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Річний огляд Запорізького державного медичного університету за 2018 − 2019 
навчальний рік. 

 
 
 
 
За редакцією ректора університету професора Ю. М. Колесника. 
Запоріжжя, 2019 р. 198с. 
 
 
 
 

Річний огляд подає інформацію про найбільш вагомі події в житті Запорізького 
державного медичного університету за навчальний рік. Інформація охоплює 
найістотніші показники, що характеризують освітньо-науковий рівень закладу: 
організацію освітнього процесу, підготовку науково-педагогічних працівників, 
видання сучасної наукової та навчально-методичної літератури, участь працівників 
університету в освітніх, наукових форумах і конференціях, спільну роботу з 
установами охорони здоров’я, функціонування Університетської клініки, Медичного 
коледжу, стан виховної роботи та соціальної сфери, співпрацю із зарубіжними 
партнерами, розвиток матеріальної бази університету. Відображено розмаїття форм 
позанавчальної активності студентів університету − роботу студентського наукового 
товариства, студентського самоврядування, волонтерську діяльність, спортивні 
досягнення, творчу активність колективів художньої самодіяльності.  

 
 
 
Огляд буде корисний викладачам та студентам, науковцям і лікарям-

практикам, усім зацікавленим у розвитку медичної освіти та науки в Україні. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рекомендовано до друку 
Вченою радою Запорізького державного медичного університету 

від 26.06.2019 р., протокол № 11 
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ІЗ ХРОНІКИ УНІВЕРСИТЕТУ 
 

1903 рік − 13 липня відкрито Жіночі педагогічні курси. Директором 
призначений професор Ланге М.М. 
 

1906 рік − 27 травня на базі Жіночих педагогічних курсів були 
відкриті Вищі жіночі педагогічні курси (ОВЖК), які 
давали освіту рівноцінну університетській. Директором 
ОВЖК залишився професор Ланге М.М. 
 

1915 рік − На підставі Пропозиції Міністерства народної просвіти  
від 25 серпня 1915 року №38671 у вересні 1915 року при 
ОВЖК відкрито хіміко-фармацевтичне відділення. 
 

1919 рік − За розпорядженням Ради комісарів вищих  
навчальних закладів від 30 травня 1919 року Одеські 
вищі жіночі курси ввійшли до складу Новоросійського 
університету. 
 

1920 рік − При фізико-математичному факультеті Новоросійського 
університету відкрито хіміко-фармацевтичне відділення. 
 

1920 рік − У серпні Новоросійський університет реорганізовано, 
ряд факультетів і відділень перетворені у вищі навчальні 
заклади, зокрема було утворено медичний, фізико-
математичний і хіміко-фармацевтичний інститути. 
 

1921 рік − Із 28 вересня Одеський хіміко-фармацевтичний інститут 
існує самостійно. 
 

1930 рік − Одеський хіміко-фармацевтичний інститут перейменовано 
в Одеський медико-аналітичний інститут. 
 

1935 рік − До складу Одеського медико-аналітичного інституту 
ввійшов Київський фармацевтичний інститут (Постанова 
НКЗ УРСР від 23 серпня 1935 року, наказ по інституту  
№ 63 від 4 жовтня 1935 року) і він перейменований в 
Одеський фармацевтичний інститут. 
 

1959 рік − Одеський фармацевтичний інститут переведено в  
м. Запоріжжя (Постанова РМ УРСР від 25 липня 1959 
року № 1076 і наказ МОЗ УРСР від 30 липня 1959 року 
№ 455) і перейменовано в Запорізький фармацевтичний 
інститут. 
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1964 рік − При Запорізькому фармацевтичному інституті відкрито 
лікувальний факультет (Постанова РМ УРСР від  
23 жовтня 1964 року № 1081 і наказ МОЗ УРСР від  
27 жовтня 1964року № 484). 
 

1968 рік − Запорізький фармацевтичний інститут перейменовано в 
Запорізький медичний інститут (Постанова РМ СРСР  
№ 61 від 29 січня 1968 року). 
 

1994 рік − Постановою Кабінету Міністрів України № 820 від  
12 грудня 1994 року Запорізький медичний інститут 
реорганізовано в Запорізький державний медичний 
університет із наданням IV рівня акредитації. 
 

2004 рік − Університет був акредитований за IV рівнем (термін дії 
сертифіката – до 23.11.2009 року). 
Отримані ліцензії на підготовку бакалаврів зі 
спеціальності «Лабораторна діагностика» та спеціалістів 
зі спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних 
засобів». 
 

2006 рік − Університет акредитував підготовку спеціалістів за  
наявними спеціальностями та ліцензував усі види 
освітньої діяльності. 
 

2007 рік − Університет ліцензував підготовку спеціалістів із 
напряму 1101 «Медицина» зі спеціальності 7.110106 
«Стоматологія» із ліцензійним обсягом 60 осіб. 
 

2008 рік − Університет акредитував підготовку бакалаврів із  
напряму 1101 «Медицина» зі спеціальності 6.110100 
«Лабораторна діагностика» із ліцензійним обсягом  
40 осіб. 
 

2009 рік − Університет повторно акредитований за IV рівнем, 
акредитована спеціальність «Технологія парфумерно-
косметичних засобів», ліцензована магістратура  
(10 місць) із цієї спеціальності, повторно ліцензована 
підготовка громадян України до вступу у ВМ(Ф)НЗ та 
підготовка офіцерів запасу. 
 

2010 рік   − Акредитована магістратура зі спеціальності «Технологія 
парфумерно-косметичних засобів», ліцензована освітня 
діяльність із підвищення кваліфікації, спеціалізації та 
стажування з напрямів «Медицина» та «Фармація» зі 
збільшенням ліцензійного обсягу до 2500 осіб. 
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2011 рік – Університет акредитував підготовку спеціалістів та 
магістрів за спеціальностями «Лікувальна справа», 
«Педіатрія» та «Фармація» і ліцензував усі види 
підготовки іноземних громадян, підготовку фахівців в 
інтернатурі (первинна післядипломна спеціалізація) та 
клінічній ординатурі (післядипломна підготовка лікарів). 
 

2012 рік   − В університеті акредитована підготовка спеціалістів та 
проведено ліцензування магістратури зі спеціальності 
«Стоматологія». Проведено ліцензування магістратури  
за спеціальністю «Лабораторна діагностика» (рішення 
ДАК України від 25.05.2012 р., протокол № 96). 
 

2013 рік 
 

− 
 

Університет акредитував підготовку бакалаврів із  
напряму 1101 «Медицина» зі спеціальності  
6.110100 «Лабораторна діагностика» із ліцензійним 
обсягом 40 осіб. 
 

2014 рік − Університет повторно акредитований в цілому за  
IV рівнем. Проведена акредитація магістратури за 
спеціальностями «Стоматологія» та «Лабораторна 
діагностика». Повторно проведена акредитація  
спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних 
засобів». Ліцензована підготовка громадян України та 
іноземних громадян до вступу у ВМ(Ф)НЗ, а також 
підготовка офіцерів запасу медичної служби. 
 

2015 рік − 
 

В Університеті акредитована підготовка в магістратурі  
зі спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних 
засобів» та в інтернатурі зі спеціальності «Лабораторна 
діагностика». Отримано ліцензію з підвищення 
кваліфікації та спеціалізацію курсантів у галузі знань  
1201 «Медицина», 1202 «Фармація». 
 

