
РІШЕННЯ 

Центральної методичної Ради  

Запорізького державного медичного університету  

з питання «Про роботу Центральної методичної Ради, циклових методичних комісій і 

навчально-методичного відділу за 2021-2022 н.р.»  

від 26 травня 2022 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 2021-2021 н. р.», ЦМР відзначає, що робота 

відповідних підрозділів у 2021-2022 н. р. проводилася згідно із затвердженими планами і 

відповідно до Закону України «Про вищу 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. 

Зусилля Центральної методичної Ради, циклових методичних комісій і навчально-

методичного відділу постійно спрямовані на якість освіти: на підвищення рівня навчально-

методичної роботи, на покращення організації навчально-виховного процесу, створення 

якісних методичних матеріалів та оптимізацію впровадження сучасних новітніх 

інформаційних технологій в умовах змішаної форми навчання. 

Реалізація цього завдання передбачає координацію роботи всіх структурних 

підрозділів, які забезпечують підготовку майбутніх фахівців.  

Це питання набуло особливої актуальності у зв’язку з проведенням освітнього процесу 

практично з початку навчального року у дистанційному форматі відповідно до 

запроваджених в Україні протиепідемічних заходів, пов’язаних з пандемією коронавірусної 

інфекції.  

Ситуація стала ще гіршою з 24 лютого 2022 р. і до тепер, коли Україна живе та працює 

в умовах повномасштабної війни з російською федерацією. 

Головними пріоритетами у такий період є захист України, збереження життя громадян 

та забезпечення функціонування критичної інфраструктури держави. У цей час керівники 

закладів фахової передвищої, вищої освіти забезпечують в межах автономії, визначеної 

Законом України «Про вищу освіту» та «Про фахову передвищу освіту», захист учасників 

освітнього процесу, працівників і прилеглих територій. 

До початку запровадження воєнного стану в нашій країні одним із нагальних  завдань  

університету  в  реаліях сучасної  політичної  ситуації  в  країні було ознайомлення  та  

опрацювання  «Порядку організації  та  здійснення  загальновійськової  підготовки  громадян  

України  до національного спротиву», затвердженого Кабінетом Міністрів України 29.12.21 

№ 1443.  

Важливо  відмітити,  що  в  нашому  університеті  багато  років  ведеться  активна 

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

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

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

«Концепції розвитку Запорізького державного медичного університету». 

Активно  розвивається  волонтерська  діяльність  щодо  безпосередньої  медичної 

консультативної допомоги пораненим та хворим захисникам та спільної роботи у сфері 

підготовки, перепідготовки  та підвищення кваліфікацій  військових  медиків,  організації 

науково-дослідницької роботи та впровадження її результатів в практику. 

В університеті на високому рівні працює система дистанційного навчання та контролю 

на платформі MS Teams з кожної дисципліни без змін затвердженого графіку навчального 

процесу. Надання навчального матеріалу студентам відбувається в повному обсязі на 

високому професійному рівні з адекватним методичним забезпеченням. Це потребувало 
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значних зусиль не тільки співробітників кафедр, а й інших структурних підрозділів та служб 

університету. 

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. 

Високі наукові та освітні досягнення професорсько-викладацького  складу,  сучасна  

матеріально-технічна  база університету сформували умови для запровадження на кафедрах 

університету змішаної форми навчання, базовим компонентом якої є широке використання 

технологій дистанційного навчання. 

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 університеті постійно проводиться підвищення якості володіння комп’ютерними 

технологіями організації дистанційного навчання студентів.  

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. 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.  

Реалізуючи  завдання  ректора  Запорізького  державного  медичного університету 

професора Ю.М. Колесника про розробку і впровадження засобів інтерактивного 

спілкування на лекціях і практичних заняттях які проводяться за дистанційним форматом, на 

початку цього року було реалізовано переніс бази  навчально-методичних  матеріалів  з  FTP-

серверу  на  платформу  MS SharePoint із забезпеченням доступу до контенту зі сторінки 

сайту бібліотеки або кафедри.  

