
Про стан фундаментальної підготовки на 

факультеті післядипломної освіти та створення 

оптимальних умов для безперервного 

професійного розвитку фахівців
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Факультет післядипломної освіти 
Запорізького державного медичного 

університету був заснований 
у 1995 році

Факультет є структурним підрозділом

ЗДМУ

Здійснення освітньої діяльності на ФПО ЗДМУ  відбувається на підставі 
Ліцензії МОН України яку отримано в 2019 році

За спеціальністю:

222 Медицина

228 Педіатрія

221 Стоматологія

224 ТМДЛ 

226 Фармація

Первинна спеціалізація 

(ІНТЕРНАТУРА)

Підвищення кваліфікації 

(вторинна спеціалізація, 

стажування, ТУ)



Післядипломна освіта
1. Реформування медичної галузі

- у тому числі освіти, післядипломного 

етапу професійного розвитку фахівців

2. Пандемія COVID-19

- карантин та інші протиепідемічні 

заходи

3. Погіршення соціально-економічного 

становища громадян України

- зменшення контингенту здобувачів 

освіти

4. Інформація стає потужним економічним 

ресурсом, зростає глобалізація та 

мобільність інформаційних ресурсів

5. Нестача висококваліфікованих і 

професійно-компетентнісних медичних 

та фармацевтичних фахівців  на ринку 

праці

Виклики сучасності

У відповідь на запит часу 
післядипломна освіта прагне 

відповідати потребам 
сьогодення: сформована 

нова концепція «навчання 
впродовж життя», що 

передбачає 
БЕЗПЕРЕРВНИЙ 
ПРОФЕСІЙНИЙ 

РОЗВИТОК.

З'явився цілий ряд нових 
Постанов, Положень та 
Наказів направлених на 

вдосконалення і формування 
системної та комплексної 

моделі навчання



Освітній процес такої особистості,
формується на принципах андрагогіки (наука
про навчання дорослих), та дуальної форми
навчання яка складається з освітньої та
практичної частини.

Батьківщиною дуальної освіти вважають
Німеччину, яка запровадила навчання у
пропорції «30% теорії, 70% – практики» ще в
минулому сторіччі.

Освітній процес пов’язаний з суб’єктом,
який є вже сформованою особистістю, має
базові професійні знання, бажає поглибити
й удосконалити їх та є практично
орієнтований.

Суб’єкт освіти
має більше свобод
у виборі видів і
форм навчання, що
підвищує рівень
особистої
відповідальності за
професійний
саморозвиток: БПР
включає участь у
процесі
формальної,
неформальної та
інформальної
освіти у сфері
охорони здоров’я

По-перше

По-друге

По-третє
Управлінсько-

організаційний
аспект освітнього
процесу у контексті
безперервного
професійного
розвитку акумулює у
собі одночасну
багатовекторність
освітніх напрямів
(більше 40 освітніх
програм),
періодичність (різні
терміни навчання) –
від 2 тижнів до 3
років, циклічність
(цикли навчання на
базах стажування та
на базі університету)

По-четверте

Управлінський апарат
ФПО паралельно освітньому
процесу здійснює
документальний супровід
щодо формування: навч.-
виробн. плану, обліку сплати
коштів, за навчання, вартості
освітніх циклів, формування
й планування контингенту,
просвітницько-агітаційної
роботи, планування
навантаження й формування
розкладу занять на базі
університету і базах виїзду,
легалізації документів,
взаємостосунків закладів –
баз стажування ( договори,
листи, ведення реєстрів баз,
наказів на зарахування до
інтернатури, курсів), доїзду
випускників на бази тощо.

По-п’яте

Організація освітнього процесу на післядипломному 

етапі професійного розвитку має певні особливості



Стаття 18. Освіта дорослих 

освіта впродовж життя

Складниками освіти дорослих є:

- післядипломна освіта;

- курси підвищення кваліфікації;

- безперервний професійний розвиток;

Післядипломна освіта включає:

Спеціалізація (інтернатура) -
обов'язкова форма для осіб за
лікарськими та провізорськими
спеціальностями для отримання
кваліфікації

Резидентура

Курси підвищення кваліфікації 
для вдосконалення набутих 

раніше компетентностей

Наказ МОЗ № 446  для лікарів 

Наказ МОЗ № 818 для провізорів

БПР – БПО 

безперервний процес 
навчання та вдосконалення 

професійних 
компетентностей

Участь у тематичних школах, семінарах, науково-
практичних конференціях, конгресах, симпозіумах,
з’їздах, у симуляційних тренінгах, майстер-класах,
курсах з оволодіння практичними навичками,
медичне стажування за межами закладу, де
працює фахівець, дистанційне навчання, у тому
числі з використанням електронних навчальних
ресурсів, навчання на циклах тематичного
удосконалення

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про освіту

ПОСТАНОВА

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Положення

про систему безперервного професійного 

розвитку медичних та фармацевтичних 

працівників

ФПО



Саме на ФПО, понад десять 

років тому, почались 

впроваджуватися елементи 

дистанційного навчання

eDx

Moodle

Skype

Facebook

Електронний 
репозиторій 

кафедри

Еволюція факультету відбувалась згідно Концепції розвитку факультету що затверджена Вченою радою
ЗДМУ у 2017 році і передбачала залучення нових форм навчання і перехід до хмарних технологій.

