
Інформація щодо вивчення стану використання державної мови 
 

Запорізький державний медичний університет 

 

12.03.2019-14.03.2019 

 

Запорізький державний медичний університет 
 

69035 м. Запоріжжя, пр. Маяковського 26   http://zsmu.edu.ua    

+38 (061) 224-64-69, +38 (061) 233-60-07 факс 

Ректор, доктор медичних наук, професор Колесник Юрій Михайлович. 

 

Структура університету: 

8 факультетів – І медичний факультет, ІІ медичний факультет, ІІІ медичний 

факультет, І фармацевтичний факультет, ІІ фармацевтичний факультет,  

І міжнародний факультет ІІ міжнародний факультет; факультет 

післядипломної освіти, 61 кафедра. 

 

Кадрове забезпечення: Станом на 12.03.2019 в університеті працює 812 

науково-педагогічних працівників, з них за основним місцем роботи – 762, 

сумісників – 50. Мають науковий ступінь: доктора наук 125, з них за основним 

місцем роботи – 111, сумісників – 14; кандидатів наук – 488 з них за основним 

місцем роботи – 452, сумісників – 36. Мають вчене звання: професора – 87 з 

них за основним місцем роботи – 81, сумісників – 6; доцента – 233 з них за 

основним місцем роботи – 220, сумісників – 13. 

 

Контингент осіб, що навчаються: Станом на 01.03.2019 в університеті 

навчалися 8978 здобувачів вищої освіти (з них 223 іноземні слухачі 

підготовчого факультету). За освітнім ступенем бакалавра на денній формі 

навчання – 245 (245 – за контрактом). За освітнім ступенем магістра – 5016: за 

денною формою навчання – 3687 (з них 926 – за держзамовленням, 2761 – за 

контрактом); за заочною формою навчання – 1329 (з них 1329 – за 

контрактом). За освітнім ступенем спеціаліст: 3415 за денною формою 

навчання – 2827 (з них 985– за держзамовленням, 1842 – за контрактом); на 

заочній формі навчання – 588 (588 – за контрактом). За освітньо-науковим 

ступенем доктора філософії на денній формі навчання – 65 (з них 63 за 

держзамовленням, 2 за контрактом); на заочній формі навчання –14 (з них 4 за 

держзамовленням, 12 – за контрактом).  

Чисельність іноземних студентів станом на 01.03.2019 становить 2541 осіб. За 

освітнім ступенем магістра денної форми навчання – 1576; на заочній формі 

навчання – 165. За освітнім ступенем спеціаліста денної форми навчання – 759 

на заочній формі навчання – 41. 

  

http://zsmu.edu.ua/


Спеціальності, за якими здійснюється підготовка фахівців:  

22 Охорона здоров’я:  

другий (магістерський) рівень: 221 Стоматологія, 222 Медицина, 

224 Технології медичної діагностики та лікування, 226 Фармація, промислова 

фармація, 228 Педіатрія. 

перший (бакалаврський) рівень: 224 Технології медичної діагностики та 

лікування, 227 Фізична терапія, ерготерапія. 

  



 

№ 

з/п 

Показник Значення Примітк

а 

 

1.  Наявність 

складової з 

питань 

використання 

державної мови 

в   

перспективном

у плані 

розвитку ЗВО 

(стратегія, 

концепція 

тощо)  

 

Концепція розвитку Запорізького державного 

медичного університету, затверджена Вченою 

радою ЗДМУ від 30.05.2016, протокол №10, 

базується на вимогах Закону України «Про вищу 

освіту», Закону України «Про засади державної 

мовної політики», передбачено дотримання норм 

ст. 48 «Мова викладання у вищих навчальних 

закладах» 

Відповідно до «Комплексу заходів з організації 

освітнього процесу у ЗДМУ у 2018-2019 н.р.» 

затвердженому Вченою радою ЗДМУ від 

31.08.2018 протокол № 1, передбачено 

дотримання норм ст. 48 «Мова викладання у 

вищих навчальних закладах» Закону України 

«Про вищу освіту» та ст. 7 «Мова освіти» Закону 

України «Про освіту». 

Відповідно до «Плану пріоритетних заходів 

Запорізького державного медичного 

університету на 2018-2019 н.р. щодо планування, 

організації та контролю якості освітнього 

процесу», затвердженого на засіданні Вченої 

ради від 21.06.2018, протокол №12 передбачено 

дотримання норм ст. 48 «Мова викладання у 

вищих навчальних закладах» Закону України 

«Про вищу освіту» та ст. 7 «Мова освіти» Закону 

України «Про освіту». 

 

 

2.  Питання 

застосування 

державної мови 

належить до 

сфери 

відповідальнос

ті посадових 

осіб (посадові 

інструкції або 

інші документи 

за наявності)  

 

Структура університету затверджена наказом 

ректора від 02.01.2019 № 01-к.  

У представлених посадових інструкціях 

чотирьох проректорів університету зазначено, 

що «на посаду проректора … призначається 

особа, яка вільно володіє державною мовою».  

У посадовій інструкції проректора з науково-

педагогічної та навчальної роботи 

Моргунцової С.А. визначено відповідальність за 

впровадження та застосування державної мови в 

освітньому процесі. 

