навчання: 

електронних (віртуальних) тренажерів, електронних практикумів, 

використання технології «віртуальний пацієнт», веб-квестів, силабусів, 

електронних підручників, електронних бібліотек з віддаленим 

доступом тощо. 

Термін виконання: постійно 

6. Директору наукової бібліотеки Карпенко Т.В.: 

6.1. Забезпечити підготовку студентів до ліцензійних іспитів ЄДКІ етап 

1,2,3 в комп’ютерних залах бібліотеки. 

Термін виконання:  постійно 

6.2. Розробити проект сервісів з збереження, пошуку, забезпечення 

навчального процесу електронними документами, медійними 
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матеріалами в рамках концепції «Системи управління корпоративними 

знаннями». 

Термін виконання: до 01.09.2019 р. 

6.3. Продовжити формування та супровід службової бази електронних 

документів (сценарію онлайн курсу, рецензій на курс, архів курсу та 

ін.). 

Термін виконання: постійно 

 

6.4. Удосконалити структуру бази навчальних елементів, які 

використовуються при розробці онлайн курсів. 

Термін виконання: постійно 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову ЦМР, Першого 

проректора Авраменка М.О. 
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РІШЕННЯ 

Центральної методичної Ради  

Запорізького державного медичного університету  

з питання «Про роботу Центральної методичної Ради, циклових методичних 

комісій і навчально-методичного відділу за 2018-2019 н. р.»  

від 23 травня 2019 року 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь першого проректора, голови 

Центральної методичної Ради доц. Авраменка М.О., голів циклових методичних 

комісій і навчально-методичного відділу «Про роботу Центральної методичної 

Ради, циклових методичних комісій і навчально-методичного відділу за 2018-

2019 н. р.», ЦМР відзначає, що робота відповідних підрозділів у 2018-2019 н. р. 

проводилася згідно із затвердженими планами і відповідно до Закону України 

«Про вищу освіту», «Про освіту», наказів Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства охорони здоров'я України стосовно вищої та вищої медичної і 

фармацевтичної освіти, Статуту закладу, наказів ректора та Положень про 

Центральну методичну раду та циклові методичні комісії університету. 

ЦМР відзначає, що робота відповідних підрозділів була спрямована на 

підвищення якості підготовки фахівців галузі «Охорони знань» з усіх 

ліцензованих в ЗДМУ спеціальностей як однієї з основних вимог до сучасної 

медичної освіти МОЗ України – відповідати стандартам якості підготовки. 

Зусилля Центральної методичної Ради, циклових методичних комісій і 

навчально-методичного відділу були спрямовані на якість освіти: на підвищення 

рівня навчально-методичної роботи, на покращення організації навчально-

виховного процесу, створення якісних методичних матеріалів та впровадження 

сучасних новітніх інформаційних технологій. 

Важливим напрямом у роботі циклових методичних комісій було широке 

впровадження і використання в навчально-виховному процесі засобів 

комунікації та інформаційних технологій. У цьому плані особливу увагу 

Центральна методична рада приділяла постійному оновленню навчально-

методичної документації на сайті університету, веб-сторінках та веб-порталі 

кафедр університету та забезпечення самостійної роботи студентів.. 

Освітня політика в Україні орієнтується на підвищення ефективності освіти 

та розвиток здібностей кожного студента. Використання нових технологій 

навчання передбачає не тільки поповнення теоретичних знань студентів, 

магістрів, інтернів, клінічних ординаторів і слухачів курсів підвищення 

кваліфікації, але й формування у них професійних умінь з організації успішної 

діяльності. Підвищення рівня організації навчального процесу є однією з 

основних складових якості освіти в університеті.  
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Створення єдиного інформаційного простору університету є фундаментом 

для активного використання технологій дистанційного навчання. Розвинена 

інфраструктура єдиного інформаційного простору ЗДМУ дає змогу активно 

використовувати дистанційні форми навчання для денної, заочної форми 

навчання на додипломному та післядипломному етапах.  

В університеті впроваджуються новітні технології проведення 

інтерактивних лекцій. 

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. 

№1556-VII та наказу МОН України «Про затвердження положення про 

дистанційне навчання» від 25.04.2013 р. № 446 в університеті триває створення 

та формування бази онлайн курсів для організації проведення курсів за вибором 

та самостійної роботи студентів. На платформі edX зареєстровано 414 та 

використовуються 385 курсів. які поділяються наступним чином: 181 –кількість 

онлайн курсів за вибором; 193 – кількість онлайн курсів для самостійної роботи; 

11 – кількість онлайн курсів для підготовки до КРОК. 