2016 рік  
 
 
 
 
 
 

− 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗДМУ отримав ліцензію на збільшення контингенту 
студентів, пройшов акредитацію за всіма 
спеціальностями, проліцензував PhD-аспірантуру та 
освітню діяльність за ІІ (магістерським) рівнем галузі 
знань 22 «Охорона здоров’я».  
Ліцензовано підготовку здобувачів ступеня доктора 
філософії за третім (освітньо-науковим) рівнем зі 
спеціальностей 222 «Медицина» і 226 «Фармація» у 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я».  
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Ліцензовано освітню діяльність за другим магістерським 
рівнем спеціальностей 222 «Медицина», 226 «Фармація»,  
221 «Стоматологія». 
Вперше відбулося ліцензування освітньої послуги з 
підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за 
третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за 
спеціальністю 221 «Стоматологія» у галузі знань  
22 «Охорона здоров’я». 
 

2017 − Ліцензовано освітню діяльність за другим магістерським 
рівнем та підготовку здобувачів ступеня доктора 
філософії за третім (освітньо-науковим) рівнем зі 
спеціальностей 228 «Педіатрія». 
Вперше ліцензовано нову спеціальність 227 «Фізична 
терапія, ерготерапія» у галузі 22 «Охорона здоров’я»  
за освітнім рівнем бакалавра. 
 

2018 
 
 
 
 
2019  

− 
 
 
 
 
− 

Вперше акредитовано освітньо-професійну програму 
«Лабораторна діагностика» зі спеціальності 224 
«Технології медичної діагностики та лікування» за 
другим (магістерським) рівнем. 

Отримано ліцензію на розширення провадження 
освітньої діяльності з метою підготовки іноземців та осіб 
без громадянства за другим (магістерським) рівнем за 
спеціальностями 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 
226 «Фармація, промислова фармація». 
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ХАРАКТЕРИСТИКА УНІВЕРСИТЕТУ 
 

 
 

Запорізький державний медичний університет − сучасний навчальний 
заклад IV рівня акредитації. Згідно з Законами «Про освіту», «Про вищу 
освіту» метою освіти є всебічний розвиток особистості, її інтелектуальних, 
творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для 
успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних 
громадян, збагачення інтелектуального, економічного, творчого, культурного 
потенціалу України, підвищення освітнього рівня громадян задля 
забезпечення сталого розвитку України. 

Основними завданнями Університету як закладу вищої освіти є: 
1) провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує 

здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними 
спеціальностями; 

2) провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових 
досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, 
підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих 
результатів в освітньому процесі; 

3) участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку 
держави через формування людського капіталу; 

4) формування особистості шляхом патріотичного, правового, 
екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу 
моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та 
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відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та 
самоорганізовуватися в сучасних умовах; 

5) забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, 
наукової та інноваційної діяльності; 

6) створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього 
процесу їхніх здібностей і талантів; 

7) збереження та примноження моральних, культурних, наукових 
цінностей і досягнень суспільства; 

8) поширення знань серед населення, підвищення освітнього і 
культурного рівня громадян; 

9) налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної 
діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури; 

10) вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння 
працевлаштуванню випускників. 

Університет успішно виконує завдання підготовки висококваліфікованих 
фахівців для практичної охорони здоров'я та фармації, здійснює на високому 
рівні науково-дослідну роботу. Випускники університету плідно працюють у 
всіх регіонах України і в понад ста зарубіжних країнах. Розвиваються освітні 
та наукові зв'язки із закладами вищої освіти та науковими установами 
медичної галузі України та зарубіжжя. 

Запорізький державний медичний університет має високий  
науково-педагогічний потенціал. В університеті працює 131 доктор та  
487 кандидатів наук.  

Освітній процес на додипломному та післядипломному етапах 
підготовки здійснюється на восьми факультетах: 

− першому медичному, 
− другому медичному, 
− третьому медичному,   
− першому фармацевтичному (денна форма навчання), 
− другому фармацевтичному (заочна форма навчання), 
− першому міжнародному, 
− другому міжнародному, 
− факультеті післядипломної освіти. 
Вітчизняні та іноземні студенти в ЗДМУ мають можливість здобути вищу 

освіту за спеціальностями: «Медицина», «Лікувальна справа», «Педіатрія», 
«Стоматологія», «Фармація, промислова фармація», «Фармація», «Технології 
парфумерно-косметичних засобів» (спеціаліст та магістр), «Технології медичної 
діагностики та лікування», «Лабораторна діагностика» (бакалавр, магістр) та за 
новою спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» (бакалавр). 

Запорізький державний медичний університет забезпечує підвищення 
кваліфікації, спеціалізацію, курси інформації і стажування у галузі знань  
22 «Охорона здоров'я» за спеціальностями 221 – «Стоматологія»,  
222 – «Медицина», 228 – «Педіатрія», 226 – «Фармація, промислова 
фармація» згідно з чинним законодавством і установчими документами. 
Навчання здійснюється на циклах тематичного удосконалення (ТУ), 
передатестаційних циклах (ПАЦ), курсах інформації та стажування в тому 
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числі за змішаною (денною та дистанційною) формою освіти, для провізорів 
та лікарів медичних закладів м. Запоріжжя, Запорізької області та інших 
областей України. 

Серед співробітників університету:  
академік НАМН України і член-кор. НАН України (проф. Никоненко О.С.), 
академік академії наук вищої школи України і член-кореспондент 

Національної академії правових наук України (проф. Стеценко С.Г.) 
57 членів міжнародних Академій наук і міжнародних наукових 

товариств, доктори наук/ професори Барковський Д.Є., Бачурін Г.В.,  
Березін О.Є., Бєленічев І.Ф., Боярська Л.М., Візір В.А., Волошина І.М., 
Головаха М.Л., Дмитряков В.О., Довбиш М.А., Доценко С.Я., Жарких А.В., 
Завгородня Н.Г., Іванько О.Г., Івченко Д.В., Кечин І.Л., Клименко А.В., 
Клименко В.М., Колесник М.Ю., Колесник Ю.М., Круть Ю.Я., Лашкул Д.А., 
Леженко Г.О., Мазур І.А., Михайловська Н.С., Недельська С.М., Никоненко О.С., 
Никоненко А.О., Прийменко Б.О., Приходько О.Б., Рекалов Д.Г., Сиволап В.Д, 
Сиволап В.В., Сирцов В.К., Скибіна В.І., Туманський В.О., Турган О.Д., 
Чугунов В.В., Шифрін Г.А.; кандидати наук, доценти Барухович В.Я., 
Гайдаржі Є.І., Губарь А.О., Захарчук О.В., Каджоян А.В., Кіосов О.М., 
Конакова О.В., Кравченко В. І., Кулинич О.В., Малахова С.М., Медведчук Г.Я., 
Пахольчук О.П., Сичов Р.О., Солов’юк О.О., Софілканич М.М., Стешенко А.О., 
Черепок О.О., Чорний В.М.) 

6 заслужених діячів науки і техніки України, (Колесник Ю.М., 
Туманський В.О., Никоненко О.С. , Шифрін Г.А., Стеценко С.Г. , Мазур І.А.) 

6 заслужених лікарів України,  (Авраменко Н.В., Завгородній С.М., 
Клименко В.І., Севальнев А.І., Каджарян В.Г., Запорожченко А.Г.) 

2 заслужених працівників освіти (Авраменко М.О., Головко М.Г.) 
4 лауреати Державної премії України, (Колесник Ю.М. Жарких А.В. 