За підтримка Ректорату 
і кафедри медичної та 

фармацевтичної інформатики та 
новітніх технологій

FormsTeams

OneDrive Stream

✓ розроблена Концепція та Положення про 

дистанційну освіту факультету у 2017 році

✓ були переглянуті та створені нові положення, що 

дали можливість провести ліцензування 

післядипломної освіти у 2019 р.

✓ відбулася реструктуризація факультету, з'явилися 

нові кафедри та переформовувалися кафедри 

фармацевтичного спрямування. 

✓ інформаційно-комунікативні технології є 

невід'ємною складовою освітнього процесу ФПО.



Факультету післядипломної освіти

Деканат ФПО

Відділ сприяння працевлаштування студентів та випускників 

Вчена рада ФПО

напрямок - Медицина 

напрямок - Фармація 

відділ інтернатури

відділ підвищення кваліфікації лікарів 

відділ інтернатури

відділ підвищення кваліфікації провізорів та фармацевтів 

З 2021 року накопичує архів портфоліо БПР науково-педагогічних працівників університету



Вчена 

Рада ФПО

з 2004 р.

ВР налічує

25 осіб

- Затверджує план роботи ФПО

- Затверджує навчально-виробничий план

- Рішення з питань навчальної, навчально-методичної, підготовку

до ДЛІ, виховної роботи факультету

- Розглядає звіти кафедр про навчально-методичну, науково-

дослідну та виховну роботу

- Розглядає питання поточної успішності, аналізує результати ДЛІ

«Крок 3» та державної атестації

- питання БПР

- Інші питання факультету Засідання 

щомісяця
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Контроль за прибуттям інтернів 

до міста розподілу

Контроль за прибуттям лікарів 

після завершення інтернатури до 

міста їх першого 

працевлаштування

Звіт до МОЗ України щомісяця

Формування пакету документів 

на інтернів, які порушили угоду 

згідно розподілу МОЗ України

Формування пакету документів 

для отримання одноразової 

адресної  грошової  допомоги

Що року направляється більше 100

листів-запитів та отримується

більше 100 листів-відповідей

Тільки в поточному році 46 справ інтернів

передані до юридичного відділу ЗДМУ, вони

не приступили до інтернатури або не

прибули на роботу згідно розподілу.

За 5 років одноразову адресну допомогу

у розмірі 5-ти кратної мінімальної

заробітної плати отримали 195

випускників ЗДМУ

Розміщення інформації про вакантні посади лікарів та провізорів: Миколаївської, Запорізької,

Полтавської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Херсонської, Донецької та Луганської областей
Випускникам - про новий розподіл в інтернатуру

На платформі Teams в онлайн форматі відбулася зустріч зі студентами 5 та 6 курсу ЗДМУ: розподіл, 
зарахування і проходження інтернатури, відпрацювання після закінчення інтернатури.



Факультет післядипломної освіти здійснює підготовку:

Медичний напрямок:

❑ Первинна спеціалізація (інтернатура) – 25 спеціальностей

❑ Вторинна спеціалізація: за 15 спеціальностями

❑ Курси підвищення кваліфікації: за 39 спеціальностями

❑ Короткотривалі заходи БПР – симуляційні тренінги, майстер класи та інше

❑ Стажування викладачів коледжу

Фармацевтичний напрямок:

❑ Первинна спеціалізація (інтернатура) – 1 спеціальність

❑ Вторинна спеціалізація: за 1 спеціальністю

❑ Курси підвищення кваліфікації: за 3 спеціальностями

❑ Стажування викладачів коледжу



Управління і економіки фармації та 

фармацевтичної технології

Завідувач кафедри – професор Білай І.М.

2

3

4

Сімейної медицини, терапії, кардіології та неврології ФПО

1

Завідувач кафедри – професор Кривенко В.І

Завідувач кафедри – професор Боярська Л.М.

6

1. Біьше тридцяти кафедр
ЗДМУ щорічно задіяні у навчанні

інтернів (лікарів, провізорів),

клінічних ординаторів і слухачів

курсів підвищення кваліфікації на

факультеті післядипломної освіти

2. В підвищені кваліфікації

фахівців за напрямом Медицина та

Фармація задіяні лікарні і аптечні

заклади Запорізької,

Дніпропетровської, Херсонської,

Миколаївської, Кіровоградської,

Черкаської, Одеської, Донецької,

Рівненської областей
7

Стоматології післядипломної освіти

Комплайнц до- і післядипломної освіти
поєднання додипломної та післядипломної освіти стало традицією формування наукової школи ЗДМУ

Завідувач кафедри – професор Бушуєва І.В.

Клінічної фармації, фармакотерапії, 
фармакогнозії та фармацевтичної хімії

Дитячих хвороб

Акушерства, гінекології та репродуктивної 

медицини ФПО
5

Завідувач кафедри – професор Авраменко Н.В.