Поряд із традиційними методиками викладання існує ряд сучасних 

інноваційних методик підготовки студентів. В рамках реалізації проекту 

«ТАМЕ: Навчання на медичних помилках» (Erasmus+561583-EPP-1-2015-1-KZ-

EPPKA2-CBHE-JP(2015-2944/001-001) впроваджено інноваційний метод 

педагогіки – D-проблемно-орієнтоване навчання (D-PBL (Problem-Based 

Learning) з використанням віртуальних пацієнтів. 

Для реалізації проекту та D-PBL занять вперше в ЗДМУ було створено базу 

віртуальних пацієнтів (VP) хірургічного напрямку з медичними помилками.   

Всі підрозділи університету дотримуються норм ст. 48 «Мова викладання у 

вищих навчальних закладах» Закону України «Про вищу освіту», ст. 7 «Мова 

освіти» Закону України «Про вищу освіту», які забезпечують неухильне 

дотримання принципу академічної доброчесності, правил етичної поведінки та 

вимог чинного антикорупційного законодавства. 

Продовжується впровадження курсу «Українська мова як іноземна» для 

підготовки іноземних студентів, який передбачає реалізацію процесу мовної 

підготовки іноземних громадян в єдності адаптаційного, комунікативного, 

професійно орієнтованого та загальнонаукового напрямів. Цей навчальний курс 

орієнтований на засвоєння лексико-граматичного матеріалу з виразним 

професійним спрямуванням, мотивує необхідність формування активного 

соціально-культурного дискурсу. 

Центральна методична рада відзначає, що підготовка студентів в 

Запорізькому державному медичному університеті здійснюється на засадах 

впровадження розроблених заходів в рамках концепції якості освіти. 
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За результатами атестаційної перевірки університетом підтверджена у 2018 

р. відповідність стандартам якості ISO 9001:2009. 

Відповідно до наказу МОЗ України № 929 від 07.12.2009 р. «Про 

затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та на основі примірного 

навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої 

освіти в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» до наказу МОЗ України від 

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

за спеціальністю «стоматологія» практична підготовка студентів здійснюється у 

формі виробничої практики та професійної клінічної практичної підготовки 

студентів. 

Основними базами для студентів спеціальності «стоматологія» є ННМЦ 

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

ННМЦ «Університетська Клініка», де назагал 9 стоматологічних кабінетів з 12 

сучасними стоматологічними установками; фантомний клас кафедри 

пропедевтичної та хірургічної стоматології з 10 стоматологічними установками; 

відділення щелепно-лицевої хірургії КУ «МКЛЕШМД» з сучасним операційним 

блоком. Проте, навіть така кількість сучасно обладнаних місць на навчальних 

базах не дозволяє кожному студенту на практичних заняттях в повному обсязі 

засвоїти практичні навички з дисциплін. Проводиться подальша робота із 

залучення до співпраці приватних стоматологічних клінік та оснащення 

навчальних баз.  

З метою поліпшення організації вивчення студентами питань військової 

медицини та медицини надзвичайних ситуацій підготовка студентів в 

Запорізькому державному медичному університеті здійснюється на виконання 

доручення Кабінету Міністрів України від 03.05.2014 № 15076/1/1-14.  

Внесені зміни до діючих навчальних програм з дисциплін: «Внутрішня 

медицина» (5 рік навчання), «Госпітальна хірургія» (5 рік навчання), 

«Травматологія та ортопедія» (3 рік навчання), «Гігієна та екологія» (3 рік 

навчання), «Епідеміологія» (5 рік навчання). 

У 2018 -2019 н. р. для всіх студентів 2 курсу медичного факультету, а також 

для 3 курсу фармацевтичного факультету введена дисципліна «Підготовка 

офіцерів запасу в галузі знань». 

Бібліотека університету – є активним учасником навчально-виховного 

процесу. Це сучасний підрозділ із гнучкою структурою та організацією 

обслуговування, технічно обладнаний, оснащений сучасною комп’ютерною 

технікою, мультимедійними інформаційними ресурсами, телекомунікаційними 

засобами, який для формування інформаційного поля використовує новітні 

інформаційні технології. 
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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. 