 

 

3.  Посадовими 

інструкціями 

Посадовими інструкціями науково-педагогічних 

працівників передбачено вільне володіння 
 



працівників 

передбачена 

вимога щодо 

вільного 

володіння 

українською 

мовою під час 

виконання 

посадових 

обов’язків  

 

державною мовою (асистент кафедри онкології 

та онкохірургії Мельничук А.П., професор 

кафедри факультетської хірургії Шумна Т.Є. ).  

Порядок укладення контракту визначається 

Положенням «Про порядок проведення 

конкурсного відбору під час прийняття на 

роботу, продовження трудових відносин і 

звільнення з посад науково-педагогічних 

працівників у ЗДМУ» затвердженим Вченою 

радою від 01.09.2017 протокол № 1. 

Науково-педагогічні працівники проходять 

атестацію відповідно до Положення «Про 

атестацію науково-педагогічних працівників 

ЗДМУ» затвердженого Вченою радою від 

01.09.2017 протокол № 1. 

В зазначених Положеннях передбачено, що з 

претендентами на посаду (або тими, хто 

проходить атестацію) проводяться співбесіди 

співробітниками кафедри культурології та 

українознавства щодо вільного володіння 

державною мовою. Результати співбесіди 

затверджуються протоколами кафедри 

(протоколи від 01.02.2017 №7, від 31.01.2018 №7, 

від 07.02.2019 №7) та подаються на розгляд 

конкурсної (атестаційної) комісії. 

 

 Застосування 

української 

мови в 

освітньому 

процесі: 

 

Положенням про організацію освітнього 

процесу, затвердженим вченою радою 

університету від 01.09.2017 протокол №1 

передбачено, що мовою викладання в 

університеті є державна мова відповідно норм 

ст.48 Закону України «Про вищу освіту». 

 

 

4.  На офіційному 

веб-сайті ЗВО 

інформація та 

документи 

представлені 

українською 

мовою ( 

орієнтовний %) 

 

Офіційний сайт підтримується у шести мовних 

локаціях: українською мовою (основна), а також 

англійською, французькою, іспанською, хінді та 

арабською.  

 

5.  Освітніми 

програмами 

спеціальностей 

Вибірково вивчено перелік основних 

компетентностей освітніх та освітньо-

професійних програм підготовки здобувачів 

 



передбачено 

формування 

компетентності 

щодо володіння 

та 

використання 

української 

мови 

(вибірково, 

орієнтовний %) 

 

вищої освіти за освітніми ступенями бакалавра, 

магістра в ЗДМУ. 

Освітньою програмою підготовки фахівців 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 221 «Стоматологія» передбачена 

загальна компетентність щодо здатності 

спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово, а також здатність спілкуватись 

другою мовою. 

Освітні програми підготовки  другого 

(магістерського) рівня за спеціальностями 226 

Фармація, 228 Педіатрія опосередковано містять 

комунікаційні вимоги щодо використання 

державної мови, а саме зазначено 

компетентності - «сформованість мовної 

культури і досконалості та діловому спілкуванні, 

як усно, так і письмово» та «здатність до 

спілкування у професійному середовищі та з 

представниками інших професій у 

національному та міжнародному контексті». 

 

6.  Наявність 

навчального 

контенту 

українською 

мовою  

(вибірково, %), 

в. т. числі за 

окремими 

видами 

 

Науково- методична та навчально-методична 

робота є напрямком діяльності дорадчого органу 

університету- Центральної методичної ради, 

порядок роботи якої регламентований 

Положенням про Центральну методичну раду 

ЗДМУ введеним в дію наказом ректора від 

14.09.2017 №370.  

За рішенням Центральної навчально-методичної 

ради та Вченої ради Університету підручники та 

навчально-методичні посібники затверджуються 

як вид навчального видання. Аналіз видань за 

2016-2018 роки показав, що Центральною 

методичною радою в розрізі кафедр та мов, 

якими опубліковані підручники та посібники, 

рекомендовано: 

Рік 2016 2017 2018 

Кафедри клінічного спрямування 

Українською мовою 191 216 198 

Російською мовою 45 48 57 

Англійською мовою 32 33 81 

Декількома мовами 1 1 - 

Кафедри медико-біологічного 

спрямування 

Українською мовою 75 89 83 

 



 

Російською мовою 35 30 28 

Англійською мовою 22 23 30 

Декількома мовами - 4 1 

Кафедри фармацевтичного 

спрямування 

Українською мовою 168 218 175 

Російською мовою 100 40 30 

Англійською мовою 15 12 11 

Декількома мовами 8 2 - 

Кафедри гуманітарного спрямування 

Українською мовою 21 30 49 

Російською мовою 6 4 10 

Англійською мовою 2 2 8 

Декількома мовами 3 5 4 

Разом     724 757 765 

 

Взагалі за 2016-2018 р.р. науково-педагогічними 

працівниками ЗДМУ видано 2246 робіт: 

українською мовою – 1513, російською – 433, 

англійською – 271, декількома мовами – 29.  

Так, в 2018 році видано українською мовою – 505 

робіт, російською – 125, англійською – 130, 

двома та більше мовами – 5.  

Кафедри клінічного спрямування: українською 

мовою – 198 робіт, російською – 57, англійською 

– 81.  