Завідувач кафедри – професор Завгородній С.М.Завідувач кафедри – д.мед.н. Міщенко О.М.

Загальної хірургії та післядипломної хірургічної освіти



Лікарі інтерни
1215

Слухачі 
медицини

3696

Клінічні 
ординатори- 124

Магістри 
медицини- 34

Провізори 
інтерни 2716

Слухачі фармації
10318

За останні п'ять років успішно завершили навчання на ФПО

за напрямами «Медицина» та «Фармація» -18103 осіб 

Лікарі-інтерни: 1215

Провізори-інтерни: 2716

Клінічні ординатори: 124

Магістри медицини: 34

Слухачі за напрямом 

медицина: 3969

Слухачі за напрямом 

фармація: 10318



Контингент ФПО за п'ять років збільшився на 36% 

за рахунок лікарів-інтернів і слухачів курсів медичного спрямування
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більше на 36%



Первинна спеціалізація
Інтернатура за спеціальностями:

❖ Медицина
❖ Педіатрія
❖ Стоматологія
❖ ТМДЛ
❖ Фармація



Динаміка контингенту інтернів за 5 років на факультеті.

Зменшення контингенту у 2021-2022 н.р. за рахунок провізорів-інтернів
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більше на 11%
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Контракт

Бюджет

435

539
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Динаміка контингенту лікарів-інтернів на факультеті за 5 років 

має місце збільшення контингенту - 37%

більше на 37 %

Контракт
55-60%



Державна атестація інтернів

Крок 3 – 70,5%

Комп'ютерний 
контроль (75%)

Практично орієнтований 

іспит у міжкафедральному

тренінговому центрі

Співбесіда

Наказ МОЗ № 291



“ КРОК 3 ” - об'єктивне оцінювання 
професійної компетентності на етапі 

первинної спеціалізації.

❑ Ліцензійний інтегрований іспит "Крок 3" складова частина
державної атестації при присвоєнні кваліфікації лікаря певної
спеціальності або провізора, яким після закінчення навчання у
вищому навчальному закладі присвоєна кваліфікація «лікар»
або «провізор».

Одним із етапів перевірки якості отриманих знань та підготовки
інтернів до самостійної роботи є складання ліцензійного
інтегрованого іспиту «Крок 3», який проводиться у відповідності
до наказів МОЗ України.

Крок 3 - ЗЛП

Крок 3 - Фармація

Крок 3 - Стоматологія

Крок 3 – Лабораторна 
діагностика



Деканатом ФПО здійснюється підготовка до ДЛІ

«Крок-3» згідно затвердженому плану заходів на рік.

Високий бал 70,5% в наступному році 72%

постійно потребує активних дій:

❑ Постійний контроль якості організації

навчально процесу

❑ Аналіз результатів успішності по «Крок 3» на ВР

❑ Контроль за оновленням та поповненням банків

тестових завдань Крок-3 щороку

❑ Проведення 5 РКР з метою виявлення групи

«ризику»

❑ Контроль за організацією роботи кафедр із

інтернами, які увійшли до групи «ризику»

❑ Проходження on-line курсів «Крок 3» за усіма

спеціальностями

❑ Проведення настановчих лекції згідно

змістовним розділам іспиту «Крок 3»

❑ Проведення навчально-практичної конференції

за участю інтернів «Сучасна тактика надання медичної

допомоги при критичних станах» щороку
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Вперше в минулому році читання додаткових лекцій при підготовці до
«Крок 3» відбувалося за допомого MS Teams, що дозволило не відкликати лікарів-
інтернів з заочних баз стажування, а провізорам-інтернам зазначити складні
питаня.



Протягом останніх років інтерни ЗДМУ одні із
найкращіх в Україні за ліцензійними іспитами: 

✓ «Крок 3. ЗЛП»

✓ «Крок 3. Стоматологія»

✓ «Крок 3. Лабораторна діагностика»

✓ «Крок 3. Фармація»
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Середній показник успішності лікарів-інтернів з ДЛІ «Крок 3. Стоматологія» 
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Середній показник успішності лікарів-інтернів з  ДЛІ «Крок 3. Лабораторна 

діагностика» за 4 роки у порівнянні з національними показниками
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Середній показник успішності провізорів-інтернів з ДЛІ «Крок 3.Фармація»

за 3 роки у порівнянні з національними показниками
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• Вдруге у лютому 2021 р. проведена навчально-
практична конференція «Сучасна тактика надання
медичної допомоги при критичних станах» в перше
на платформі MS Teams з підключенням більше 300
учасників

• Вперше впродовж навчального року з метою
покращення практично-орієнтованого навчання,
лікарі–інтерни за всіма спеціальностями проходили
навчання у міжкафедральному тренінговому центрі
на тематичних манекенах, а також дистанційно на
віртуальному пацієнті програми Body Interact.

• Вперше (онлайн) на кафедрі дитячих хвороб - розбір
клінічного випадку, для розбору підключилися
інтерни та викладачі з Івано-Франківська, Дніпра,
Кривого Рогу, всього понад 80 учасників.