З поточного  навчального  року  атестація  здобувачів  освіти  всіх  спеціальностей  у  

ЗДМУ  має  проводитись відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 

2018 р. № 334 про «Порядок здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для  

здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань “22 Охорона 

здоров’я”. Ця  атестація  складається  з  таких  компонентів:  інтегрований  тестовий  іспит  

“КРОК”,  який  складається  з  двох  етапів  «Крок  І»  та  «Крок  ІІ»; об’єктивний 

структурований практичний (клінічний) іспит; міжнародний іспит з основ медицини; іспит з 

англійської мови професійного спрямування.  

У навчальний процес кожної дисципліни, що винесена на іспит, запроваджені 

організаційні та навчально-педагогічні заходи направлені на удосконалення та оптимізацію 

підготовки студентів до складання іспиту. Підготовка до складання ліцензійних іспитів 

проводилась в умовах карантину, воєнних дій, що потребувало створення та впровадження 

нових форм навчання та контролю. 

Робота з підготовки студентів до складання І  та ІІ етапу ЄДКІ (Крок-1, 2. ОСПІ) у 

Запорізькому державному медичному  університеті проводиться планомірно і впродовж 

всього періоду навчання студентів.  

Цього року підготовка до складання ліцензійних іспитів проводилась в умовах 

карантину, що потребувало створення та впровадження нових форм навчання та  контролю.  

Незмінними  залишились  контрольні  тестування,  виділення групи ризику, посилення 

роботи з даним контингентом, проведення оглядових лекцій тощо. Для підготовки до іспиту 



 

3 

 

широко використовувались можливості онлайн курсів,  програма тестування в системі 

«RATOS». Знайшли широке впровадження сервіси MS TEAMS та  інші програми і 

платформи онлайн комунікацій.  

За результатами попередніх семестрів навчання виявлялись слабкі ділянки у підготовці, 

а за результатами поточних  тестувань  виділялась  група  невстигаючих  студентів, з  якою  

проводилась посилена індивідуальна робота. 

Сьогодні в університеті розроблено план підготовки до заліково-екзаменаційної сесії. 

На перше місце ставиться якість освіти  та уникнення наднавантаження. Алгоритм єдиний за 

одним сценарієм, який включає збір тестових завдань, що будуть розміщені для підготовки 

на окремій сторінці електронних ресурсів. 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. Це стосується як перехідних іспитів, так і атестації випускників.  

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. 

Розміщені  матеріали  кафедр  на  Web-сторінках  структуровані  та систематизовані  

згідно  існуючих  вимог  в  декілька  розділів  для  більшої  наочності  при  їх  використанні.   

З січня 2018 року Запорізький державний медичний університет реалізує міжнародний 

проект «DEEP-RAFT: Навчання лікарів, підвищення обізнаності пацієнтів щодо фібриляції 

передсердь і венозної тромбоемболії» на замовлення американської фармацевтичної компанії 

Pfizer, Inc. Проєкт, розрахований на 3 роки, подовжено до вересня  2021 р., враховуючи 

складнощі з його реалізацією у зв’язку з карантинними обмеженнями  (COVID-19). 

Партнерами  ЗДМУ  для  реалізації  проєкту  стали: університет  Аристотеля  (м.  Салоники,  

Греція), Медичний  університет  ім. Давида Твілдіані (Грузія) та Карагандинський 

державний медичний університет  (Казахстан). 

З 25.09.2020 р.  на  кафедрі  фтизіатрії  і  пульмонологї  відбувається  реалізація  

проєкту «Створення туберкульозного (ТБ)-порталу випадків захворювань мікобактерії 

туберкульозу  на  Україні». Реалізація проєкту  відбувається  на  основі  договору  про  

науково-практичне  співробітництво  між Національним  науковим  центром  «Інститут  

експериментальної  і  клінічної ветеринарної  медицини»,  Комунальним  некомерційним  

підприємством «Запорізький  регіональний  фтизіопульмонологічний  клінічний  лікувально-

діагностичний  центр»  Запорізької  обласної  ради,  Запорізьким державним медичним 

університетом та Харківським   національним медичним університетом «Створення   

туберкульозного   (ТБ)-порталу   випадків захворювань на мікобактерії туберкульозу з 

України» та «Розробка стратегії профілактики  і  лікування  токсичного  ураження  печінки  у  

хворих  з мультирезистентним  туберкульозом  при  хіміотерапії  та  тютюнопалінні». 