Никоненко О.С. , Клименко В.М.) 
5 лауреатів премій НАМН України, (Колесник Ю.М. Абрамов А.В.,  

Візір В.А., Рябоконь О.В., Черепок О.О.) 
2 лауреати премії Президента України для молодих учених, 

(Барковський Д.Є, Каплаушенко А.Г.) 
2 лауреатів премії Кабінету Міністрів України, (Кулинич О.В., 

Пахольчук О.П.) 
7 стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих учених,  

(Парченко В.В, Колісник О.П. , Чугунов В.В., Горбачова С.В., Пругло Є.С., 
Олійник Т.В., Ясінський Р.М.) 

2 стипендіати довічних державних стипендій Президента України 
видатним діячам охорони здоров’я, (Мазур І.А., Сливко Е.І.) 

2 відмінники освіти, (Корнієвська В.Г., Ляхова І.М.) 
2 заслужених тренери, (Глухих В.І. , Польський С.Г.) 
1 заслужений журналіст України, (Миклашевський В.М.) 
6 майстрів спорту. (Глухих В.І., Сазанова І.О., Михалюк Є.Л.,  

Польський С.Г., Ляхова І.М., Гурєєва А.М.) 
В університеті успішно діють 16 широковідомих в Україні та за її 

межами оригінальних наукових шкіл у сфері фундаментальних досліджень, 
клінічної медицини і фармації. 
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ 
 
 

 
 

 
Завдяки чіткій системі профорієнтаційної роботи, активному залученню 

на навчання іноземних громадян та авторитету університету як в Україні, так 
і за її межами протягом останніх років збільшується чисельність студентів. 
Контингент студентів у 2018-2019 навчальному році (станом на 1 січня) 
збільшився на 26 осіб порівняно з минулим роком і склав 9239 студентів. 
Контингент іноземних студентів склав 2716 особи (+142 особи).  
В університеті впроваджена багатоступенева система підготовки фахівців на 
довузівському, додипломному та післядипломному етапах. Всього в 
університеті на довузівському, додипломному та післядипломному етапах 
навчається більше, ніж 13 тисяч здобувачів вищої освіти. 
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ДОВУЗІВСЬКА ПІДГОТОВКА 
 

 
 
Профорієнтаційна робота з абітурієнтами була організована за планом, 

затвердженим на засіданні Вченої ради, що охоплює усі напрями діяльності 
як Приймальної комісії та її підрозділів. Протягом 2018/19 н.р. постійно 
проводилися консультації з роз’яснення Правил прийому до ЗДМУ у 2019 
році. Профорієнтаційні заходи реалізовувалися різноманітними методами та 
формами аґітаційної роботи. 

Робота із засобами масової інформації. Інформація про умови вступу  
розміщувалась практично в усіх всеукраїнських та багатьох реґіональних 
довідниках, рекомендованих МОН України: «Освіта для кожного»; 
«Довідник вищих та професійних навчальних закладів України» і т. ін.  

Інформаційні матеріали про ЗДМУ постійно розміщувалися на 
сторінках обласних та всеукраїнських рекламно-інформаційних журналів. 
Загальній популяризації професій, які можна здобути у ЗДМУ, сприяли 
численні виступи ректора та провідних учених університету на реґіональних 
телевізійних каналах, радіостанціях.  

Розміщення інформації про університет у мережі Internet. На 
сьогодні одним з найбільш ефективних засобів масової інформації є Internet. 
На сторінках офіційного сайту університету (www.zsmu.edu.ua) кожен 
абітурієнт може отримати вичерпну інформацію про ЗДМУ та вступну 
кампанію. Крім цього, інформація для абітурієнтів розміщується та постійно 
оновлюється на спеціалізованих порталах та сайтах МОН України, зокрема,  
www.education.ua, «VIP Національний»,  www.facebook.com.  

http://www.zsmu.edu.ua/
http://www.education.ua/
http://www.facebook.com/
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Підготовка презентаційно-інформаційних матеріалів. Для 
інформування майбутніх абітурієнтів, у достатній кількості, були 
підготовлені і видані презентаційно-інформаційні матеріали про університет. 

Протягом року у приміщеннях Приймальної комісії працює 
консультаційний пункт. Консультації отримують усі бажаючі, безпосередньо 
відвідуючи приймальну комісію та за телефонними зверненнями. Упродовж 
2018/19 н.р. в університеті двічі були проведені «Дні відкритих дверей»,  
які відвідало близько 900 абітурієнтів та їх батьків.  

Університет брав участь у численних виставках: щорічній 
спеціалізованій міжрегіональній виставці «Ярмарок освіти», м. Запоріжжя;  
7 Міжнародна виставка «Осінній салон «Вища освіта − 2018»» та  
8 Міжнародна виставка «Вища освіта − 2019», м. Львів; 34 Міжнародна 
спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра − День студента 2018» та  
34 Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра − 2019»,  
10 Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти − 2019» м. Київ; XVII та 
XVIII Міжрегіональна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра»,  
м. Кременчук; Міжрегіональна виставка − презентація “Полтавський 
абітурієнт − 2019”, м. Полтава; 15 Міжнародна спеціалізована виставка 
«Освіта Слобожанщини - 2019», м. Харків.  

Рекламні відеоматеріали про ЗДМУ розміщувались на телевізійних 
панелях в маршрутних таксі міста Запоріжжя, а також на світлодіодних 
екранах у місцях масового відпочинку молоді в Запоріжжі.  
Для ознайомлення з університетом, умовами проживання до університету 
запрошувалися групи школярів зі шкіл міста та з районів. 
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З жовтня по травень 2018/19 навчального року тривало навчання на  
8- та 3-місячних підготовчих курсах (всього 83 особи) з біології, хімії, 
української мови та літератури. На 8-місячних курсах навчалися 56 слухачів, 
на 3-місячних − 27 слухачів. Завдяки якісній підготовці з профільних 
предметів з числа тих, хто навчався на підготовчих 3-х та 8-ми місячних 
курсах у 2018 році зараховано 42 особи.  

Прийом документів від вступників на денну форму навчання 
здійснювався з 12 по 26 липня 2018 р. Для осіб, які мали складати фахові 
вступні випробування на денну форму навчання − з 11 по 24 липня.  
Вступні фахові випробування на денну форму проводилися 25 липня.  
На заочну форму навчання прийом документів здійснювався з 12 липня по  
11 серпня. Прийом заяв від вступників здійснювався виключно електронним 
вступом, окрім певних категорій, яким Умовами та Правилами прийому  
було надано право подавати заяви у паперовій формі. За допомогою 
електронного вступу було прийнято 3827 заяв (у 2017 році − 5241), з числа 
тих, хто скористався системою електронної подачі зарахована 691 особа  
(у 2017 році − 747 осіб). 

Вступні фахові випробування проведено 13 серпня. Список 
рекомендованих до зарахування за кошти державного бюджету був 
сформований системою ЄДЕБО з урахуванням пріоритетності і 
оприлюднений 01 серпня. Зарахування на місця державного замовлення 
провели 06 серпня. Подання оригіналів документів для зарахування за кошти 
фізичних (юридичних) осіб тривало до 16 серпня, цього ж дня відбулося 
остаточне їх заразування. 

Конкурсний бал вступників корегувався на регіональний коефіцієнт 
(1,02 для закладів вищої освіти м. Запоріжжя) і на сільський коефіцієнт (1,02) 
для осіб, які в рік вступу закінчили школу, розташовану у сільській 
місцевості і зареєстровані не менше 2 років у сільському населеному. 
Зараховано 79 вступників, у яких конкурсний бал корегувався на сільський 
коефіцієнт (у 2017 – 87 осіб). 