Кафедри медико-біологічного спрямування: 

українською мовою – 83 роботи, російською – 28, 

англійською – 30, чотирма мовами: українською 

– англійською – іспанською – французькою – 1.  

Кафедри фармацевтичного спрямування: 

українською мовою – 175 робіт, російською – 30, 

англійською – 11. 

Аналіз видань за 2016-2018 роки показав, що 

Вченою радою ЗДМУ в розрізі кафедр та мов, 

якими опубліковані підручники та посібники, 

рекомендовано: 

 

Рік 2016 2017 2018 

Кафедри клінічного спрямування 

Українською мовою 15 15 8 

Російською мовою 2 - - 

Англійською мовою 1 2 1 

Декількома мовами - - - 



 

Кафедри медико-біологічного 

спрямування 

Українською мовою 4 3 10 

Російською мовою - - - 

Англійською мовою 1 1 3 

Декількома мовами - - - 

Кафедри фармацевтичного спрямування 

Українською мовою 12 5 8 

Російською мовою 3 1 - 

Англійською мовою - - - 

Декількома мовами 1 - - 

Кафедри гуманітарного спрямування 

Українською мовою 1 1 - 

Російською мовою 2 - - 

Англійською мовою - 1 - 

Декількома мовами - - - 

Разом     42 29 30 

 

Взагалі за 2016-2018 р.р. Вченою радою ЗДМУ 

затверджена 101 робота: українською мовою – 

82, російською – 8, англійською – 10, декількома 

мовами – 1.  

Так, в 2018 році Вченою радою ЗДМУ було 

затверджено українською мовою – 26 робіт, 

англійською – 4.  

Центральною навчально-методичною радою у 

2018 році для вивчення української мови, історії 

української культури видано 18 методичних 

розробок (затверджені протоколами ЦНМР від 

25.02.2018 №3 – 1 шт., від 24.05.2018 №5 – 7 шт., 

від 27.09.2018 №1 – 7 шт., від 22.11.2018 №2 – 3 

шт.). 

Із вибірково-проаналізованих робочих програм 

окремих дисциплін (розрахованих на навчання 

українських громадян) з рекомендованої 

літератури загальний відсоток українською 

мовою складає – близько 51 %, російською 

мовою – 47%, англійською – 2 %. 

Вивчення (вибірково) навчального контенту 

(навчально-методичного забезпечення)  на 

предмет розробки його українською мовою 

засвідчило, що переважна частина усіх видів 

навчально-методичного забезпечення розроблені 

українською мовою. Проте зустрічається 



навчально-методичне забезпечення кафедр 

російською мовою. Наприклад, 

Кафедра фізколоїдної хімії 

«Конспект лекций для подготовки к 

практическим занятиям по физической химии», 

2014 р. видання; 

«Методические указания к практическому 

занятию по физической химии для студентов 

фармацевтического факультета. Тема 

«Электродные процессы», 2015 р. видання; 

«Физическая и коллоидная химия в таблицах и 

диаграммах», 2015 р. видання; 

«Основы рентгеноструктурного и электронно-

зондовых методов анализа», 2015 р. видання; 

«Лекционная тетрадь «Физическая и коллоидная 

химия», 2015 р. видання; 

«Биогенные s-p-d элементы» методическое 

пособие по дисциплине «Медицинская химия» 

для преподавателей, 2013 р. видання, тощо. 

 

7.  Забезпечення 

обов’язкового 

вивчення 

державної мови 

в обсязі, що дає 

змогу 

провадити 

професійну 

діяльність у 

вибраній галузі 

з 

використанням 

державної мови 

(відповідно до 

навчального 

плану, 

проаналізувати 

3-5 планів 

різних галузей) 

- дисциплі

на 

- кількість 

годин 

(від… до) 

Проаналізовано плани на 2018/2019 н.р.: 

1. Спеціальностей галузі знань 22 «Охорона 

здоров’я» -  

221 «Стоматологія» (магістри); 

222 «Медицина» (магістри); 

224 «Технології медичної діагностики та 

лікування» (бакалаври, магістри); 

226 «Фармація, промислова фармація» 

(магістри); 

227 «Фізична терапія, ерготерапія» (бакалаври); 

228 «Педіатрія» (магістри); 

2. Напрямів підготовки 1201 Медицина -  

6.120102 «Лабораторна діагностика» 

(бакалаври); 

7.12010001 «Лікувальна справа» (спеціалісти); 

7.12010002 «Педіатрія» (спеціалісти); 

7.12010005 «Стоматологія» (спеціалісти); 

3. Напрямів підготовки 1202 Фармація -  

7.12020101 «Фармація» (спеціалісти); 

7.12020104 «Технології парфумерно-

косметичних засобів» (спеціалісти). 

Робочими навчальними планами на 

2018/2019 н.р. спеціальностей та напрямів 

підготовки передбачено 3 кредити ЄКТС на 

вивчення дисципліни «Українська мова (за 

 



- форма 

контролю 

- курс 

навчання 

професійним спрямуванням)» на 1-му курсі (1-й 

або 2-й семестр) – 90 годин, із яких: 34 год. – 

практичні заняття та 56 год. – самостійна робота. 

Форма підсумкового контролю – екзамен. 