В рамках  реалізації проекту програми «Студентська  академічна мобільність» від 

фонду «Дім Європи» у травні  2020  року  Запорізький державний медичний університет 

виграв конкурс щодо участі у програмі  студентської  академічної  мобільності  «САМ  

Україна».  Партнером  ЗДМУ для реалізації цього проєкту став Буковинський державний 

медичний університет, м. Чернівці, Україна.  

Всі  підрозділи  університету  дотримуються законів  та  підзаконних  актів,  щодо 

викладання  та  спілкування  українською  мовою  в  освітньому  процесі, методичній, 

виховній роботі та забезпечення  неухильного  дотримання  принципу  академічної 

доброчесності, правил етичної поведінки та вимог чинного антикорупційного  

законодавства. 
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Одним з питань якості навчального процесу в ЗДМУ на засіданнях ЦМР розглядалась 

підготовка лікарів стоматологів, яка проводиться у відповідності до освітньої програми 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 22 «Охорона 

здоров’я» зі спеціальності 221 «Стоматологія» з урахуванням вимог кваліфікаційних 

характеристик.  

Початок 2021-2022 навчального року був оптимістичним. Що дозволило на кафедрах 

стоматологічного профілю створити розклади опанування, студентами 2 - 5 курсу 3 

медичного факультету за фахом «Стоматологія», практичних навичок в фантомних класах та 

тренінговому центрі. Співробітниками кафедр було ретельно сформовано перелік «станцій» 

та проведено їх методичне і матеріальне забезпечення. Під час очного навчання проводилися 

опанування навичок студентами згідно складеного розкладу.  

Але з зв’язку з ситуацією, пов’язаною з поширенням захворюваності на COVID 19, та 

переходом університету на змішану форму навчання, навчальний процес здійснюється за 

умов карантину в дистанційному режимі з застосуванням ресурсів MC Office 365 на 

платформі Teams. Кафедрами було своєчасно переглянуте та відкориговане, згідно 

нестандартної ситуації, що склалася, методологічні заходи проведення практичних занять зі 

студентами з профільних клінічних дисциплін. 

На теперішній час навчальний процес забезпечено повністю за рахунок використання 

сучасних новітніх технологічних можливостей університету. 

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. 

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.  

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

тривалість і термін проведення визначаються в навчальних планах та графіках навчального 

процесу. Необхідно, щоб на кожній ланці практики робочі програми мали рекомендації щодо 

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

На основі типових програм, які затверджені МОЗ та МОН України, кафедри повинні 

розробити робочі програми відповідних видів практики та адаптувати їх до нинішніх умов.  

Треба шукати якісь інші шляхи проведення виробничої практики: індивідуальне 

проходження практики. 

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.  

Центральна Методична Рада відмічає, що стан організації заочного періоду навчання 

інтернів зі спеціальності «Педіатрія» на базах стажування в цілому задовільний.   

Складнощі в організації заочного циклу інтернатури мають певні пояснення: 

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

еміграція медичного персоналу, черги на амбулаторному прийомі. Всі ці явища не сприяють 

вихованню спеціалістів. Тому, кафедра повинна залишати позицію лідера в роботі з лікарями 

– інтернами як на очному, так і заочному циклах підготовки задля формування сучасних, 

всебічно розвинених фахівців з педіатрії.   

Окрім методичної допомоги інтерни можуть залучатися до різних форм соціальної, 

інтелектуальної, професійної діяльності, запропонованої кафедрою  для очного так і 

заочного циклу інтернатури. 

Центральна методична рада відзначає, що комплексна перевірка комісією СМЯО 

факультетів медичного спрямування дійшла висновку, що підготовка студентів в 

Запорізькому державному медичному університеті здійснюється на засадах впровадження 

сучасних заходів в рамках концепції якості освіти. 
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Головними підсумками роботи сектору моніторингу якості освіти університету за 

останній рік було проведення аналізу академічної успішності студентів із звітами на 

факультетській раді університету, аналіз підсумків комплексних екзаменів, анкетування 

студентів, викладачів, роботодавців для виявлення їх відношення до якості освіти на 

кафедрах  І,  ІІ  та  ІІІ  медичних  факультетів, уточнення  стану  проблеми академічної 

нечесності та деяких інших порушень, які можуть бути викликами в організації якісної 

освіти та  виховної роботи. За результатами атестаційної перевірки університетом 

підтверджена у 2020 р. відповідність стандартам якості ISO 9001:2009. 