Навчання у 2020-2021 н.р. інтернів 

відбувалося за змішаною формою з 

повною візуалізацією у синхронному 

онлайн режимі на основі MS TEAMS



1 крок

2 крок4 крок

Title in hereДержавна 
атестація -

онлайн

Title in 
here

Офлайн СР 
інтернів

Title in hereДедлайн
формат 

навчання

Починаючи з 2019 року за
рішенням ректорату, ще до
оголошення карантину
навчання провізорів-інтернів
переведено на змішану форму
навчання: очно – дистанційну.

Tams

Процес реєстрації та навчання 
роботи у Teams – відбувся 
наживо з дотриманням усіх 

протиепідемічних заходів

Лекції, практичні та 
семінарські заняття 

проходять дистанційно 
відповідно до розкладу

Підготовка до 
заліків та ДА 3 крок

Підготовка 
до Крок 3



На ФПО по максимуму використовують хмарні сервіси 
MS Office 365, та програмні продукти

з метою організації освітнього процесу на факультеті

Користувачі можуть переглядати, редагувати файли в будь якому місті
з будь якого пристрою.

Контингент - деканат формує списки лікарів-інтернів згідно
спеціальностям
Розклад - деканат формує розклад занять на семестр для
лікарів(провізорів)-інтернів за усіма спеціальностями та для слухачів
курсів підвищення кваліфікації

Журнал академічної успішності - запроваджений у 2020-2021 н.р. для
лікарів(провізорів)-інтернів за усіма спеціальностями, контроль заповнення що
п'ятниці.





«Харчування здорової та 
хворої дитини»

2019 р.

за участю лікарів-інтернів проведено

6 навчально-практичних 
конференцій

«Основи імунопрофілактики», «Харчування здорової та 

хворої дитини», «Через терени до зірок», «Сучасна 

тактика надання медичної допомоги при критичних 

станах», «Соціально-етичні та деонтологічні проблеми 

сучасної медицини», міжвузівська конференція 

«Практика лікаря-інтерна. Вірус sars-cov-2 і діти»



Самостійна робота інтернів займає 50% годин

Навчальні фільми, створені 
інтернами на кафедрі 

КЛІНІЧНІ РОЗБОРИ ХВОРИХ 
доповідають інтерни

Комп'ютерний клас

Медіацентр
Відео-лекція

Участь в конференціях

Опрацьовування 
літератури

Електронно-навчальні
програми edX та MOОDLЕ 

Курація хворих

Міжкафедральний
тренінговий центр



Лікарі-інтерни ЗДМУ
не байдужі

❖ 202 лікаря-інтерни першого року навчання
були залучені до проведення протиепідемічних
заходів та санітарно-просвітницької роботи у
закладах освіти міста Запоріжжя, а також у
гуртожитках ЗНУ, постійно у ЗДМУ.

❖ На заочній частині інтернатури лікарі-інтерни
зі спеціальностей «Інфекційні хвороби»,
«Анестезіологія та ІТ», «Дитяча анестезіологія»,
«Внутрішні хвороби» та «ЗПСМ» активно
залучалися до діагностики та лікування хворих
на коронавірусну інфекцію (COVID-19).

❖ Понад 70 лікарів-інтернів першого року
навчання пройшли тренінг «Організація і
техніка проведення щеплень від гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, та навички надання
невідкладної допомоги в разі розвитку
післявакцинальних реакцій/ускладнень» у 2021
році.

❖ 14 вже працюють у мобільних бригадах



ЗМІНИ З 2022 РОКУ

інтернатура

“Ми запроваджуємо керовану систему

підготовки лікарів-інтернів, аби Україна у

разі настання кризи знов не опинилась без

фахівців потрібних професій. З наступного

року саме Міністерство охорони здоров'я

визначатиме пріоритетні спеціальності для

підготовки в інтернатурі, виходячи з

кадрових потреб держави. Так само ми

будемо затверджувати перелік спроможних

баз стажування лікарів-інтернів”

міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Державне замовлення на підготовку лікарів-інтернів буде формувати МОЗ та 
НСЗУ з урахуванням реальних кадрових потреб галузі



З 2022 року в Україні
запрацює нова прозора
модель інтернатури, яка
передбачає рівні
можливості для всіх
випускників закладів
вищої медичної освіти
незалежно від виду
фінансування навчання

❖ Електронний розподіл: вступ до інтернатури

визначається конкурсним балом, який розраховується на
основі середнього балу оцінок, КРОК2 та ОСКІ.

✓ Випускник самостійно в електронному кабінеті

обирає спеціальність, вищий заклад освіти та базу

стажування.

✓ Вказує 5 власних пріоритетів за спеціальністю, закладом

освіти та базою стажування.

✓ До 15 червня подає заяву для участі в розподілі.

✓ Автоматизований електронний розподіл на основі конкурсного

балу та встановлених випускником пріоритетів визначає

пропозицію щодо спеціальності, закладу освіти та бази

стажування.

✓ До 15 липня випускник приймає або відхиляє пропозицію.