 

8.  Забезпечення 

поглибленого 

вивчення 

української 

мови для осіб з 

Донецької та 

Луганської 

областей, які 

прийняті на 

навчання до 

одного з 

закладів вищої 

освіти, 

розташованих 

на території 

Запорізької, 

Миколаївської, 

Одеської та 

Херсонської 

областей. 

 

Відповідно до Правил прийому на навчання до 

ЗДМУ у 2016-2018 роках мінімальна кількість 

балів з української мови та літератури при вступі 

до ЗДМУ на спеціальності 221 Стоматологія,  

222 Медицина та 228 Педіатрія (за державним 

замовленням і за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб) становила не менше 130 балів. 

При вступі на небюджетні конкурсні пропозиції 

спеціальностей 226 Фармація, промислова 

фармація освітні програми «Фармація», 

«Технології парфумерно-косметичних засобів» 

(денна і заочна форми навчання), 224 Технології 

медичної діагностики та лікування освітня 

програма «Лабораторна діагностика», 227 

Фізична терапія, ерготерапія – не менше 100 

балів.  

У 2016 році всього з Донецької і Луганської 

областей було зараховано 74 особи, з них за 

державним замовленням 30 осіб (з мінімальним 

результатом ЗНО 170 балів) 44 особи за 

контрактом (з мінімальним результатом ЗНО 

114). З балом від 195 до 170 зараховано 38 

вступників, від 169 до 140 – 25, від 139 до 100 – 

11 осіб.  

У 2017 році всього з Донецької і Луганської 

областей було зараховано 62 особи, з них за 

державним замовленням – 25 осіб (з мінімальним 

результатом ЗНО – 153) 37 осіб за контрактом (з 

мінімальним результатом ЗНО – 107). З балом від 

195 до 170 зараховано 19 вступників, від 169 до 

140 – 26, від 139 до 100 – 17 осіб.  

У 2018 році всього з Донецької і Луганської 

областей було зараховано 51 особа, з них за 

державним замовленням 18 осіб (з мінімальним 

результатом ЗНО 173) – 33 особи за контрактом 

(з мінімальним результатом ЗНО 102). З балом 

від 195 до 170 зараховано 17 вступників, від 169 

до 140 – 25, від 139 до 100 – 9 осіб.  

Кафедрою культурології та українознавства 

розроблено 8 онлайн-курсів з української мови й 

 



основ мовної комунікації для додаткового 

вивчення особами з Донецької та Луганської 

областей. 

 

9.  Забезпечення 

підручниками, 

навчальними 

посібниками, 

довідковою та 

іншою 

навчальною 

літературою  

українською 

мовою у 

бібліотеці ЗВО 

(% від загальної 

кількості 

літератури за 

переліком 

найменувань). 

 

На 01.01.2019 фонд бібліотеки на традиційних 

носіях складав 572439 примірників, з них 

українською мовою – 208940 (36,5 %), 

англійською мовою – 59534 (10,4 %), російською 

мовою – 303965 (53,1 %).  

У 2016 році до фонду бібліотеки надійшло 11536 

примірників, з них українською мовою – 6254 

(54,2 %), англійською мовою – 2254 (19,6 %), 

російською мовою – 3028 (26,2 %). 

У 2017 році до фонду бібліотеки надійшло 11226 

примірників, з них українською мовою – 6374 

(56,8 %), англійською мовою – 2215 (22,4 %), 

російською мовою – 2337 (20,8 %). 

У 2018 році до фонду бібліотеки надійшло 16185 

примірників, з них українською мовою – 10989 

(67,9 %), англійською мовою – 3255 (20,1 %), 

російською мовою – 1941 (12 %). 

На закупівлю літератури у 2016 р. витрачено 

2798990 грн. (українською мовою – 845835 грн. 

(30 %)). 

2017 року витрачено 1331067 грн. (українською 

мовою – 869709 грн. (65,3 %)). 

2018 року витрачено 3067255 грн. (українською 

мовою – 1865853 грн. (60,8 %). 

Дисципліни забезпечені сучасними 

підручниками українською мовою виданими за 

останні п’ять років. 

 

 

10.  Наявність 

рекомендованої 

літератури 

українською 

мовою з 

основного, 

допоміжного 

інформаційних 

ресурсів 

робочих 

програм 

окремих 

дисциплін (%) 

Кафедра  «Нервових хвороб» 

Спеціальність 7.12010001 «Лікувальна справа» 

Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми 

неврології».  

Із 9 примірників рекомендованої основної та 

допоміжної літератури - 4 (44,4 %) українською 

мовою та 5 (55,6 %) – російською мовою. 

Навчальна дисципліна «Неврологічні хвороби». 

Із 29 примірників рекомендованої основної та 

допоміжної літератури - 2 (6,9 %) українською 

мовою, 27 (92,1%) – російською мовою. 

Навчальна дисципліна «Актуальні питання 

цереброваскулярної паталогії».  

 



 

 Із 10 примірників рекомендованої основної та 

допоміжної літератури - 5 (50%) українською 

мовою, 5 (50%) - російською мовою. 

Спеціальність 7.12010005 «Стоматологія» 

Навчальна дисципліна «Нейростоматологія».  

Із 15 примірників рекомендованої основної та 

допоміжної літератури - 1 (6,7%) українською 

мовою, 3 (92,3%) – російською мовою. 