Підготовка студентів в  Запорізькому  державному  медичному  університеті  

здійснюється  на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 03.05.2014 

№ 15076/1/1-14 з метою поліпшення організації вивчення студентами питань військової 

медицини та медицини надзвичайних ситуацій. 

На всіх кафедрах, де викладаються військово-спеціальні дисципліни внесено зміни до 

навчальних програм з відповідним навчально-методичним забезпеченням та є відповідальні, 

якім необхідно пройти тематичне удосконалення на базах опорних кафедр. 

Частиною інформаційного середовища університету, його  ресурсним,  

комунікативним,  соціально-культурним  центром є бібліотека університету, яка сприяє  

створенню  знань шляхом  впровадження  інноваційних  послуг  та  ресурсів  для  

викладання,  навчання  та дослідження. 

В бібліотеці університету запроваджено багато новітніх інформаційних сервісів та  

значно  покращено  діяльність  з  питань  обслуговування  користувачів.  Це  сучасний  

підрозділ,  технічно  обладнаний  оснащений  сучасною  комп’ютерною  технікою, 

мультимедійними інформаційними ресурсами, телекомунікаційними засобами, який для 

формування інформаційного поля використовує новітні інформаційні технології. 

Особлива увага приділяється комплектуванню фонду. В  бібліотеці  автоматизовано  всі  

основні  технологічні  процеси, що значно покращує діяльність з питань обслуговування 

користувачів. 

Діють інші сервіси: онлайн доступ до Електронного каталогу, авторизований онлайн  

доступ до матеріалів  Електронної  бібліотеки  (цілодобово), електронна  доставка 

документів, міжбібліотечний абонемент, електронне замовлення документів, комп’ютерний 

читальний зал, WiFi-мережа та додаткові бібліотечні послуги (сканування, ксерокопіювання, 

запис на диск тощо). Користувачі можуть працювати з електронними інформаційними 

ресурсами віддаленого доступу. Отримано доступ до баз даних Scopus та Web  of  Science.  

Протягом  року  бібліотека  отримувала  безкоштовні  тріал-доступи  до  близько  600  000  

документів  п’яти  БД  зарубіжних  видавництв,  користувачами  було завантажено для 

власного користування 15 549 документів 

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; супровід проведення кафедрами заходів 
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контролю академічної успішності здобувачів освіти, обробка та аналіз результатів складання 

іспитів. 

В університеті на високому рівні працює система дистанційного навчання та контролю 

на платформі MS Teams з кожної дисципліни без змін затвердженого графіку навчального 

процесу. Надання навчального матеріалу студентам відбувалося в повному обсязі на 

високому професійному рівні з адекватним методичним забезпеченням. Це потребувало 

значних зусиль не тільки співробітників кафедр, а й інших структурних підрозділів та служб 

університету. 

Контроль щодо планування та здійснення освітнього процесу проводився з 

урахуванням аналізу результатів екзаменаційних сесій, нарікань студентів, а починаючи з 

початку весняного семестру – щоденно співробітниками деканатів,  навчального відділу та 

ЦДОТЯО.  

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, ЦМР та циклових методичних комісій, 

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», підготовку до 

заліково-екзаменаційних сесій, 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. 

Навчально-методичний відділ здійснював інформаційно-аналітичне забезпечення 

кафедр та інших структурних підрозділів університету, надавав консультативну та практичну 

допомогу науково-педагогічним працівникам стосовно організації освітнього процесу. 

Важливим розділом навчально-методичної роботи університету є підготовка 

методичних матеріалів. 

Результати навчально-методичної видавницької діяльності у 2021-2022 н.р.: всього 

видано 480 робіт, з них підручників з Вченої ради: підручників 11, навчальних та навчально-

методичних посібників – 9, монографій – 13. А, також, підручників з грифом ЦМР – 7, 

навчальних та навчально-методичних посібників – 280, інструктивно-методичних матеріалів 

– 160, затверджених ЦМР. На розгляд Вченої ради надано 3 підручника. 

На виконання Наказу № 264 від 24.06.2018 р. протягом 2021-2022 н.р. затверджено 

ЦМР 28 навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін.  

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

та затвердження онлайн курсів, протягом 2021-2022 н.р. затверджено ЦМР 18 онлайн курсів. 