✓ У разі відмови МОЗ формує пропозицію щодо спеціальності,

бази стажування та закладу вищої освіти відповідно до кадрових

потреб поточного року

✓ Випускник має можливість через рік взяти участь в новому

рейтингуванні

допущені як випускники за
державним замовленням, так і
випускники за контрактом

Підготовка в
інтернатурі за кошти
державного замовлення



З 2022 року в Україні
запрацює нова прозора
модель інтернатури, яка
передбачає рівні
можливості для всіх
випускників закладів
вищої медичної освіти
незалежно від виду
фінансування навчання

✓ В другому рейтингу на підготовку в інтернатурі за кошти

фізичних та юридичних осіб випускники вказують лише 5

пріоритетних спеціальностей. Надалі вони будуть самостійно

обирати заклад освіти та базу стажування.

❖ Змінилась тривалість освітньої частини до 3 місяців на рік.

❖ Збільшення практичної частини підготовки в інтернатурі до 9

місяців на рік, що надає можливість опановування практичними

навичками за обраною спеціальністю.

❖ Оновлені вимоги до баз стажування, вони повинні мати

акредитаційний сертифікат першої або вищої категорії, мати

сучасне медичне обладнання та достатній обсяг процедур,

операцій, пологів, відвідувань.

✓ Щороку, до 1 березня, бази стажування подаватимуть заявки

до структурних підрозділів обласних держадміністрацій щодо

кількості місць для лікарів-інтернів з певних спеціальностей.

✓ МОЗ спільно з НСЗУ та ЗВО щорічно розроблятиме критерії

визначення баз стажування та визначатиме їх перелік.

Підготовка в
інтернатурі за кошти
фізичних та юридичних
осіб

допущені як випускники за
контрактом так і випускники
за державним замовленням



З 2022 року в Україні
запрацює нова прозора
модель інтернатури, яка
передбачає рівні
можливості для всіх
випускників закладів
вищої медичної освіти
незалежно від виду
фінансування навчання

❖ Оновлений перелік спеціальностей, що відповідає вимогам

Європейського Союзу до післядипломної медичної освіти;

✓ Замість 35 спеціальностей залишилось 23, також змінилась

тривалість підготовки в інтернатурі:

o 3 роки: Акушерство та гінекологія, Анестезіологія та

інтенсивна терапія, Хірургія, Дитяча хірургія;

o 2 роки: Внутрішні хвороби, Загальна практика – сімейна

медицина, Інфекційні хвороби, Неврологія, Ортопедія і

травматологія, Отоларингологія, Офтальмологія, Психіатрія,

Фізична та реабілітаційна медицина, Дерматовенерологія,

Педіатрія;

✓ 1,5 року: Лабораторна діагностика, вірусологія,

мікробіологія; Медицина невідкладних станів; Радіологія;

Патологічна анатомія.

✓ 1 рік: Стоматологія, Фармація, Епідеміологія, Медична

психологія.

❖ Компенсація закладам охорони здоров`я витрат на підготовку

інтернів.



З 2022 року в Україні
запрацює нова прозора
модель інтернатури, яка
передбачає рівні
можливості для всіх
випускників закладів
вищої медичної освіти
незалежно від виду
фінансування навчання

❖ Оцінювання здатності до виконання самостійної роботи під

час атестації буде базуватися виключно на результатах КРОК 3

та співбесіди.

▪ КРОК-3 змінюється по своїй суті, для кожної спеціальності

буде розроблено окремий банк тестів.

❖ Після закінчення інтернатури лікарі мають можливість

отримати вторинну спеціальність. В Наказі додається перелік

131 лікарської спеціальності, а також спеціальність в

інтернатурі за якою можливо отримати вторинну спеціальність

та визначен термін навчання.

▪ Наприклад, первинної спеціальності «Загальна практика -

сімейна медицина» лікарі зможуть здобути ще 34 різних

вторинних спеціальностей, впродовж 2-6 місяців.

▪ Заклади ОЗ самі визначатимуть, які вузькі спеціалісти та в

якій кількості їм потрібні, тож виділятимуть відповідні кошти

на їх підготовку. Якщо ж лікар сам захоче розширити свої

можливості в отриманні вторинної спеціальності, то має

заплатити за навчання сам.



Підвищення кваліфікації
«Вторинна спеціалізація, курси тематичного удосконалення, заходами БПР»

❖ Медицина
❖ Педіатрія
❖ Стоматологія
❖ ТМДЛ
❖ Фармація



Контингент слухачів курсів підвищення кваліфікації останні 5 років

за напрямом «Медицина», «Фармація»

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

551 416 576 886 1207

1830 2134
2537

2386
2226103

101

216 186
301

БПО Фармація Медицина

2484 2651

3329 3458 3734

більше на 50%

7,9%

Курсанти з 9 областей

України

Лише за минулий 2020-2021 н.р.
на ФПО проведено 186 курси ТУ.
Медицина -108; Фармація – 65.
Короткотривалих тренінгів - 13



Збільшення майже в 
тричі пов'язане з новими 

вимогами до БПР та 
запровадження 

короткотривалих заходів

Кількість контрактних курсантів 
збільшилася на 37,5 % (288) в 
порівнянні з  минулим роком
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Контингент слухачів курсів підвищення кваліфікації останні 5 років