Кафедра  «Інфекційних хвороб»  

Спеціальність 7.12010001 «Лікувальна справа», 

7.1201002 «Педіатрія» 

Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми 

ВІЛ-інфекції». 

Із 24 примірників рекомендованої основної та 

допоміжної літератури 13 (54,2%) найменувань 

українською мовою. 

Навчальна дисципліна «Клінічна паразитологія 

та тропічна медицина». 

Із 11 примірників рекомендованої основної та 

допоміжної літератури - 5 (45,5%) українською 

мовою, 6 (54,5%) – російською мовою. 

Спеціальність 7.12010002 «Педіатрія» 

Навчальна дисципліна «Нервові хвороби». 

Із 29 примірників рекомендованої основної та 

допоміжної літератури 5 (17,2%) найменувань 

українською мовою. 

Спеціальність 224 «Технології медичної 

діагностики та лікування», освітня програма 

«Лабораторна діагностика» 

Навчальна дисципліна «Інфекційні хвороби та 

епідеміологія». 

Із 14 примірників рекомендованої основної та 

допоміжної літератури 9 (64,3%) найменувань 

українською мовою. 

Навчальна дисципліна «Інфекційні хвороби з 

оцінкою лабораторних досліджень». 

Із 22 примірники рекомендованої основної та 

допоміжної літератури 9 (40,9%) найменувань 

українською мовою.  

Кафедра «Загальної практики – сімейної 

медицини та внутрішніх хвороб»  

Спеціальність 221 «Стоматологія» 

Навчальна дисципліна «Догляд за хворими» 

(практика)». 



 

 

Із 14 примірників рекомендованої основної та 

допоміжної літератури 9 (64,3%) найменувань 

українською мовою. 

Спеціальність 224 «Технології медичної 

діагностики та лікування» 

Навчальна дисципліна «Пропедевтика 

внутрішньої медицини». 

Із 17 примірників рекомендованої основної та 

допоміжної літератури - 10 (58,8%) українською 

мовою, 7 (41,2%) – російською мовою. 

Кафедра «Онкології та онкохірургії»  

Спеціальність 7.12010001  «Лікувальна справа», 

7.12010002 «Педіатрія» 

Навчальна дисципліна «Онкологія». 

Із 21 примірників рекомендованої основної та 

допоміжної літератури 13 (61,9%) найменувань 

українською мовою. 

Спеціальність 224 «Технології медичної 

діагностики та лікування» Освітня програма 

«Лабораторна діагностика» 

Навчальна дисципліна «Онкологія». 

Із 10 примірників рекомендованої основної та 

допоміжної літератури - 5 (50%) українською 

мовою, 5 (50%) – російською мовою. 

Спеціальність 221 «Стоматологія» 

Навчальна дисципліна «Онкологія». 

Із 12 примірників рекомендованої основної та 

допоміжної літератури - 7 (58,3%) українською 

мовою, 6 (41,7%) – російською мовою. 

Спеціальність 221 «Стоматологія» 

Навчальна дисципліна «Онкологія». 

Із 5 примірників рекомендованої основної та 

допоміжної літератури - 1 (20%) українською 

мовою, 4 (80%) – російською мовою. 

Кафедра «Оториноларингології» 

Спеціальність 7.12010001 «Лікувальна справа 

Навчальна дисципліна «Оториноларингологія». 

Із 21 примірників рекомендованої основної та 

допоміжної літератури 13 (61,9%) найменувань 

українською мовою. 

Кафедра «Технології ліків» 

Спеціальність 7.12020104 «Технології 

парфумерно-косметичних засобів» 



Навчальна дисципліна «Технологія 

екстемпоральних лікарських і косметичних 

засобів». 

Із 60 примірників рекомендованої основної та 

допоміжної літератури 36 (60%) найменувань 

українською мовою. 

Навчальна дисципліна «Фармацевтична 

аромологія» 

Із 35 примірників рекомендованої основної та 

допоміжної літератури 16 (45,7%) найменувань 

українською мовою. 

Навчальна дисципліна «Аптечна технологія 

лікарських засобів» 

Із 30 примірників рекомендованої основної та 

допоміжної літератури 23 (76,7%) найменувань 

українською мовою. 

 

11.  Забезпечення 

фаховими 

періодичними 

виданнями  

українською 

мовою (% за 

кожною 

спеціальністю). 

Університетом у 2019 передплачено фахові 

періодичні видання за спеціальністю 

«Медицина»: 109 назв, з них 90 (82,6 %) 

українською мовою, 2 (1,8 %) англійською 

мовою, 17 (15,6 %) російською мовою.  

За спеціальністю «Стоматологія» передплачено 

58 фахових видань, всі українською мовою (100 

%).  

За спеціальністю «Фармація» передплачено 21 

фахове видання, всі українською мовою (100 %). 

 

 

12.  Наявність 

дистанційних 

та онлайн-

курсів з 

вивчення 

української 

мови у ЗВО 

Кафедрою культурології та українознавства 

розроблено 10 онлайн-курсів з української мови 

й основ мовної комунікації: 1 – для викладачів, 9 

– для самостійної роботи студентів («Українська 

мова (за професійним спрямуванням)», 

«Культура мовлення» та ін.). 