Загальна кількість онлайн курсів – 653. 

Українською мовою надруковано 399 робіт, англійською – 78, англійською та 

українською – 3.  

Розроблений план видання навчальної літератури ЗДМУ на 2022 рік, кафедрами 

Запорізького державного медичного університету заплановано 455 робіт. План видання 

навчальної літератури ЗДМУ на 2021 рік – виконано. 

Організовано розробку згідно з уніфікованою формою, проконтрольовано, переглянуто 

та підготовлено до затвердження 975 робочих програм. 

Протягом року 606 науково-педагогічних працівників ЗДМУ підвищили свій особистий 

спеціально-професійний рівень за різними напрямами, зокрема: ТУ зі спеціалізації – 204; 

спеціалізація – 37; місцеві курси – 246; на виїзних курсах – 1; стажування пройшли – 11; за 

кордоном – 11. 
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06 квітня 2022 р. відбувся випуск групи слухачів курсів підвищення кваліфікації 

«Організація навчального процесу на базі хмарних сервісів MS Office 365 та MS Teams для 

дистанційної та змішаної форми навчання». 83 науково-педагогічних працівника ЗДМУ 

навчались з 26.01.2022 р. по 06.04.2022 р., відповідно до наказу ректора ЗДМУ № 27 від 

20.01.2022 р. «Про проведення курсів підвищення кваліфікації «Організація навчального 

процесу на базі хмарних сервісів MS Office 365 та MS Teams для дистанційної та змішаної 

форми навчання». 

Наказом ректора від 19.10.2021 р. № 423 «Про роботу «Школи молодого викладача 

ЗДМУ» продовжено її роботу, до якої залучено колективи кафедр суспільних дисциплін, 

культурології та українознавства, МФІНТ та навчально-методичного відділу.  

П’ята група слухачів у кількості 13 осіб пройшла навчання з 27 жовтня 2021 р. по 27 

квітня 2022 р. в умовах пандемії COVID-19 та в умовах воєнного стану за змішаною формою 

з повною візуалізацією у синхронному онлайн режимі на основі MS Teams. 

Відповідно до Наказу № 334 від 25.08.2021 р. «Щодо організації роботи Циклових 

методичних комісій ЗДМУ» засідання ЦМК, протягом року, в умовах пандемії COVID-19 та 

в умовах воєнного стану, відбувались як у синхронному онлайн режимі на основі MS Teams, 

так і на території студмістечка ЗДМУ, відповідно до графіка та контролювались членами 

ректорату. Відбулось 10 засідань ЦМК, 16 червня 2022 р. – заключне, 11-те засідання. 

Згідно з Наказом № 333 від 25.08.2021 р. «Про склад Центральної методичної ради та 

циклових методичних комісій» засідання ЦМР, протягом року, в умовах пандемії COVID-19 

та в умовах воєнного стану, відбувались як у синхронному онлайн режимі на основі MS 

Teams, так і на території студмістечка ЗДМУ, відповідно до плану роботи. 

На базі методичного кабінету в минулому році, як і раніше, відбувалося засідання 

рейтингової комісії за участю співробітників навчально-методичного відділу, на яких була 

надана оцінка в балах методичної роботи кафедр за звітний період. 

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 

здобувачів вищої медичної освіти,  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.  

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 2021-2022 н. р. визнати задовільною. 

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

методичному відділу спрямувати зусилля на підвищення якості підготовки здобувачів 

вищої медичної освіти 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:  

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. 
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Постійно 

3.2. Об’єднати зусилля професорсько-викладацького колективу з підготовки 

підручників, посібників та інших навчально-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. Продовжити 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 

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 одну навчально-методичну роботу. 

Щорічно 

8. 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 26 травня 2022 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.  

Це питання набуло особливої актуальності у зв’язку з проведенням освітнього процесу 

практично з початку навчального року у дистанційному форматі відповідно до 

запроваджених в Україні протиепідемічних заходів, пов’язаних з пандемією коронавірусної 

інфекції.  

Ситуація стала ще гіршою з 24 лютого 2022 р. і до тепер, коли Україна живе та працює 

в умовах повномасштабної війни з російською федерацією. 

Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX затверджено Указ Президента 

України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», 

Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку 

дії воєнного стану в Україні» затверджено Указ Президента України від 14 березня 2022 року 

№ 133 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».  

Головними пріоритетами у такий період є захист України, збереження життя громадян 

та забезпечення функціонування критичної інфраструктури держави. У цей час керівники 

закладів фахової передвищої, вищої освіти (далі – заклади освіти) забезпечують в межах 

автономії, визначеної Законом України «Про вищу освіту» та «Про фахову передвищу 

освіту», захист учасників освітнього процесу, працівників і прилеглих територій. 

В університеті на високому рівні працює система дистанційного навчання та контролю 

на платформі MS Teams з кожної дисципліни без змін затвердженого графіку навчального 

процесу. Надання навчального матеріалу студентам відбувалося в повному обсязі на 

високому професійному рівні з адекватним методичним забезпеченням. Це потребувало 

значних зусиль не тільки співробітників кафедр, а й інших структурних підрозділів та служб 

університету. 

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 проводився з 

урахуванням аналізу результатів екзаменаційних сесій, нарікань студентів, а починаючи з 

початку весняного семестру – щоденно співробітниками деканатів,  навчального відділу та 

ЦДОТЯО.  

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 
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регулярно розглядається на засіданнях ректорату, ЦМР та циклових методичних комісій, 

вчених рад факультетів та Вченої ради університету. 

Заслухавши і обговоривши доповіді деканів факультетів, Центральна методична рада 

ЗДМУ 

УХВАЛИЛА: 

1. Процедуру перевірки роботи кафедр щодо планування та здійснення освітнього 

процесу визнати такою, що виправдала себе в умовах карантину та воєнного стану. 

2. З метою подальшого удосконалення усіх напрямків роботи щодо реалізації освітнього 

процесу структурним підрозділам, які здійснюють його планування, організацію, 

проведення та контроль: 

2.1. Вжити заходів, спрямованих на виконання рішення Вченої ради ЗДМУ від 20 

травня 2022 року «Про особливості завершення 2021-2022 н.р. та планування і 

підготовку до 2022-2023 н.р.». 

 Постійно 

2.2. Спрямувати зусилля на оптимізацію роботи структурних підрозділів 

університету, які безпосередньо задіяні в освітньому процесі, з урахуванням 

обставин сьогодення. 

        Постійно 

3. Забезпечити організоване закінчення 2021-2022 н.р., проведення підсумкового 

контролю академічної успішності студентів всіх курсів та підготовку до 2022-2023 н.р. 

відповідно до рекомендацій МОН, МОЗ України та рішення Конференції трудового 

колективу ЗДМУ від 20 травня 2022 р. щодо діяльності під час воєнного стану, 

враховуючи досвід проведення освітнього процесу з використанням сучасних IT-

технологій. 

4. 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.А., 

доц. Іваненком Т.В.: 

4.1. Забезпечити контроль за проведенням всіх видів навчальних занять та академічної 

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

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

єдності методики оцінювання результатів. 

Протягом року 

4.2. Забезпечити проведення всіх видів практик у 2022-2023 н.р. з залученням 

сучасних технологій. 

Протягом року 

4.3. Продовжити постійний моніторинг ефективності проведення освітнього процесу з 

використанням АСУ. 

Протягом року 

4.4. Вжити необхідні заходи з подальшого впровадження екзаменаційних сесій на всіх 

спеціальностях в тому числі з використанням сучасних технологій дистанційних 

методів навчання та контролю знань.  

Протягом року 
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5. Спільно з проректором з науково-педагогічної, навчальної роботи та якості освіти доц. 

Моргунцовою С.А. декану факультету проф. Рябоконю Ю.Ю.: 

5.1. Забезпечити чітку організацію навчального процесу з усіх спеціальностей. 

Протягом навчального року 

5.2. Здійснювати постійний контроль за якісною організацією навчального процесу з 

використанням технологій дистанційного навчання на базі сервісу MS Teams.  

Протягом навчального року 

5.3. Забезпечити оперативне керівництво проведенням усіх форм контролю знань 

інтернів, курсантів, слухачів заходів БПР та своєчасний аналіз їх результатів. 

       Протягом навчального року 

6. 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: 

6.1. Активно використовувати можливості комп’ютерної програми «Автоматизована 

система управління навчальним процесом» у роботі деканатів. 