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. 

З  метою підвищення якості підготовки майбутніх фахівців ректорат, ЦМР 

та навчально-методичний відділ провели навчально-методичну 

відеоконференцію «Концепція системи підготовки здобувачів вищої освіти до 

ЄДКІ з використанням сучасних інноваційних освітніх технологій». 

Медична освіта на сучасному етапі є важливою складовою в системі 

реформування галузі охорони здоров’я. Оцінювання академічної успішності 

здобувачів вищої освіти – один із головних етапів, що дозволяє визначити якість 

забезпечення навчального процесу при підготовці фахівців галузі. 

У ЗДМУ планування, реалізація та моніторинг освітнього процесу загалом 

та підготовка до етапу оцінювання академічної успішності зокрема здійснюється 

системно, згідно з чинною нормативно-правовою базою та деталізується 

наказами й розпорядженнями ректора університету. 

Конференція показала, що з огляду на нові тенденції розвитку вищої 

медичної освіти у системі реформування галузі охорони здоров’я, актуальною є 

розробка концепції системи підготовки здобувачів вищої освіти до ЄДКІ з 

використанням сучасних інноваційних освітніх технологій.  

Заходи ЗДМУ у запровадженні, проведенні новітніх форм оцінювання 

академічної успішності студентів здійснюються у цій системі та успішно 

реалізуються. Визначено ряд питань, що потребують опрацювання при 

підготовці до ЄДКІ..  

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. 

Контроль щодо планування та здійснення освітнього процесу проводиться з 

урахуванням аналізу результатів екзаменаційних сесій, обранням за конкурсом 
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або продовження дії контракту науково-педагогічних працівників, нарікань 

студентів тощо.  

Функції контролю здійснюються деканатами, навчальним відділом, 

проректорами. Контроль проводиться згідно з наказом або розпорядженнями 

ректора ЗДМУ проректорами, навчальним відділом університету та деканатами 

факультетів. Аналіз результатів контролю регулярно розглядається на засіданнях 

ректорату, вчених рад факультетів та Вченої ради університету. 

Аналіз роботи циклових методичних комісій свідчить про те, що в центрі 

їхньої уваги були основні питання навчально-методичної роботи, які спрямовані 

на покращення практичної і теоретичної підготовки студентів, на створення 

тестових завдань, на підвищення рівня підготовки студентів до ліцензійних 

іспитів «Крок-1, 2, 3», впровадження інформаційно-комунікаційних технологій 

та якісного методичного забезпечення.  

Слід відзначити, що циклові методичні комісії проводили постійну і велику 

роботу з рецензування і затвердження методичних матеріалів, підготовлених 

кафедрами і працювали відповідно планів, затверджених на засіданні 

Центральної методичної ради університету. 

Важливим розділом навчально-методичної роботи університету є 

підготовка методичних матеріалів. 

Результати навчально-методичної видавницької діяльності у 2018-2019 н.р.: 

всього видано 763 роботи (2017-2018 – 759), з них з грифом МОЗ / МОН України 

та за рішенням Вченої ради: підручників 8 (2017-2018 – 7), навчальних та 

навчально-методичних посібників – 19 (2017-2018 – 52), 7 програм навчальної 

дисципліни. Монографій – 9 (2017-2018 – 11). А, також, підручників – 8, 

навчальних та навчально-методичних посібників – 372 (2017-2018  – 506), 

інструктивно-методичних матеріалів – 235 (2017-2018  – 183) затверджених 

ЦМР. 

На затвердження Вченої ради планується надати 1 підручник та 11 

навчально-методичних посібників. 

На виконання Наказу № 264 від 24.06.2018 р. ЦМР затверджено 705 

навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін, на засідання 23 травня 

2019 р. надано ще 8 НМК. В наступному навчальному році науково-педагогічним 

працівникам необхідно зберігати в актуальному стані вже затверджені 

навчально-методичні комплекси та підготувати до 01.09.2019 р. на затвердження 

ЦМР навчально-методичні комплекси відповідно до змін контингенту та 

навчальних робочих планів.  

Відповідно до наказу № 494 від 07.12.2018 р. продовжує свою роботу 

комісія з аналізу та затвердження онлайн курсів, протягом 2018-2019 н.р. 
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затверджено ЦМР 65 онлайн курсів (2017-2018 – 126). На засідання ЦМР 

23.05.2019 р. надано 40 курсів. 