Створено 4 онлайн-курси для англомовних 

студентів – іноземних громадян («Ukrainian 

Language», «Ukrainian Language (for Professional 

Purposes)»).  

 

 

13.  Організаційні 

заходи щодо 

забезпечення  

умов для 

покращення 

якості 

Відповідно до наказу ректора від 01.11.2018 

№ 415 «Про проведення заходів з нагоди Дня 

української писемності» в період з 05 листопада 

по 20 листопада 2018 проходили виховні заходи 

присвячені Дню української писемності 

(зазначені заходи (ректорські диктанти) 

 



викладання 

дисциплін 

державною 

мовою    

(розгляд 

питання 

- на засіданнях  

кафедр,  

- вчених рад 

факультетів,  

- вченої ради 

ЗВО,  

- ректорату, 

тощо), 

- організація 

навчання 

науково-

педагогічних 

(педагогічних) 

працівників 

 

проводились у 2017, 2016 роках, наказ від 

03.11.2017 № 457, наказ від 25.10.2016 № 357). 

Пунктом 4.1. наказу зазначено, що потрібно 

організувати написання ректорської контрольної 

роботи у формі диктанту з української мови для 

студентів 1 курсу. 

Пунктом 4.2. зазначено, що результати 

написання ректорської контрольної роботи у 

формі диктанту (у разі позитивного результату) 

зараховувати до поточної успішності студентів 

за їх бажанням. 

Проводиться аналіз результатів ректорських 

диктантів, зіставлення їх з результатами ЗНО та 

здійснюється моніторинг покращення якості 

знань з української мови за результатами 

подальших іспитів (протокол засідання кафедри 

від 07.02.2019 №7).  

Проведено з 16.10.2016 по 14.12.2016 курси з 

української мови для викладачів кафедри мовної 

підготовки (наказ ректора від 30.09.2016 № 321). 

Під час роботи щорічної школи молодого 

викладача ЗДМУ розглядаються аспекти 

української мови як складової професійної 

культури педагога. 

Проблеми викладання української мови 

обговорюються на засіданнях кафедри 

культурології та українознавства (протокол від 

12.12.2018 №5 «Формування іншомовної 

комунікативної компетенції в процесі 

викладання дисципліни «українська мова як 

іноземна», від 07.02.2018 №7 «Аудіювання на 

заняттях з української мови як іноземної»); 

циклової методичної комісії з суспільних і 

гуманітарних дисциплін (протокол від 15.03.2018 

№8 «Компетентнісна складова у процесі 

навчання дисципліни «Українська мова як 

іноземна»).  

 

На засіданнях Вченої ради при опрацюванні  

питань освітнього процесу, розглядається 

інформація у розрізі факультетів, кафедр щодо 

викладання державною мовою: 

- «Підсумки роботи колективу медичного 

університету в 2015-2016 н.р. та основні 

завдання на 2016-2017 н.р.» (протокол від 



 

26.08.2016 №1, п.2.2. зазначено: продовжити 

роботу щодо реалізації ст.48 Закону України 

«Про вищу освіту»); 

- «Підсумки успішності студентів медичних 

та фармацевтичних факультетів за результатами 

2016-2017 н.р.» (протокол від 19.05.2017 №2, 

п.1.2. визначено напрями роботи колективу – 

дотримання вимог Законів України «Про 

освіту», «Про вищу освіту» щодо організації та 

проведення навчального процесу державною 

мовою); 

- «Про підсумки успішності студенти 2018-

2019 н.р.» (протокол від 29.05.2018 №10, п.п. 2.2 

зазначено: контролювати дотримання норм ст.48 

Закону України «Про вищу освіту»); 

- «Підсумки роботи колективу медичного 

університету в 2017-2018 н.р. та основні 

завдання на 2018-2019 н.р.» (протокол від 

31.08.2018 №1 п.2.3. зазначено: продовжити 

роботу щодо реалізації ст.7 «Мова освіти» 

Закону України «Про освіту»). 

 

Рішення Вченої ради протокол від 25.09.2018 №2 

затверджено «Пріоритетні заходи щодо 

впровадження української мови в освітній 

процес ЗДМУ на 2018-2019 н.р.». Зокрема, 

зазначено дотримання норм ст. 48 Закону 

України «Про вищу освіту» та ст.7 Закону 

України «Про освіту», передбачено моніторинг 

дотримання мовного режиму в освітньому 

процесі, перевірка володіння співробітниками 

державною мовою в межах професійних 

повноважень та під час проходження атестації. 

Наказом від 08.08.2018 №309/1 зазначено про 

дотримання норм ст. 48 Закону України «Про 

вищу освіту» та ст.7 Закону України «Про  

освіту». 

 

На засідання ректорату періодично 

розглядаються питання розвитку та 

функціонування української мови, використання 

в освітньому процесі, моніторингу дотримання 

мовного законодавства на електронних ресурсах 

кафедр, виконання обласної програми розвитку 



тощо (протокол від 14.09.2017 № 4, протокол від 

25.06.2018 № 38, протокол від 11.02.1019 № 19) 

 

14.  Заходи щодо 

відзначення 

загальнодержав

них свят (День 

української 

писемності та 

мови, День 

Соборності 

України, День 

вишиванки 

тощо). 