Зарахування проводилося за результатами конкурсу сертифікатів 
УЦОЯО зразка 2016, 2017 та 2018 року. Основною новацією 2018 року було 
те, що вступники подавали сертифікати до ЗДМУ з кількістю балів не нижче 
130 з української мови та літератури та не нижче 150 балів з другого та 
третього конкурсних предметів на спеціальності «Медицина», «Педіатрія» і 
«Стоматологія». 

В цілому по університету конкурс на місця держзамовлення склав  
4,41 осіб на одне місце (у 2017 році – 4,36), при цьому на спеціальність 
«Медицина» – 3,95; «Педіатрія» – 4,78; «Стоматологія» – 34,75 осіб на місце.  

Другий рік поспіль бюджетні пропозиції медичних закладів вищої 
освіти брали участь у широкому конкурсі. Рекомендації до зарахування 
отримали: «Медицина» – 262 осіб, «Педіатрія» – 33 особи і «Стоматологія» – 
4 особи. 265 осіб було зараховано на місця державного фінансування.  
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На вакантні місця державного замовлення («Медицина» – 29, 
«Педіатрія» – 4, «Стоматологія» – 1), після проведення конкурсу на 
контрактну форму навчання, не було претендентів на переведення. 
Інформацію про незаповнені місця державного замовлення надано 
державному замовнику (всього 34 місця). Конкурс на контракт по 
університету становив – 3,38 (у 2017 р. – 4,36). 

Всього до складу студентів  ЗДМУ зараховано 1267 осіб (265 – за кошти 
державного бюджету, 1002 – на навчання за контрактом, з них 407 на заочну 
форму). У 2017 році було зараховано 1282 особи. 

Зарахування проведено у межах ліцензованого обсягу на конкурсній 
основі. Договори про надання освітніх послуг відповідають чинному 
законодавству. 

Отже, вступна кампанія 2018 року проводилася прозоро, посадових 
зловживань та хабарництва в університеті не допущено. Скарг від вступників 
та їх батьків не надходило. Під час вступної кампанії 2018 система реєстрації 
електронних кабінетів та ЄДЕБО працювала без збоїв. 
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ДОДИПЛОМНА ПІДГОТОВКА 
 

 
 

 
Колектив університету виконує вимоги нормативно-правової бази, 

зокрема Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», директив 
Державної національної програми «Освіта (Україна ХХІ століття)» − які 
окреслили завдання щодо широкого вибору форм освіти, засобів навчання, 
що відповідають шляхам реалізації завдань та запитам здобувачів освіти.  

Колектив університету успішно реалізує загальну мету освіти − 
всебічний розвиток особистості, виховання високих моральних якостей, 
формування свідомих громадян і як наслідок – збагачення інтелектуального, 
наукового, культурного потенціалу суспільства, зростання загального 
освітнього рівня. 

В університеті реалізуються норми ст.6 Закону України «Про освіту» - 
Засади державної політики у сфері освіти та принципів освітньої діяльності. 
У контексті реалізації загальної мети формальної освіти проводиться 
системна робота щодо забезпечення якості навчання у відповідності до 
вітчизняних та міжнародних стандартів. Запроваджуються заходи та методи, 
що сприяють розвитку наукового характеру освіти, цілісності і наступності 
системи освіти, формуванню професійних компетентностей, розвиваються 
навички застосовування знань на практиці. 

Планування, реалізація та моніторинг освітнього процесу в 
університеті здійснюється згідно з чинною нормативно-правовою базою та 
деталізується наказами і розпорядженнями ректора університету.  
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Організація освітнього процесу здійснюється відповідно до 
затверджених у встановленому порядку Положень щодо системи якості 
освітньої діяльності у ЗДМУ.  

Організація 2018-2019 н.р. в університеті регламентована наказом 
ректора від 08.08.2018 р. № 309/1 «Про організацію освітнього процесу в 
2018-2019 н.р.», Планом пріоритетних заходів щодо планування, організації 
та контролю якості освітнього процесу за напрямками ЗДМУ у 2018-2019 н.р. 
(обговорено та затверджено на засіданні Вченої ради ЗДМУ від 21.06.2018). 

У 2018 р. набір студентів проводився за переліком спеціальностей 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я». Здійснено другий набір студентів на  
2 курс за спеціальністю 221 «Стоматологія», які попередньо здобули ОКР 
«Молодший спеціаліст» за спеціальністю «Стоматологія» та «Стоматологія 
ортопедична». Проведено 7-й набір студентів за спеціальністю  
222 «Медицина» та 6-й набір за спеціальністю 228 «Педіатрія», які 
попередньо здобули ОКР «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 
«Лікувальна справа» та «Сестринська справа». Відбувся 3-й набір іноземних 
громадян, які почали навчальний рік у лютому-березні (зміщений графік).  

Всього набір на навчання у 2018 році (із урахуванням іноземних 
громадян-студентів та слухачів, прийому на старші курси) становить  
2219 (2017 р. − 2177 осіб). Тобто, у 2018 р. вдруге прийнято на навчання 
більше 2 тисяч осіб. 

Набір студентів на 1 курс за спеціальністю «Медицина» відбувався з 
розподілом їх на І (І потік) та ІІ (ІІ потік) медичні факультети.  
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На 2-5 курсах І медичного факультету навчальний процес був 
організований для 3-х потоків (у середньому 140 – 160 осіб). Академічні 
групи мають наповнення від 6,67 осіб у групі/десятку до 12-13 осіб у  
групі медичних факультетів та 7-15 (у середньому 11-13 осіб) у  
групах фармацевтичних факультетів. Зменшення наповнення груп 
організовано з 2016 р.  

Зростає контингент студентів ЗДМУі другий рік поспіль становить 
понад 9 тисяч осіб на додипломному етапі навчання (01.01.2019 р. − 9239 
осіб). Зростає й кількість академічних груп – 698 у 2017-2018 н.р. до 739 у 
2018-2019 н.р. Найпотужніші медичні факультети – 517 груп, І і ІІ 
фармацевтичні відповідно складають 83 та 139 академічні групи. 

Протягом 2018-2019 н.р. студенти всіх спеціальностей навчалися за 
ЄКТС. Для студентів 1-2 курсу всіх спеціальностей, 2-4 курсів 
спеціальностей «Медицина» та «Лікувальна справа», 2-3 курсів 
«Стоматологія», які попередньо здобули ОКР молодшого спеціаліста, 
запроваджено заліково-екзаменаційну сесію. Семестровий контроль 
проводився у вигляді семестрових іспитів, диференційованих заліків, заліків. 
Отримано позитивні результати.  

 

 
 
З метою дотримання якості освітнього процесу ректоратом 

здійснюється системний внутрішньоуніверситетський моніторинг усіх форм 
навчання: навчальних занять, етапів контролю знань, організації самостійної 
роботи студентів. Традиційно щосеместру формується та затверджується 
ректором університету «Графік проведення модульних контролів» та «Графік 
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проведення тестових іспитів», які включають усі дисципліни, курси, 
спеціальності. Ведеться активна робота з удосконалення та розширення 
запровадження навчальних онлайн курсів на платформі edX для організації 
складових навчального процесу. Починаючи з 2016 р. створено 496 онлайн 
курсів (за останній рік − 126), що забезпечують організацію 5 важливих 
напрямків навчального процесу для всіх категорій здобувачів вищої освіти: 
підготовка до «КРОК 1-3» (всі спеціальності та освітні програми), 
компонентів ЄДКІ, самостійна робота студента, дисципліни вільного вибору, 
поглиблена мовна підготовка, підготовка інтернів та слухачів ФПО.  
Дана форма підготовки підтвердує свою ефективність за всіма вказаними 
напрямками використання. 