за напрямом «Медицина»



Курси 2017 2018 2019 2020 2021

ПАЦ 10 10 10

ТУ 40 34 43 89 127

Спеціалізація 4 4 8 11 13

Стажування 1 2 8 11

Всього 54 49 61 108 151

кафедри ЗДМУ

8        25

Курси підвищення кваліфікації 
відбуваються на ФПО за

39 спеціальностями

❑ Дерматовенерологія
❑ Функціональна діагностика
❑ Вірусологія
❑ Інфекційні хвороби
❑ Рентгенологія
❑ Пульмонологія та фтизіатрія
❑ Хірургічна стоматологія
❑ Дитяча стоматологія
❑ Терапія

Вперше у 2021 році за 
спеціальностями:



Кафедри КПК Слухачі

Дитячих хвороб ФПО 32 300

Психіатрії, психотерапії, загальної та 
медичної психології, наркології та сексології

12 117

Сімейної медицини, терапії, кардіології та 
неврології ФПО

11 112

Пропедевтики внутрішньої медицини, 
променевої діагностики та променевої 
терапії

7 81

Дерматовенерології та косметології з курсом 
дерматовенерології і естетичної медицини 
ФПО

14 78

Травматології та ортопедії 6 73

Терапевтичної, ортопедичної та дитячої 
стоматології

8 68

Акушерства, гінекології та репродуктивної 
медицини ФПО.

6 58

Патологічної анатомії і судової медицини 3 52

Факультетської хірургії 4 46

6 36

Вперше у 2020-2021 навчальному році
до викладання на ФПО залучені кафедри:

Акушерства і гінекології 
– ТУ «Невідкладні стани 

в акушерстві»

Нервових хвороб – ТУ 
«Актуальні питання 

ангіоневрології»

Внутрішніх хвороб 1 та 
симуляційної медицини 

– спеціалізація 
«Функціональна 

діагностика»

Клінічної лабораторної 
діагностики –
спеціалізація 
«Вірусологія»

Фтизіатрії і 
пульмонології – ТУ 
«Актуальні питання 
пульмонології», ТУ 
«Актуальні питання 

фтизіатрії» 

Інфекційних хвороб –
спеціалізація 

«Інфекційні хвороби» 

Хірургічної та 
пропедевтичної 

стоматології «Хірургічна 
стоматологія»



У зв’язку із збільшенням державного замовлення з 455 до

795 бюджетних місць, наказом ректора були внесені зміни до

Календарного Плану на друге півріччя 2021 року.

455 
бюджет 

795 
бюджет 

Збільшений обсяг 
МОЗ України до 
кінця 2021 року

119 151

На сьогодні заплановано навчання до кінця року за
бюджетним фінансуванням для 795 осіб (100 %).

+ додатково 32 курси ТУ

Впроваджена електронна реєстрація слухачів з 2020 року



1. Дитячих хвороб ФПО

2. Сімейної медицини, терапії, кардіології та неврології ФПО 

3. Акушерства, гінекології та репродуктивної медицини ФПО

4. Психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології , наркології та сексології

5. Офтальмології

6. Дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини ФПО

7. Патологічної анатомії та судової медицини

8. Пропедевтики внутрішньої медицини, променевої діагностики та променевої терапії

9. Онкології та онкохірургії

10. Терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології 

11. Травматології та ортопедії 

12. Факультетської хірургії 

13. Неврології 

14. Загальної хірургії та післядипломної хірургічної освіти

15. Внутрішніх хвороб 1 та симуляційної медицини

16. Фтизіатрії і пульмонології

17. Акушерства і гінекології

18. Інфекційних хвороб

19. Клінічної лабораторної діагностики

20. Пропедевтичної та хірургічної стоматології

21. Управління і економіки фармації та технології ліків 

Кафедри, які проводять курси тематичного удосконалення в 2021 році



1. Кафедра загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб

2. Дитячої хірургії та анестезіології

3. Внутрішніх хвороб 3

4. Медицини катастроф, військової медицини та нейрохірургії

Кафедри, які запланували проведення курсів тематичного удосконалення в 2022 році

1. Анестезіології та інтенсивної терапії

2. Урології – цикл не відбувся за відсутністю слухачів

3. Клінічної фармакології, фармації, фармакотерапії і косметології

4. Дитячих інфекційних хвороб

Кафедри, які вперше проводитимуть курси тематичного удосконалення в 2021 році



Кафедра мікробіології, вірусології та імунології - «Метод кількісного аналізу активності протимікробних
лікарських засобів»
Кафедра терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології - «Профілактика стоматологічних
захворювань», «Організація дезінфекційних, стерилізаційних заходів у стоматологічних кабінетах лікувально-
профілактичних закладів»
Кафедра дитячих хвороб ФПО - «PRO-серце»
Загальної хірургії та післядипломної хірургічної освіти - «Діагностика та лікування доброякісних та
злоякісних захворювань щитоподібної залози»
Кафедри інфекційних хвороб - «Коронавірусна інфекція COVID-19: тактика лікаря в умовах пандемії»;
Кафедра медицини катастроф, військової медицини та нейрохірургії – «Невідкладні стани впрактиці
терапевта»