Українською мовою надруковано 511 робіт, російською – 143, англійською 

– 105, двома та більше мовами – 4.  

Відповідно до Наказу ректора, з метою оптимізації підготовки навчальної 

літератури та попередження можливих випадків прихованого плагіату 

підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, які надавались на 

розгляд Вченої ради, обов’язково перевірялись ліцензованою міжнародною 

антиплагіатною системою StrikePlagiarism.com.  

Проведена робота щодо виконання наказів МОН України від 25.04.2013 р. 

№ 446 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання» та ректора 

університету № 318-319 від 27.09.2016 р. «Щодо удосконалення Положення 

ЗДМУ о дистанційному навчанні», створення та формування бази онлайн курсів 

за вибором та самостійної роботи студентів. З метою рішення цього питання 

були проведені курси підвищення кваліфікації викладачів університету 

«Розробка схеми оцінювання знань та моніторинг діяльності студентів, які 

навчаються на платформі edX» з 12.06.2018 по 20.06.2018 р. для 91 науково-

педагогічних працівника ЗДМУ. 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 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». Всього у 2018-2019 

н.р. підвищили кваліфікацію 637 науково-педагогічний працівників (минулого р. 

– 379), за такими напрямками: тематичне вдосконалення зі спеціальності – 81 

викладач; передатестаційні цикли – 31 викладач; курси зі спеціалізації – 45 

викладачів; на виїзних курсах – 30 викладачів; на місцевих курсах – 54 

викладача; стажування пройшли – 11 викладачів; дистанційні курси – 51 

викладач; стажувались за кордоном – 49 викладачів. 

Протягом навчального року було організовано курси підвищення 

кваліфікації на базі Запорізького державного медичного університету за участю 

фахівців Запорізького Національного університету «Актуальні питання 

педагогіки та психології у вищій школі», на яких підвищили свою педагогічну 

майстерність 181 викладач (у 2017-2018 н.р. – 157. 
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27 березня 2019 р. випустився другий набір викладачів, чий стаж роботи 

менше 3 років,  «Школи молодого викладача» 13 осіб (перший набір – 10). 

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. 

Важливою в роботі відділу є організація підготовки методичних матеріалів 

з урахуванням сучасних вимог та участі викладачів у Всеукраїнських науково-

практичних і навчально-наукових конференціях. 

Науково-педагогічними працівниками ЗДМУ надано для участі в ХVІ 

Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Інновації у вищій медичній та фармацевтичній освіті України» (м. Тернопіль, 

16-17 травня) – 7 статей і 39 тез. 

Оцінюючи в цілому позитивно роль Центральної методичної ради, 

циклових методичних комісій і  навчально-методичного відділу у покращенні 

якості навчально-методичної роботи університету і в підвищенні рівня 

теоретичної та практичної підготовки студентів, магістрів, аспірантів, інтернів, 

клінічних ординаторів, слухачів курсів підвищення кваліфікації,  Центральна 

методична рада відмічає, що в рішенні цього важливого питання є невикористані 

резерви. Це стосується подальшого впровадження зусиль, які будуть спрямовані 

на виконання навчальних планів на основі покращення якості навчального 

процесу, самостійної роботи студентів, удосконалення рейтингової системи 

оцінки знань студентів та стандартизації контролю знань. У центрі уваги 

повинно бути значне покращення практичної підготовки студентів з усіх 

дисциплін на основі контролю академічної успішності здобувачів вищої освіти. 

З метою подальшого вдосконалення роботи Центральної методичної ради, 

циклових методичних комісій і навчально-методичного відділу, ЦМР 

УХВАЛИЛА 

1. Роботу Центральної методичної ради, циклових методичних комісій і 

навчально-методичного відділу за 2018-2019 н. р. визнати задовільною. 

2. Центральній методичній раді, цикловим методичним комісіям і навчально-

методичному відділу спрямувати зусилля на підвищення якості підготовки 

фахівців на основі оптимізації навчального процесу на всіх етапах їхньої 

підготовки. 

Постійно 

3. З метою вдосконалення навчально-методичної роботи і підвищення рівня 

освіти в університеті Центральній методичній Раді:  
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3.1. Визначати методологічні аспекти подальшої діяльності професорсько-

викладацького колективу університету щодо підвищення рівня 

підготовки фахівців та стандартизації якості освіти відповідно до вимог 

вищої освіти. 