 

Виховна робота проводиться згідно з 

«Календарним планом виховної роботи в ЗДМУ» 

затвердженим ректором 30.05.2018. 

Відповідно до «Концепції гуманітарної освіти та 

виховної роботи в ЗДМУ» затвердженої Вченою 

радою 25.01.2016 функціонує інститут 

кураторства.  

З метою виявлення потреб  та проблем з виховної 

роботи проводиться анкетування студентів, 

результати яких використовуються для 

оптимізації освітньо-виховного процесу.  

Проводяться заходи щодо відзначення свят (День 

української писемності та мови, День Соборності 

України, День вишиванки, День Гідності та 

Свободи, річниця проголошення Акту Злуки 

УНР і ЗНР та прийняття Четвертого Універсалу 

УЦР, події 100-річчя української революції 1917-

1921 р.р., Героїв Крут, дні народження видатних 

представників української науки, культури та ін.) 

З нагоди відзначення традиційно проводяться 

такі заходи: єдині Дні Інформування трудового 

колективу, круглі столи та засідання дискусійних 

клубів на кафедрах гуманітарного профілю, 

бесіди та відкриті лекції із студентами та 

академічними групами в гуртожитках, передачі 

університетського радіо «Пульс», виставки 

університетської наукової бібліотеки, творчі 

вечори та спортивні змагання тощо.  

За результатами роботи щосеместрово та в кінці 

навчального року надається звіт з організаційно-

виховної роботи із студентською молоддю 

(протокол від 31.05.2018 №4 засідання ради з 

гуманітарної освіти та виховної роботи).  

 

 

15.  Забезпечення 

прав осіб з 

порушенням 

слуху на 

навчання 

жестовою 

мовою та на 

вивчення 

 Особи з 

порушен

ня-ми 

слуху не 

навча- 

ються 



української 

жестової мови  

(за потреби) 

- методичне,  

-кадрове 

забезпечення 

 

16.  Забезпечення 

обов’язкового 

вивчення 

української 

мови як 

окремої 

навчальної 

дисципліни у 

разі підготовки 

іноземців та 

осіб без 

громадянства у 

закладах вищої 

освіти 

незалежно від 

мови навчання 

(кількість 

годин на весь 

термін 

навчання, 

форма 

контролю 

згідно 

навчального 

плану). 

Згідно робочих навчальних планів підготовки 

іноземних громадян на 2018/2019 н.р. за 

спеціальностями 221 «Стоматологія», 222 

«Медицина», 226 «Фармація, промислова 

фармація» з українською та англійською мовами 

навчання передбачено вивчення дисципліни 

«Українська мова як іноземна». 

У разі навчання українською мовою іноземні 

студенти вивчають її протягом 5 семестрів (510 

годин аудиторної роботи, 210 годин самостійної, 

усього – 720 год.), форма підсумкового контролю 

– екзамен. 

При навчанні англійською мовою дисципліна 

«Українська мова як іноземна» вивчається 

протягом 6 семестрів (аудиторних – 450 годин, 

самостійної роботи – 270 год., усього – 720 год.), 

форма підсумкового контролю – екзамен. 

 

При навчанні російською мовою іноземні 

громадяни вивчають дисципліну «Українська 

мова за професійним спрямуванням» лише 

протягом 1-го семестру (34 години аудиторної 

роботи, 56 годин самостійної роботи, усього – 90 

годин), форма підсумкового контролю – екзамен. 

 

17.  Мова навчання 

слухачів 

підготовчого 

відділення із 

числа іноземців 

та осіб без 

громадянства 

(% студентів за 

мовами 

навчання)   

Підготовка іноземних громадян до вступу у 

заклади вищої освіти України згідно 

навчального плану здійснюється українською 

мовою. 

 

18.  Наявність 

скарг щодо 

В університеті ведеться журнал реєстрації 

прийому громадян.  

 



 

Було проведено анкетування 493 (11,14%) студентів денної форми навчання, 

аналіз результатів подано нижче. 
 

   кількість % 

    493 11,14 

1 За якою спеціальністю Ви здобуваєте освіту?   

 а) Стоматологія 12 2,43 

  б) Медицина 336 68,15 

 в) Фармація, промислова фармація 140 28,40 

2 
 В якій області України Ви закінчували загальноосвітній  заклад 

освіти (школа, ліцей, гімназія)? 
  

  Волинська 9 1,83 

  Дніпропетровська  78 15,82 

  Донецька 61 12,37 

  Запорізька 181 36,71 

  Житомирська 7 1,42 

 Закарпатська 1 0,20 

 Київська 12 2,43 

  Кіровоградська 7 1,42 

  Луганська 2 0,41 

  Миколаївська 39 7,91 

  Одеська 1 0,20 

  Сумська 5 1,01 

  Херсонська 53 10,75 

 Хмельницька 4 0,81 

 Черкаська  14 2,84 

3 Ви навчаєтесь:   

  
а) за рахунок фінансування з державного бюджету 159 32,25 

викладання 

дисциплін 

мовою, 

відмінної від 

державної 

мови при 

україномовній 

освітній 

програмі 

(кількість, 

факультет, 

заходи) 

Звернень та скарг з питань організації освітньої 

діяльності державною мовою не надходило. 



  б) за кошти фізичних та юридичних осіб 315 63,89 

4 Чи влаштовує Вас навчання в університеті?    