Протягом року 

6.2. Здійснювати постійний контроль за дієвістю роботи циклових методичних 

комісій факультетів. 

Постійно 

6.3. Використовуючи досвід проведення ректорських контрольних робіт і атестації 

випускників та здобувачів вищої освіти на перехідних курсах у 2021-2022 н.р. 

удосконалити процедуру їх проведення в умовах воєнного стану. 

Протягом року 

6.4. Ретельно проаналізувати результати успішності студентів за результатами 

весняного семестру та атестації випускників, вжити необхідні заходи щодо їх 

поліпшення. 

До 30.09.2022 року  

7. Декану факультету проф. Рябоконю Ю.Ю.: 

7.1. Здійснювати регулярний аналіз результатів успішності інтернів та вживати 

необхідні заходи щодо їх поліпшення враховуючи зміни в програмах навчання 

згідно Наказу МОЗ України від 22.06.2021  № 1254 «Про затвердження 

Положення про інтернатуру» {Із змінами, внесеними згідно з Наказом 

Міністерства охорони здоров'я № 493 від 16.03.2022} 

         Постійно 

7.2. З метою удосконалення методичної роботи на кафедрах факультету забезпечити 

методичний супровід кафедр деканом та заступниками декану відповідно до 

посадових обов’язків. 

         Постійно 

7.3. Контролювати використання та впроваджувати розробку нових он-лайн курсів 

для організації самостійної роботи інтернів, курсантів на післядипломному етапі. 

Успішне проходження он-лайн курсу «Крок 3. ЗЛП, Стоматологія, Лабораторна 

діагностика, Фармація» є допуском до складання ліцензійного державного іспиту 

із цих дисциплін. 

         Постійно 
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7.4. 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 

7.5. З урахуванням постанови кабінету міністрів України від 14 липня 2021 р. № 725 

про затвердження «Положення про систему безперервного професійного розвитку 

медичних та фармацевтичних працівників», Наказу МОЗ України від 19.01.21 № 

74 «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я 

України» впроваджувати нові курси, симуляційні тренінги, фахові школи з метою 

підвищення кваліфікації з різних напрямків на факультеті післядипломної освіти. 

Постійно 

8. Головам циклових методичних комісій: 

8.1. Проаналізувати досвід проведення засідань ЦМК у змішаному режимі з 

документальним фіксуванням та наданням рішень у встановленому порядку за 

допомогою електронних ресурсів. 

Протягом навчального року 

8.2. Забезпечити регулярний розгляд на своїх засіданнях питань з планування 

освітнього процесу та контролю за його здійсненням. 

Постійно 

8.3. Включити до плану роботи циклових методичних комісій питання методичного 

забезпечення, процедури підготовки студентів та проведення всіх етапів ЄДКІ 

(Крок 1, 2, 3, англійська мова професійного спрямуванням та Крок Б) зі 

звітуванням завідувачів кафедр. 

За планом роботи ЦМР 

9. Завідувачам кафедрами: 

9.1. Приділити особливу увагу збалансованості різновидів роботи науково-

педагогічних працівників, з урахуванням досвіду цього року. 

Постійно 

9.2. Забезпечити постійний контроль за перебігом освітнього процесу на кафедрах та 

якістю його організації.  

 Постійно 

9.3. 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 

9.4. Продовжити роботу щодо удосконалення on-line форм освітнього процесу та 

організації використання їх в самостійній роботі студентів.  

Постійно 

9.5. Надавати пропозиції гарантам щодо нововведень та змін освітніх програм 

відповідних спеціальностей. 

Протягом навчального року 
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9.6. Неухильно дотримуватися встановленої кількості контролюючих заходів 

відповідно до освітньої програми та графіку навчального процесу. 

Постійно 

9.7. Здійснювати планування та регулярний контроль щодо підвищення професійної 

кваліфікації викладачів та своєчасним проходженням ними атестації. 

Постійно 

9.8. Продовжити роботу з запровадження дистанційного навчання викладачів, інших 

інноваційних форм організації освітнього процесу, поліпшення його науково-

методичного забезпечення. 

Протягом навчального року 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з НПНРЯО доц. 

Моргунцову С.А. 

11. Інформацію про виконання рішення ЦМР університету заслухати в травні 2023 року. 

 