Продовжується запровадження та використання модуля АСУ – 
електронного журналу та його елемента – електронних відомостей. Деканати 
у короткі терміни отримують результати академічної успішності студентів, 
формують рейтинги (3-й рік у даному форматі).  

Практична підготовка майбутніх фахівців галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» вимагає розуміння чітких критеріїв, понять та вимог. Крім того, 
протягом останніх 3 років відбулася кардинальна зміна планів підготовки 
фахівців. Триває розробка Свідоцтва практичної підготовки для всіх 
спеціальностей. 

 

 
 

Центральною методичною Радою 22 листопада 2018 р. (протокол № 2) 
затверджене для використання в освітньому процесі «Свідоцтво практичної 
підготовки студентів спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та 
лікування» освітньо-професійної програми «Лабораторна діагностика» галузі 
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знань 22 «Охорона здоров’я»» (автори: Моргунцова С.А., Полковніков Ю.Ф., 
Грицай А.В., Потоцька О.І., Павлов С.В., Біленький С.А., Левченко К.В.). 

Якість освіти − пріоритетне питання діяльності колективу. Для 
забезпечення ефективності заходів, розроблено систему моніторингу та 
реагування. Наказом ректора від 09.07.2018 р. № 286 запроваджено систему 
внутрішнього контролю у ЗДМУ. Відповідно до розпорядження ректора від 
14.12.2018 р. № 32 та Плану проведення внутрішнього аудиту у І півріччі 
2019 року проведено аудит відповідності у діяльності навчального відділу. 

За результатами наглядового аудиту системи управління якістю ЗДМУ 
група з аудиту засвідчила роботу та дієвість системи управління якістю, її 
відповідність вимогам державного стандарту та встановила подовження 
сертифікату системи якості до 25.06.2020 р. 

Продовжується організоване згідно з графіком проведення тестових та 
усних семестрових іспитів (комплексних іспитів) із дисциплін (передбачався 
1 тиждень (19.01-25.01.2019 р.). Зазначена практика заходів контролю знань 
студентів дозволяє уніфіковано та повною мірою оцінити рівень підготовки 
студентів. Тестові іспити в повному обсязі проведені центром тестування з 
попереднім визначенням рівня засвоєння практичних навичок на кафедрах. 

Сторінки кафедр на порталі електронних ресурсів структуровані і 
заповнені згідно з затвердженим алгоритмом, із використанням електронної 
бібліотеки і репозитарію університету та лекційного матеріалу кафедр. 
Наповнення кафедральних сторінок постійно контролюється ректоратом та 
сектором моніторингу якості освіти.  

Постійна увага ректорату приділяється поліпшенню рівня професійної 
підготовки науково-педагогічних працівників. На виконання норм ст. 57 п. 9 
Закону України «Про вищу освіту» та з метою надання й вдосконалення 
методичної допомоги молодим викладачам університету наказом ректора від 
27.09.2018 р. № 361 «Про роботу «Школи молодого викладача ЗДМУ» 
продовжено її роботу, до якої залучено колективи кафедр суспільних 
дисциплін, культурології та українознавства, медичної та фармацевтичної 
інформатики і новітніх технологій. Друга група слухачів у кількості 13 осіб 
пройшла навчання з 10 жовтня 2018 р. по 27 березня 2019 р. (обсяг курсу 
становив 120 год.). 

Організація методичної роботи в університеті здійснюється згідно з 
чинною нормативно-правовою базою та деталізується наказом ректора від 
27.08.2018 р. № 322 «Про склад ЦМР та ЦМК». Із вересня 2017 р. всі 
засідання ЦМК проводяться виключно на території студентського містечка  
у закріплених аудиторіях за графіком та контролюються членами ректорату. 

Контингент випускників 2019 р. склав 1562 особи, що на  
16 випускників менше, ніж у 2018 р. Літній випуск – 1204 осіб, зимовий  
випуск – 358. 
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Вітчизняні випускники : 1152 /2018-1228/ 
 2019 
Лікувальна справа 410 
Педіатрія 105 
Стоматологія  60 
Фармація денна 118 
ТПКЗ денна 14 
Фармація з.ф.н. 342 (58 літо + 284 зима) 
ТПКЗ з.ф.н. 43 
ЛД бакалавр 35 
ЛД магістр 25 
 1152 (-76) 

Іноземні випускники: 410 /2018-351/ 
 2019 
Лікувальна справа 321 
Педіатрія 2 
Стоматологія 18 
Фармація денна 55 
Фармація з.ф.н. 14 
 410 (+59) 

ДИПЛОМИ З ВІДЗНАКОЮ 
 2019 
Лікувальна справа 27 
Педіатрія 3 
Стоматологія 3 
Фармація денна 3 
Фармація з.ф.н. 3 
ТПКЗ 0 
Лабораторна діагностика 0 
ТМДЛ (магістр) 1 
 40 - 2,6% 

 
 

ГОЛОВИ ДЕК: 
 

«Лікувальна справа», «Педіатрія» −  проф. Сиволап В.В. 
«Стоматологія»        − д.м.н. Возний О. В. 
«Фармація», «ТПКЗ»       − проф. Васюк С.О. 
«Лабораторна діагностика»      − д.б.н. Павлов С. В. 
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Ліцензійний інтегрований іспит «Крок 2. Загальна лікарська 
підготовка» вітчизняні студенти склали із середнім балом 74,3%, одним із 
кращих серед медичних ЗВО. Ліцензійний інтегрований іспит «Крок 2. 
Стоматологія» вітчизняні студенти склали із середнім балом 75,2 % (+1,1 % 
від 2018 р.) та посіли позицію кращих серед ЗВО. Ліцензійний інтегрований 
іспит «Крок 2. Фармація» вітчизняні студенти склали із середнім балом 
86,5% − це на 8,3 % вище, ніж минулого року і є кращим показником  
серед ЗВО. Ліцензійний інтегрований іспит «Крок 2. ТПКЗ» −  
87,4% (2018 р. − 81,6 %).  

У 2019 році відбувся третій випуск студентів, які навчалися за 
скороченим терміном (вступали на другий курс після медичного коледжу) – 
60 осіб (53 − «Лікувальна справа, 7 − «Педіатрія»). Вони продемонстрували 
гідні результати навчання та були успішними під час атестації. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від від 28 березня  
2018 р. № 334 "Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного 
кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за 
спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я", затверджено порядок 
проведення ЄДКІ для випускників вищих медичних закладів освіти. 

Вчена рада ЗДМУ розробила і затвердила ряд заходів для підвищення 
якості атестації випускників. Обов’язковим компонентом атестації стали 
ОСКІ. У травні випускники спеціальності «Лікувальна справа» на базі 
Міжкафедрального тренінгового центру проходили станції «невідкладних 
станів», наступні станції ОСКІ розташувалися на інших клінічних базах 
ЗДМУ – обласній клінічній лікарні, пологовому будинку № 9, міській дитячій 
багатопрофільній лікарні № 5. 

Для стоматологів базою складання ОСКІ був фантомний центр, де 
складали ОСКІ з терапевтичної, хірургічної та ортопедичної стоматології і 
дитячої стоматології. Об’єктивний структурований практичний іспит для 
випускників спеціальності «Фармація», «Технології парфумерно-
косметичних засобів» організували на базі навчальної аптеки та тренінгового 
центру з косметології. Інтерни різних спеціальностей на базі 
Міжкафедрального тренінгового центру також складали аналог ОСКІ. 