  а) так, повністю задоволений 181 36,71 

  б) більш задоволений ніж незадоволений 208 42,19 

  в) більш незадоволений, ніж задоволений 82 16,63 

  г) важко відповісти 5 1,01 

5 
Як Ви оцінюєте рівень викладання у закладі вищої освіти?    

  а) високий 237 48,07 

  б) достатній 217 44,02 

  в) низький  22 4,46 

6 

Що найбільше в організації освітнього процесу ускладнює процес 

Вашого навчання?  
  

  
а) низький рівень організації самостійної роботи 63 12,78 

  б) недостатня практична підготовка 222 45,03 

  в) мова викладання  20 4,06 

                                    (українська) 16 3,25 

                                     (російська) 4 0,81 

  д) інше (вказати) 89 18,05 

7 
 Чи запитують викладачі, якою мовою проводити заняття?      

  а) так 289 58,62 

  б) ні 82 16,63 

  в) окремі викладачі      104 21,10 

8 
 Зазначте, якою мовою забезпечується освітній процес?    

  а) виключно українською 146 29,61 

  б) переважно українською 239 48,48 

  в) переважно російською 27 5,48 

  г) частково російською 35 7,10 

  д) виключно російською 3 0,61 

9 
 Які дисципліни викладають російською мовою? (вказати)   

  а) анатомія людини 20 4,06 

  б) фізіологія людини 12 2,43 

  в) біофізика 10 2,03 

 г) оперативна хірургія 10 2,03 

10 

Чи задоволені ви мовною компетенцією викладачів (володіння 

українською мовою)? 
  

  а) так 366 74,24 

  б) ні 108 21,91 

11 

Чи задоволені ви мовною компетенцією викладачів (володіння 

російською мовою)? 
  



  а) так 401 81,34 

  б) ні (не викладається) 73 14,81 

12 

 Чи брали Ви участь у заходах національно-патріотичного 

спрямування (День української писемності та мови, День 

вишиванки, День Соборності України) у закладі вищої освіти? 

  

  а) так  123 24,95 

  б) ні  351 71,20 

13  Якою мовою Ви спілкуєтесь з друзями, однолітками?   

  а) українською 188 38,13 

  б) російською  161 32,66 

  в) залежно від ситуації  135 27,38 

      

 

СТИСЛИЙ АНАЛІЗ 

анкетування студентів ЗДМУ  

(березень 2019 року) 

 

1. Проанкетовано 493 студенти (11,14% від контингенту денної форми 

навчання), з яких 12 (2,43%) - «Стоматологія», 336 (68,15%) - «Медицина», 

140 (28,40%) - «Фармація, промислова фармація». На даний час в університеті 

навчається 4424 особи денної форми навчання. 

2. Більшість осіб до вступу в університет закінчували навчальний 

заклад в: Запорізькій області - 181 (36,71%), Дніпропетровській області – 78 

(15,82%), Донецькій області – 61 (12,37%), Херсонській області – 53 (10,74%) 

Миколаївській області – 39 (7,91%).  

3. За рахунок бюджетного фінансування навчаються 159 (32,25%) осіб 

з числа тих, кого проанкетовано та за кошти фізичних та юридичних осіб – 315 

(63,89%) особи. 

4. Повністю задоволені навчанням в університеті 181 (36,71%) осіб; 

більш задоволений ніж незадоволений – 208 (42,19%); більш незадоволений, 

ніж задоволений – 82 (16,63%); важко відповісти - 5 (1,01%). 

5. Оцінюють рівень викладання в університеті як високий – 

237 (48,07%) осіб, як достатній – 217 (44,02%) осіб, низький – 22 (4,46%) 

особи. 

6. Найбільш ускладнює процес організації навчання: низький рівень 

організації самостійної роботи – 63 осіб (12,78%), недостатня практична 

підготовка– 222 (45,03%), мова викладання 20 (4,06), інше – 89 осіб (18,05%). 



7. Під час проведення занять викладачі запитують, якою мовою 

проводити заняття: так - 289 (58,62%), ні – 82 (16,63%), окремі викладачі - 104 

(21,10%). 

8. Освітній процес забезпечується виключно українською мовою – 

146 (29,61%), переважно українською – 239 (48,48%), переважно російською – 

27 (5,48), частково російською – 35 (7,10%), виключно російською – 3 (0,61). 

9. Вказані дисципліни які викладаються російською мовою: анатомія 

людини – 20 (4,06%), фізіологія людини – 12 (2,43%), біофізика 10 (2,03), 

оперативна хірургія – 10 (2,03%). 

10. Задоволені мовною компетенцією викладачів (володіння 

українською мовою) – 366 (74,24%), не задоволені – 108 (21,91%) осіб. 

11. Задоволені мовною компетенцією викладачів (володіння 

російською мовою) – 401 (81,34%), не задоволені – 73 (14,81%). 

12. У заходах національно-патріотичного спрямування (День 

української писемності та мови, День вишиванки, День Соборності України) 

брали участь – 123 (24,95%) особи, не брали – 351 (71,2%). 

13. З друзями та однолітками переважно спілкуються українською 

мовою 188 (38,13%), російською мовою – 161 (32,66%) особа, залежно від 

ситуації – 135 (27,38%). 
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