Постійно 

3.2. Об’єднати зусилля професорсько-викладацького колективу з 

підготовки підручників, посібників та інших методичних матеріалів 

для покращення методичного забезпечення викладання навчальних 

дисциплін. 

Постійно 

3.3. Продовжити впровадження новітніх сучасних інформаційних 

технологій у навчальний процес. 

Постійно 

3.4. Продовжити запровадження онлайн курсів для організації самостійної 

роботи на додипломному і післядипломному етапах навчання. 

Постійно 

3.5. Продовжити роботу з удосконалення системи підготовки студентів усіх 

спеціальностей щодо проведення ліцензійних інтегрованих іспитів 

«Крок-1», «Крок-2», «Крок-3». 

Постійно 

3.6. Продовжити роботу щодо покращення організаційного та методичного 

забезпечення практичної підготовки студентів. 

Постійно 

4. Головам циклових методичних комісій: 

4.1. Посилити контроль за підвищенням методичного та організаційного 

забезпечення підготовки до ліцензійних іспитів системи «Крок», ЄДКІ. 

Постійно 

4.2. Активізувати роботу щодо покращення організації та проведення 

об’єктивно структурованих практичних (клінічних) іспитів (ОСП(К)І). 

Протягом року 

5. Деканату післядипломної освіти, завідувачам клінічних кафедр 

активізувати роботу з підготовки лікарів-інтернів у період заочного 

навчання на базах стажування з метою її покращення. 

Протягом року 
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6. Голові ради з навчально-методичного забезпечення проф. Резніченку Ю. Г. 

продовжити роботу щодо впровадження навчально-методичної 

видавницької діяльності в ЗДМУ. 

Постійно 

7. Завідувачам кафедр університету щорічно готувати та надавати на розгляд  

Вченої ради ЗДМУ 1 навчально-методичну роботу. 

Щорічно 

8. Завідувачам кафедр університету розробити та запровадити методику щодо 

проведення інтерактивних лекцій. 

Протягом року 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого проректора 

доц. Авраменка М. О. 
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РІШЕННЯ 

Центральної методичної Ради 

Запорізького державного медичного університету 

з питання: «Про перевірку протягом навчального року роботи кафедр щодо 

планування та здійснення освітнього процесу»  

від 23 травня 2019 року 

 

Заслухавши і обговоривши доповіді деканів факультетів університету, 

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. 

Моніторинг і контроль за систематичністю освітньої діяльності має кілька 

складових, а саме: 

- об’єкти контролю якості освітнього процесу;  

- організацію та проведення контролю за якістю освітнього процесу, які 

включають організацію контролю готовності кафедр до навчального 

року 

- організацію контролю за дотриманням розкладу навчальних занять 

- організацію контролю якості проведення занять та контрольних 

заходів;  

- контроль навчально-методичного забезпечення дисциплін;  

- організацію та дотримання графіку освітнього процесу.  

Контроль щодо планування та здійснення освітнього процесу проводиться 

з урахуванням аналізу результатів екзаменаційних сесій, обранням за конкурсом 

або продовження дії контракту науково-педагогічних працівників, зауважень 

студентів тощо.  

Функції контролю здійснюються деканатами, навчальним відділом, 

проректорами. Контроль проводиться згідно з наказом або розпорядженнями 

ректора ЗДМУ проректорами, навчальним відділом університету та деканатами 

факультетів. Аналіз результатів контролю регулярно розглядається на засіданнях 

ректорату, вчених рад факультетів та Вченої ради університету. 

Заслухавши і обговоривши доповіді деканів факультетів, Центральна 

методична рада ЗДМУ 

УХВАЛИЛА 
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1. Процедуру перевірки роботи кафедр щодо планування та здійснення 

освітнього процесу визнати доцільною та продовжити в подальшому. 

2. З метою подальшого удосконалення усіх напрямків роботи щодо 

реалізації освітнього процесу структурними підрозділами, які 

здійснюють його планування, організацію, проведення та контроль: 

2.1. Вжити заходів, спрямованих на виконання рішення Вченої ради 

ЗДМУ від 14 травня 2019 року «Про особливості завершення 2018-

2019 н.р. та планування і підготовку до 2019-2020 н.р. Затвердження 

робочих планів зі спеціальностей та спеціалізацій на 2018-2019 н.р.»  

Протягом року 

2.2. Посилити заходи з оптимізації роботи структурних підрозділів 

університету, які безпосередньо задіяні в освітньому процесі. 