Результати державних випускних іспитів вітчизняними студентами  
І та ІІ медичного факультетів зі спеціальності «Лікувальна справа» та 
«Педіатрія»: складали іспит 530 студентів. Середній бал – 3,98 (+ 0,1), якісна 
успішність – 72,1%.  

Результати державних випускних іспитів вітчизняними студентами  
ІІІ медичного факультету зі спеціальності «Стоматологія»: всього складали 
іспит 62 студента. Середній бал – 3,96 (+0,1), якісна успішність достатньо 
висока – 79,03.  

http://zsmu.edu.ua/new_2032.html
http://zsmu.edu.ua/new_2032.html
http://zsmu.edu.ua/new_2032.html
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Результати державних випускних іспитів студентами-бакалаврами  
зі спеціальності «Лабораторна діагностика»: всього складали іспит  
35 студента, середній бал – 3,93, якісна успішність – 71,42 %.  

Державні випускні іспити на І та ІІ фармацевтичних факультетах 
проводились у вигляді 2 комплексних професійно-орієнтованих іспитів.  

Результати практично-орієнтованого іспиту 118 вітчизняних  
студентів денної форми навчання спеціальність «Фармація»: середній бал 
3,89 (у 2018 р. – 3,89). Якісна успішність − 68,64% (2018 р. - 68,82%).  

Атестацію випускників складали 58 студентів заочної форми навчання 
спеціальності «Фармація». Середній бал − 3,67 (у 2018 р. − 3,64). Якісна 
успішність − 55,17%, збільшилась у порівнянні з 2018 роком (53,23%).  

Практично-орієнтовані іспити складали студенти денної форми 
навчання зі спеціальності «Технології парфумерно-косметичних 
засобів». Середній бал серед студентів (14 випускників) становить  
3,87 (2018 р. – 3,83). Якісний показник успішності складає  
64,29% (у 2018 р. – 65%). 

Дипломні роботи у 2019 році захистили 30 − 16,04 % (2018 − 14) 
студентів-випускників I фармацевтичного та 2-міжнародного факультетів. 
Теми захищених дипломних робіт тісно пов’язані з науково-дослідною 
роботою кафедр і є комплексними.  
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ПІСЛЯДИПЛОМНА ПІДГОТОВКА 
 

 
 

Спеціалізація є обов'язковою формою післядипломної підготовки 
випускників, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря 
(провізора)-спеціаліста певного фаху. 

Більше тридцяти кафедр ЗДМУ щорічно задіяні у навчанні інтернів 
(лікарів, провізорів), клінічних ординаторів і слухачів курсів підвищення 
кваліфікації. 20 кафедр є базовими для підготовки за 25 спеціальностями, 
на інших здійснюється викладання суміжних дисциплін. 

До складу факультету післядипломної освіти входять 6 кафедр: кафедра 
сімейної медицини, терапії, кардіології та неврології ФПО; кафедра дитячих 
хвороб; кафедра акушерства, гінекології та репродуктивної медицини ФПО; 
кафедра хірургії та анестезіології ФПО; кафедра клінічної фармації, 
фармакотерапії і УЕФ; кафедра фармакогнозії, фармацевтичної хімії і 
технології ліків. 

Контингент інтернів у 2018-2019 н.р. за спеціальностями «Медицина» та 
«Фармація» склав 4374 осіб, що на 17,6 % більше, ніж у минулому 
навчальному році. За напрямом «Медицина»: лікарів-інтернів – 548; 
клінічних ординаторів – 25; слухачів курсів підвищення кваліфікації – 522.  
За напрямом «Фармація»: провізорів-інтернів – 556; слухачів курсів 
підвищення кваліфікації – 2723. Стажування у 2018-2019 н.р. завершили 
викладачі медичних коледжів за напрямком «Медицина», «Фармація» із 
Запоріжжя, Херсона, Одеси, Бердянська, Генічеська – 66 осіб. 
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В 2018-2019 н.р. згідно наказу МОЗ України № 346 від 29.03.2017 р. 
«Про удосконалення підготовки з надання домедичної допомоги осіб, які не 
мають медичної освіти» завершили курси з надання домедичної допомоги 
«Перший на місті події» 150 працівників МВС України у Запорізькій області. 
Таким чином, загальний контингент 2018-2019 н.р. – 4589 осіб. 

 

 
 

На факультеті відкриваються нові курси удосконалення кваліфікації та 
впроваджуються новітні форми навчання: практично орієнтовне навчання за 
допомогою стандартизованого пацієнта, дистанційна освіта за допомогою 
онлайн курсів, вебінарів, відео-лекцій, відеофільмів які надають можливість 
самостійно набувати знань, згідно з сучасними вимогами до безперервного 
професійного розвитку протягом усього професійного життя.  

Підготовка лікарів-інтернів.  
У 2018–2019 н.р. в інтернатурі навчалися 548 лікарів-інтернів за  

24 спеціальностями, що на 26,9 % (432) більше, ніж у минулому начальному 
році: держзамовлення – 214 (на 12,6% (190) більше), контракт – 334 (на 37,4% 
(243) більше). 1-й рік – 298 інтернів (у минулому 242), 2-й рік – 220  
(у минулому 173), 3-й рік – 30 (у минулому 18). На перший рік інтернатури 
зараховано за 24 спеціальностями 298 лікарів–інтернів (на 23% більше 
минулого року (242)): бюджет – 108, контракт – 190. Збільшилася кількість 
інтернів, які навчаються на умовах контракту − 63,8%.  

Контингент за профілем: терапевтичний – 94; хірургічний – 90; 
педіатричний – 73; стоматологія – 27; лабораторна діагностика – 14. 
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Найбільший набір: «Педіатрія» – 35, «Внутрішні хвороби» – 29, 
«Стоматологія» – 27, «Акушерство-гінекологія» – 16, «ЗПСМ» – 16, 
«Дерматовенерологія» – 15, «Дитяча хірургія» – 15, «Хірургія» – 13.  

Найменша кількість лікарів-інтернів 1-го року (4 особи і менше) 
навчається за спеціальностями: «Інфекційні хвороби» − 2, «Патологічна 
анатомія» − 3, «Судово-медична експертиза» − 4. Як і в минулі роки не 
відбувся набір лікарів-інтернів «Фтизіатрія та пульмонологія». 

Спостерігається зменшення контингенту за спеціальностями: «Інфекційні 
хвороби» – 2; «Судово-медична експертиза» – 3; «Неврологія» − 5; «Дитяча 
анестезіологія» − 8; «Хірургія» − 13. Але збільшується за всіма іншими 
спеціальностями, найбільше «Офтальмологія» − 11; «Анестезіологія та ІТ» – 21; 
Дитяча хірургія» – 15; Психіатрія» -11; «Клінічна онкологія» − 6; «Внутрішні 
хвороби» – 28; «Дитяча отоларингологія» − 7; «Неонатологія» −7; 
«Отоларингологія» − 8; «Урологія» − 8; «Педіатрія» – 35. Лише за контрактом 
навчалися − «Лабораторна діагностика» − 14 осіб та «Урологія» −13. 

Найбільша кількість інтернів: «Педіатрія» − 58, «Стоматологія» − 55, 
«Акушерство та гінекологія» − 49, «Внутрішні хвороби» − 45, «Хірургія» −39, 
«ЗПСМ» − 34. Мінімальна кількість інтернів за спеціальностями «Клінічна 
онкологія» − 9, «Інфекційні хвороби» − 9, «Патологічна анатомія» − 3.  