В 2019-2020 н. р. за напрямом інформальної освіти були проведенні семінари-тренінги, майстре класи
для 122 лікарів медичних закладів м. Запоріжжя, Запорізької області та інших областей України



250 лікарів пройшли короткотривалі курси БПР
(симуляційні тренінги, фахові школи, майстер класи)

Дитячих хвороб: 47 слухачів
«PRO-серце», «Невідкладні та критичні стани медикаментозна алергія та

анафілаксія: профілактика, діагностика та допомога в умовах стоматологічної

клініки»

Онкології та онкохірургії: 10 слухачів
«Сучасна діагностика онкологічних захворювань у практиці лікаря загальної
практики»

Медицини катастроф, військової хірургії та нейрохірургії: 
«Невідкладні стани в практиці лікаря стоматолога» - 29 слухачів.

Акушерства та гінекології ФПО: – 75 слухачів.
«ВІЛ-інфекція, сучасний стан питання»

Анестезіології та інтенсивної терапії: – 37 слухачів.
«Невідкладні стани в практиці лікаря: серцево судинні проблеми»

«COVID-19: акушерська тактика в умовах пандемії» спікер

тренінгу проф. Круть Ю.Я. - 36 слухачів

«COVID-19: сучасна тактика лікаря терапевтичного профілю
в умовах пандемії» спікер тренінгу проф. Рябоконь О.В. –
13 слухачів.

«COVID-19: Сучасні підходи до лікування та реабілітація 
пацієнтів з постковідним синдромом» спікер тренінгу проф. 

Доценко С.Я. – 3 слухача



Короткотривалі заходи підвищення кваліфікації план на 2021-2022 рік

заплановано на 2021-2022 навчальний рік

130 курсів. 

До проведення короткотривалих заходів залучені  всі 

клінічні кафедри ЗДМУ (36 кафедр)

З початку навчального року проведено  6 тренінгів 

до кінця жовтня планується ще 9 тренінгів 

Сертифікат вже отримав 181 слухач

1. Анестезіології та інтенсивної 

терапії

2. Дитячих хвороб
3. Внутрішніх хвороб 3
4. Офтальмології
5. Внутрішніх хвороб 1 та 

симуляційної медицини

6. Сімейної медицини, терапії, 

кардіології та неврології

Розроблено та затверджено положення про короткотривалі заходи БПР

Розроблений та затверджений електронний сертифікат



✓ Запровадити нові курси ТУ, короткотривалі заходи БПР, враховуючи

сучасне матеріально-технічне забезпечення ЗДМУ.

✓ Дотримуватися запланованого календарного плану при проведенні циклів

тематичного удосконалення та заходів БПР.

✓ Своєчасно надавати звітну документацію відносно курсів ТУ та заходів БПР

Прохання до завідувачів кафедр



Відвідування сторінки в цьому році
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більше на 21,6%

Контингент слухачів курсів підвищення кваліфікації за останні 5 років

напрям «Фармація», 8 областей України

Дистанційна 
форма

Проводиться що року від 65 до 69 циклів підвищення 
кваліфікації в яких задіяні 2 кафедри:

• Кафедра клінічної фармації, 

фармакотерапії, фармакогнозії та 

фармацевтичної хімії

• Кафедра управління і економіки фармації та 
фармацевтичної технології



Своєчасне запровадження на курсах ТУ дистанційних форм 
навчання дозволило працювати без змін до Календарного 
плану та зберегти контингент курсантів і рівень підготовки.

З березня 2020 року в період карантину, виконано повний перехід на викладання КПК 
з використанням технологій дистанційного навчання



Деканат проводить моніторинг якості освіти в командах курсантів на циклах підвищення
кваліфікації за медичним і фармацевтичним напрямом.



Групою професорів ЗДМУ був створений освітній проект присвячений COVID-19 для 

лікарів-практиків, науково-педагогічних працівників, лікарів-інтернів, студентів.

Освітній проект представлений  відеолекціями





ЗМІНИ БПР З 2022 РОКУ

«БПР передбачає постійний розвиток працівників
сфери охорони здоров’я для надання якісної медичної
допомоги. Ця система має бути зручною для
користування та зрозумілою для лікарів»

Міністр охорони здоров’я України
Віктор Ляшко.

«Ми чітко визначаємо поняття заходів
безперервного професійного розвитку та вимоги до
заходів, за які нараховуватимуться бали БПР. Всі
заходи та провайдери за умов відповідності вимогам,
будуть вноситись до електронної системи, а
працівники зможуть перевірити, чи дійсно той чи
інший курс є корисним та передбачає нарахування
балів БПР»

директор Директорату медичних кадрів, освіти 
та науки МОЗ України 

Тетяна Орабіна.

Постанова Уряду набуде чинності 

з 1 січня 2022 року, а для фармацевтів

та медичних сестер – з 2023 року.