Постійно 

3. Проректору з науково-педагогічної та навчальної роботи 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. 

Пряхіним О.Р., доц. Мельником І.В., доц. Дочинцем Д.І.: 

3.1. Здійснювати постійний контроль за організацією й перебігом 

освітнього процесу. 

Протягом року 

3.2. Забезпечити регулярний моніторинг використання АСУ МКР. 

Постійно 

3.3. На виконання Постанови КМУ від 28 березня 2018 р. № 334, Наказу 

МОЗ від 20 березня 2019 р. № 419 продовжити удосконалення 

заходів та контролю за реалізацією підготовки до Єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої 

освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона 

здоров’я». 

До 31.12.2019 р. 

3.4. Здійснювати постійний дієвий контроль за якісною організацією 

освітнього процесу та забезпечити оперативне керівництво 

проведенням усіх форм контролю знань студентів та своєчасний 

аналіз їх результатів. 

Протягом навчального року 

3.5. Вжити необхідні заходи з подальшого впровадження екзаменаційних 

сесій на всіх спеціальностях.  

Протягом року 
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4. Деканам факультетів доц. Компанійцю В.М., доц. Полковнікову Ю.Ф., доц. 

Шишкіну М.А. доц. Кремзеру О.А., доц. Пряхіну О.Р., доц. Мельнику І.В., 

доц. Дочинцю Д.І.  рекомендувати: 

4.1. Продовжити роботу з використання відповідних модулів 

комп’ютерної програми «Автоматизована система управління 

навчальним процесом» у роботі деканатів. 

Протягом року 

4.2. Здійснювати постійний контроль за дієвістю роботи циклових 

методичних комісій факультетів. 

Постійно 

4.3. Провести ретельний аналіз результатів І етапу ЄДКІ та розробити 

необхідні заходи щодо якісної підготовки студентів до складових 

цього етапу. 

До 30.11.2019 р. 

4.4. Урахувати досвід проведення атестації випускників у форматі 

ОСП(К)І та розробити заходи щодо удосконалення процедури його 

проведення до необхідних стандартів. 

Протягом року 

4.5. Передбачити при розробці заходів щодо проведення атестації 

випускників використання потужностей міжкафедрального 

тренінгового центру з можливостю використання «Інтерактивного 

пацієнта». 

Протягом року 

4.6. Ретельно проаналізувати результати успішності студентів за 

результатами весняного семестру та атестації випускників та вжити 

необхідні заходи щодо їх поліпшення. 

До 30.10.2019 року  

5. Декану факультету післядипломної освіти проф. Рябоконю Ю.Ю.: 

5.1. Здійснювати регулярний аналіз результатів успішності інтернів та 

вживати необхідні заходи щодо їх поліпшення. 

Постійно 

5.2. З метою удосконалення методичної роботи на кафедрах факультету 

забезпечити методичний супровід кафедр деканом та заступниками 

деканів відповідно до посадових обов’язків. 

Постійно 
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5.3. Контролювати використання та впроваджувати розробку нових он-

лайн курсів для організації самостійної роботи інтернів, курсантів на 

післядипломному етапі.  

Постійно 

5.4. З метою покращення практичної підготовки інтернів, курсантів 

впроваджувати новітні форми навчання на базі тренінгового центру 

ЗДМУ на основі комп’ютерних сценаріїв стандартизованого 

пацієнта.  

Протягом навчального року 

5.5. Згідно із Законом України «Про засади запобігання та протидії 

корупції» № 7487 від 17.12.2010 р. забезпечити виконання 

«Комплексу заходів щодо запобігання і протидії корупції на 

факультеті».  

Постійно 

5.6. З урахуванням постанови кабінету міністрів України від 28 березня 

2018 № 302 «Про затвердження Положення про систему 

безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони 

здоров’я» впроваджувати нові курси підвищення кваліфікації з 

різних напрямків на факультеті післядипломної освіти. 

Постійно 

6. Головам циклових методичних комісій: 

6.1. Забезпечити регулярний розгляд на своїх засіданнях питань з 

планування освітнього процесу та контролю за його здійсненням. 

Постійно 

6.2. Включити до плану роботи циклових методичних комісій питання 

методичного забезпечення, процедури проведення всіх етапів ЄДКІ 

(Крок 1, 2, 3, англійська мова професійного спрямуванням, IFOM як 

з базових, так і з клінічних дисциплін). 