31 січня 2019 року відбувся випуск 54 лікарів-інтернів (19 − державне 
замовлення, 35 − контракт) за спеціальностями: «Дерматовенерологія» − 16, 
«Неврологія» − 7, «Судово-медична експертиза» − 7, «Інфекційні хвороби» −7, 
«Психіатрія» − 5, «Радіологія» − 5, «Дитяча отоларингологія» − 4, «Клінічна 
онкологія» − 3. Усі успішно склали державну атестацію. 28 лютого 2019 року 
відбувся випуск 9 лікарів-інтернів зі спеціальності «Лабораторна діагностика». 
Не допущені до державної атестації – 5, не склали ДЛІ «Крок 3», відраховані.  

Продовжують навчання 482 лікарі-інтерни за 24 спеціальностями:  
189 – за державним замовленням, 293 – за контрактом. 

У березні 2019 року прийнято на перший рік навчання (заочна частина) 
22 лікарі-інтерни зі спеціальності «Лабораторна діагностика». 

Запроваджені вперше онлайн курси «Крок 3». Проведено 5 ректорських 
контрольних робіт. 

06 листопада 2018 року «Крок 3. Стоматологія» складали 27 лікарів-
інтернів, 1 (3,7 %) не склав. Середній показник по ЗДМУ − 81 % (на 5,2 % 
вище за середній Національний − 75,8 %), на 1,2 % вище за аналогічний 
минулого року (79,8 %). За результатами «Крок 3. Стоматологія» у 2018 році 
лікарі-інтерни ЗДМУ стали найкращими. 

06 листопада 2018 року «Крок 3. Лабораторна діагностика». складали 14 
лікарів-інтернів, не склали 5, – 35,7%. Середній показник по ЗДМУ − 72,2 %, 
що на 4,2 % більше за Національний показник (68,0 %). За результатами 
«Крок 3. Лабораторна діагностика» у 2018 році лікарі-інтерни ЗДМУ стали 
найкращими.  



27 

26 березня 2019 року «Крок 3. ЗЛП», складали 253 лікарі-інтерни з  
22 спеціальностей, що на 26,5% більше ніж в минулому році (200), з них 251 
складали іспит вперше, 2 лікарі інтерни зі спеціальностей «Дитяча хірургія» 
та «Дерматовенерологія» складали тестування втретє. За державним 
замовленням навчалися 100 (39,5 %) лікарів-інтернів, на умовах контракту 
153 (60,5 %), в порівняні з минулим роком збільшилась кількість інтернів які 
навчаються за контрактом на 10,5%.  

За результатами ДЛІ «Крок 3. ЗЛП» іспит не склав 31 інтерн (12,3 %) 
в минулому році іспит не склало 14 лікарів-інтернів (7%). Середній 
показник державного тестового іспиту «Крок 3. Загальна лікарська 
підготовка» у 2018-2019 році в ЗДМУ склав 77,8 %, що на 2,1% вище за 
середній Національний показник (75,7%). 

ДЛІ «Крок 3. ЗЛП» не склав 31 лікар-інтерн, втретє іспит не склали два 
лікарі-інтерни: 18 (58,1%) навчаються за напрямом «Медицина»; 13 (41,9%) 
навчаються за напрямом «Педіатрія». 

ДЛІ «Крок 3. ЗЛП» склали на 100 % інтерни спеціальностей: внутрішні 
хвороби – 28; анестезіологія – 20; дерматовенерологія – 15; ортопедія-
травматологія – 7; клінічна онкологія – 6; патологічна анатомія – 3; 
інфекційні хвороби – 2. За результатами «Крок 3. ЗЛП» лікарі-інтерни ЗДМУ 
були одними з найкращих в Україні. 

У червні 2019 року проводилась державна атестація для 159  
лікарів-інтернів (72 − держзамовлення, 87 − контракт) за 15 спеціальностями: 
«Стоматологія» − 28, «Педіатрія» − 23, «ЗПСМ» − 18, «Внутрішні хвороби» − 16, 
«Акушерство та гінекологія» − 16, «Дитяча анестезіологія» − 11, «Хірургія» − 9, 
«Анестезіологія та ІТ» − 7, «Травматологія та ортопедія» − 6, 
«Отоларингологія» − 5, «Дитяча хірургія» − 5, «Урологія» − 5, 
«Неонатологія» − 4, «Патологічна анатомія» − 3, «Офтальмологія» − 3.  

Вперше до державної атестації, крім традиційного комп’ютерного іспиту 
«ELEX», усної співбесіди та практичних навичок, увійшли практично-
орієнтовані іспити з основ ЕКГ та з використанням інтерактивного 
стандартизованого пацієнта - вперше в Україні. Практичні іспити пройшли на 
базі міжкафедрального тренінгового центру ЗДМУ. 

На всіх кафедрах медичного напряму створені онлайн курси за вибором, 
на трьох кафедрах є мультимедійні медіацентри для проведення вебінарів, 
відеолекцій, конференцій в онлайн режимі. 

Підготовка провізорів-інтернів. 
У 2018-2019 н.р. на факультеті навчалось 556 провізорів-інтернів на 

умовах контракту, що на 5 % менше, ніж у минулому н.р. (581), пов’язано із 
зменшенням випуску на додипломному етапі.  

З минулого року вся самостійна робота провізорів-інтернів розміщена на 
інформаційній платформі еdX і щорічно оновлюється. У 2018-2019 н.р. був 
розроблений онлайн курси «Крок 3. Фармація». Він дав можливість 
дистанційно інтернам ознайомитися з темами які включені до структури 
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«Крок 3. Фармація», та був допуском до складання цього іспиту (потрібно 
набрати 70,5% відповідей при заключному тестуванні). 

У січні 2019 року закінчили інтернатуру і отримали сертифікати 356,  
в червні 2019 року − ще 198 провізорів-інтернів. Два провізори-інтерни були 
відраховані за невиконання навчального плану та програми. Середній бал 
державної атестації провізорів-інтернів зі спеціальності «Загальна фармація» 
у 2018-2019 н.р. склав 3,7 і не змінився порівняно з минулим навчальним 
роком. 19 червня 2019 року 96 провізорів-інтернів вперше склали ліцензійний 
інтегрований іспит «Крок-3. Фармація». Усі вони були допущені до іспиту за 
підсумками ректорських зрізів та онлайн курсу. 

Курси підвищення кваліфікації для провізорів та лікарів.  
Проводиться робота на курсах удосконалення кваліфікації,  

курсах інформації і стажування та спеціалізації у галузі знань 22 «Охорона 
здоров'я» за спеціальностями 221 – «Стоматологія», 222 – «Медицина»,  
228 – «Педіатрія», 226 – «Фармація, промислова фармація» згідно з чинним 
законодавством і установчими документами. 

Курси підвищення кваліфікації лікарів.  
Географія курсів підвищення кваліфікації у 2018-2019 н.р. охопила  

8 областей України. Розширення географії стало можливим завдяки новим 
курсам, які користуються значним попитом − з ортопедії та травматології, 
клінічної ендоскопії, дерматовенерології, психіатрії та наркології, дитячої 
анестезіології та онкології.  

В 2018-2019 н.р. курси підвищення кваліфікації пройшли 522 лікарі  
(за державним замовленням − 477 та 45 на контрактній основі), що на 25% 
більше, ніж у минулому році (416).  