Постанова містить низку значних нововведень:

Бал БПР - одиниця 

вимірювання здобутих 

теоретичних та 

практичних знань здобутих 

на різних заходах БПР.

мінімальна кількість балів 

за рік – 50

до 1 березня звіт про 

особисте портфоліо за 

минулий рік  надається до 

деканату ФПО ЗДМУ

1. Поняття заходів 

безперервного 

професійного розвитку, 

їх перелік та визначення.

За проходження заходів БПР працівникам сфери охорони здоров’я

нараховуються бали у випадках, установлених цим Положенням.

❑ Формальна освіта – бали нараховуються лише за здобуття

освітньо-наукового та наукового ступеня (доктор філософії,

доктор наук).

❑ Неформальна освіта – бали нараховуються під час

проходження:

❖ навчання на циклах ТУ, які проводяться в закладах

післядипломної освіти, тривають один або два тижні з метою

поглиблення теоретичних знань з окремих розділів відповідної

спеціальності.

❖ професійного медичного стажування за межами закладу, де

працює працівник і полягає в набуті практичного досвіду

шляхом безпосереднього виконання завдань під наглядом

керівника.



Бал БПР - одиниця 

вимірювання здобутих 

теоретичних та 

практичних знань здобутих 

на різних заходах БПР.

мінімальна кількість балів 

за рік – 50

до 1 березня звіт про 

особисте портфоліо за 

минулий рік  надається до 

деканату ФПО ЗДМУ

❖ Навчання на заходах БПР:

• майстер-клас - представлення і демонстрація певних методик,

технологій діагностики та лікування;

• симуляційний тренінг - набуття кожним учасником заходу

певної клінічної або практичної навички або компетенції в

умовах штучно створеного, наближеного до реальності

професійного середовища. Навантаження на одного викладача 4

– 6 учасників.

• тренінг – опанування нових професійних знань та навичок з

окремих розділів спеціальності у групі до 20 осіб.

• семінар – набуття нових знань на теоретичному рівні і не

стосується формування навичок в малих групах.

• фахова (тематична) школа – навчання з актуальних питань

у великих групах під час лекцій, а потім у групах 10-12 учасників

на одного викладача для проведення семінарів/практичних

занять.

❖ наукова та/або науково-практична конференція – що

найменше на обласному рівні.

2. Вимоги до заходів БПР, 

за які нараховуються 

бали.



❑ Особиста участь працівника обов’язкова під час

навчання на:

• симуляційних тренінгах в тому числі під час науково-практичних

конференцій, симпозіумів, з’їздів, конгресів;

• професійного медичного стажування за межами закладу.

3. Форми участі у заходах 

(обов’язкова особиста 

участь, дистанційна 

участь, дистанційна участь 

в режимі реального часу).

❑ Особиста участь працівника або дистанційна участь у

режимі реального часу обов’язкова для таких заходів:

• цикли тематичного удосконалення;

• наукова або науково-практична конференція;

• Заходах БПР (фахові школи, тренінги, семінари, майстер-

класи).

Дистанційне навчання у режимі реального часу

передбачає, що присутність учасників може бути

підтверджена і вони мають можливість подавати свої

запитання та відповіді.

❑ Дистанційне навчання не в режимі реального часу передбачає видачу

унікального ідентифікатора сертифіката, що дає можливість підтвердити факт

видачі. Не більше 15 балів за рік.

БПР шляхом здобуття 

інформальної освіти може 

бути  підтверджений 

публікацією статті в 

журналі з імпакт-

фактором.



4.  МОЗ планує створити 

електронну систему 

реєстрації провайдерів 

та обліку балів БПР

❑ Бали БПР нараховуються за проходження заходів БПР, що

відповідають таким ознакам:

• захід проводиться провайдером, внесеним до системи

• захід відповідає заявленій меті навчання, вимогам академічної

доброчесності;

• зміст навчальних матеріалів відповідає темі заходу та є науково

обґрунтованим із зазначенням у відповідних випадках рівня

доказовості та наведенням належних посилань;

• під час проведення заходу провайдером забезпечено контроль

участі працівників сфери охорони здоров’я, оцінювання набутих

знань, компетентностей та практичних навичок.

• Навчання на симуляційних
тренінгах або тренінгах з
оволодіння практичними
навичками

• Одноденний захід – 15

• Дводенний захід - 25

• Тематичне навчання (фахові
школи, семінари, майстер-
класи тощо)

• Одноденний захід – 10

• Дводенний захід - 20



❖ Популяризація ЗДМУ як найбільш вагомого провайдера БПР науково-педагогічним складом

кафедр для збільшення контингенту слухачів.

455

795
2021 р.

План найближчих дій факультету післядипломної освіти

❖ Впровадження нової моделі інтернатури з 2022 року.

❖ Розширення переліку кафедр що приймають участь у проведенні курсів ТУ.

❖ Щонайбільше використання можливостей міжкафедрального тренінгового центру для

проведення БПР.

❖ Запровадження нових короткотривалих заходів БПР (симуляційні тренінги, майстер класи,

фахові школи, семінари, науково-практичні конференції).

❖ Впровадження нового Положення про БПР з 2022 року.