За планом роботи ЦМР 

6.3. При складанні плану роботи на наступний навчальний рік 

передбачити звіти завідувачів кафедр із зазначеного питання. 

За планом роботи ЦМК 

6.4. Приймати участь у роботі атестаційних комісій факультетів з 

подальшим розглядом результатів їх роботи на засіданнях ЦМК. 

Протягом навчального року 

7. Завідувачам кафедрами: 

7.1. Забезпечити чітке дотримування «Положення щодо організації та 

забезпечення якості освітнього процесу ЗДМУ». 
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Постійно 

7.2. Здійснювати постійний контроль за перебігом навчального процесу 

на кафедрах та якістю його організації.  

Постійно 

7.3. Скласти графіки відкритих занять та контрольних відвідувань, 

розмістити їх на web-сторінках кафедр та надати до навчального 

відділу. 

До початку семестру 

7.4. Результати контролю якості проведення відкритих занять та 

контрольних заходів обговорювати на засіданнях кафедр, зробити 

висновки та, за необхідності, розробити відповідні заходи. 

Протягом навчального року 

7.5. Інтенсифікувати розробку та забезпечити широке впровадження в 

освітній процес інноваційних методик освіти. 

Постійно 

7.6. Здійснювати планування та регулярний контроль щодо підвищення 

професійної кваліфікації викладачів та своєчасним проходженням 

ними атестації. 

Постійно 

7.7. Продовжити роботу з запровадження дистанційного навчання 

викладачів, інших інноваційних форм організації освітнього 

процесу, поліпшення його науково-методичного забезпечення. 

Протягом навчального року 

7.8. Забезпечити через стимулювання участь студентів у науково-

дослідній та винахідницько-інноваційній діяльності та ретельний 

якісний відбір їх для участі в олімпіадах та конференціях. 

Протягом навчального року 

7.9. Взяти під особистий контроль своєчасність та достовірність 

введення даних до електронного журналу кафедр та якісного ведення 

web-сторінок на сайті університету. 

Постійно 

8. Завідувачам кафедр, які беруть участь в атестації здобувачів освіти: 

8.1. Організувати подальшу розробку методичного забезпечення та 

процедури проведення всіх етапів ЄДКІ (Крок 1, 2, 3, англійська 

мова професійного спрямуванням, IFOM як з базових, так і з 

клінічних дисциплін). 

Протягом семестру 
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8.2. Кафедри, які приймають участь в І етапі ЄДКІ: проаналізувати 

підсумки його проведення у 2019 р., розробити конкретний план 

заходів щодо усунення недоліків підготовки студентів. 

До 01.12.2019 р. 

8.3. Завідувачам випускаючих кафедр:   

8.3.1. Ретельно проаналізувати результати атестації випускників 2018-

2019 н.р. та розробити необхідні заходи щодо наближення 

процедури проведення випускних іспитів у форматі ОС(П)КІ до 

існуючих вимог.  

До 01.02.2020 року 

8.3.2. Забезпечити підготовку необхідної кількості викладачів, 

відповідальних за роботу зі студентами на базі міжкафедрального 

тренінгового центру.  

Протягом семестру 

9. Завідувачам кафедрами, які приймають участь у післядипломній підготовці 

інтернів, курсантів: 

9.1. Постійно звертати увагу на необхідність підвищення якості 

підготовки інтернів, курсантів та вжити конкретні заходи щодо 

покращення організації навчального процесу.  

Протягом навчального року 

9.2. Здійснювати особистий контроль за проведенням контрольних 

заходів з оцінювання рівня знань інтернів та підготовкою до 

державних ліцензійних іспитів «Крок 3». 

Постійно 

9.3. Забезпечити контроль за підвищенням кваліфікації викладачів 

шляхом безперервного професійного навчання та своєчасним 

проходженням ними атестації. 

Постійно 

9.4. Активізувати запровадження новітніх форм організації навчального 

процесу на факультеті, поліпшувати його науково-методичного 

забезпечення. 

Протягом навчального року 

9.5. Звертати увагу на виконання інтернами правил внутрішнього 

трудового розпорядку та профілактику їх порушень. 

Постійно 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого проректора 

доц. М.О. Авраменка. 
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11. Інформацію про виконання рішення ЦМР університету заслухати в лютому 

2020 року. 

 

 