Отримано дозвіл МОЗ на організацію курсів спеціалізації та курсів ТУ 
«Ультразвукова діагностика» − 9 курсантів успішно пройшли курси 
спеціалізації на кафедрі «Мультимодальної діагностики та пропедевтики». 
Вперше на кафедрі офтальмології відбувся випуск курсантів, які пройшли 
вторинну спеціалізацію із дитячої офтальмології. Також на кафедрі онкології 
вперше були проведені курси підвищення кваліфікації, а також виїздні до  
м. Бердянськ. 

В 2018-2019 н. р. курси підвищення кваліфікації проводилися на 12 
кафедрах − всього 41 курс ТУ, 11 ПАЦ, 3 спеціалізації за 14 спеціальностями. 

Післядипломна підготовка лікарів здійснюється на очних курсах 
підвищення кваліфікації, в тому числі за змішаною (денною та дистанційною) 
формою освіти на кафедрах: 

Дитячих хвороб ФПО: 10 − циклів ТУ, 5 − циклів ПАЦ, стажування. 
Загалом на кафедрі підвищили кваліфікацію 215 лікарів. Вперше проведенні 
курси: «Внутрішньоутробні інфекції у новонароджених», «Раціональна 
антибіотикотерапія в педіатрії та неонатології». 

Сімейної медицини, терапії, кардіології та неврології ФПО: 5 − циклів 
ТУ. Загалом на кафедрі підвищили кваліфікацію 29 лікарів. 
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Психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та 
сексології: 5 − циклів ТУ, 4 − циклів ПАЦ, 1 − цикл спеціалізації, стажування. 
Загалом на кафедрі підвищили кваліфікацію 50 лікарів. 

Акушерства, гінекології та репродуктивної медицини ФПО: 6 − циклів 
ТУ. Загалом на кафедрі підвищили кваліфікацію 37 лікарів. 

Факультетської хірургії: 2 − циклу ТУ. Загалом на кафедрі підвищили 
кваліфікацію 11 лікарів. 

Дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології і 
естетичної медицини ФПО: 3 − циклів ТУ, 2 − циклів ПАЦ, стажування. 
Загалом на кафедрі підвищили кваліфікацію 40 лікарів. 

Травматології та ортопедії: 4 − циклів ТУ. Загалом на кафедрі підвищили 
кваліфікацію 36 лікарів. Вперше проведені курси: «Артроскопія колінного та 
плечового суглобів», «Інтранодулярний остеосинтез». 

Офтальмології: 5 − циклів ТУ, 4 − циклів ПАЦ, 1 − цикл спеціалізації, 
стажування. Загалом на кафедрі підвищили кваліфікацію 50 лікарів. Вперше 
проведені курси: «Актуальні питання діагностика та лікування глаукоми», 
«Сучасні аспекти діагностики та корекції порушень рефракції у дітей», 
«Актуальні питання офтальмології у практиці сімейного лікаря». 

Патологічної анатомії: 1 − циклів ТУ. Загалом на кафедрі підвищили 
кваліфікацію 15 лікарів. 

Онкології та онкохірургії: 2 цикли ТУ пройшли 25 лікарів. Вперше 
проведені курси: «Паліативна допомога онкологічним хворим». 

Мультимодальної діагностики та пропедевтики: 1 − цикл спеціалізації, 
стажування. Загалом на кафедрі підвищили кваліфікацію 10 лікарів. 

Медицини катастроф, військової медицини, анестезіології та інтенсивної 
терапії − реалізований курс домедичної допомоги, для осіб які не мають 
медичної освіти − 150 працівників МВС. 

Післядипломна підготовка провізорів 
Здійснюється за спеціальністю «Фармація, промислова фармація»  

за фахом «Загальна фармація», «Аналітично-контрольна фармація», «Організація 
і управління фармацією». Географія курсів охоплює 7 областей − 
Дніпропетровська, Черкаська, Кіровоградська, Херсонська, Миколаївська, 
Запорізька, Одеська. Проведено 19 курсів.  

У 2018-2019 н.р. курси відвідала найбільша кількість курсантів − 2723 особи 
(на 27,6% більше). Сертифікат із вторинної спеціалізації з фаху «Організація і 
управління фармацією» отримали 355 слухачів. 

Навчання здійснюється на циклах ТУ, в тому числі за змішаною (денною 
та дистанційною) формою освіти на кафедрах.  

Клінічна ординатура. 
З 2017-2018 н.р. за розпорядженням МОЗ України припинено набір до 

клінічної ординатури. Продовжували навчання 25 клінічних ординаторів  
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(22 держзамовлення, 3 – контракт), які у серпні 2019 р. закінчили навчання. 
На факультеті залишаються 3 клінічних ординатори, які знаходяться у 
академічній відпустці по догляду за дитиною. Продовжить подальше 
навчання в аспірантурі один клінічний ординатор, всі інші направляються на 
подальшу роботу в заклади охорони здоров’я. 

Відділ сприяння працевлаштуванню випускників. 
За 2018-2019 навчальний рік направлено 87 листів запитів до 

департаментів охорони здоров’я, медичних закладів та випускників. 
Розміщено на стендах ФПО, у Facebook ФПО інформацію про потребу у 
працевлаштуванні молодих фахівців до ДОЗ областей. 

До юридичного відділу надано 25 справ випускників, які порушили 
угоду. Одноразову грошову допомогу отримали - 29 молодих фахівців. 
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НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ 
 
 

 
 
 
Університет має висококваліфікований кадровий потенціал: 131 доктор 

наук/професор (на 6 докторів наук більше, ніж минулого року) і 487 
кандидатів наук (на 7 кандидатів наук більше минулого року), що складає 
відповідно 16,2% і 60,3% від загальної кількості викладачів. Враховуючи, що 
кількість викладачів збільшилась з 771 до 808 осіб, середній відсоток 
докторів і кандидатів наук 76,5% (що на 1,97 % менше, ніж минулого року). 

Відповідно до Статуту, до сфери наукової діяльності університету 
відноситься підготовка наукових кадрів, розвиток інфраструктури НДІ і 
наукових центрів, виконання науково-дослідних робіт, патентно-ліцензійна і 
інноваційна діяльність, співпраця з Департаментом атестації кадрів МОН 
України, з НДІ НАМН України, випуск монографій і методичних рекомендацій, 
видання фахових періодичних наукових журналів, організація і проведення 
науково-практичних конференцій, міжнародне наукове співробітництво. 

За результатами наукової діяльності у 2018-2019 н.р. захищені  
6 докторських та 24 кандидатських дисертацій. Видано 9 монографій,  
19 підручників; отримано 38 патентів та 14 свідоцтв про реєстрацію авторського 
права; до Реєстру галузевих нововведень подано 11 нововведеннь; через  
МОЗ України видано 13 інформаційних листів із діагностики, лікування і 
фармації; опубліковано 1095 статей (в т.ч. 276 – виданнях, що індексуються 
наукометричними базами Web on Science та/або Scopus) та 893 тези. 
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У 2018-2019 н.р. в сфері наукової діяльності вперше: 
• Авторському колективу (професори Ждан В.М., Кайдашев І.П., 

Колесник Ю.М., Чоп'як В.В., Дріянська В.Є., Гаврисюк В.К., Драннік Г.М., 
Іщейкін К.Є.) указом Президента України від 8 квітня 2019 р. № №110/2019 
за роботу «Наукова розробка та впровадження персоніфікованого підходу до 
діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань» 
присуджено Державні премії України в галузі науки і техніки 2018 року. 

• Всі лабораторії навчального медико-лабораторного Центру ЗДМУ 
пройшли переатестацію МОЗ України на наступні 5 років. 

• Закуплене необхідне сучасне обладнання для відкриття 
міжкафедрального Центру морфологічних експериментальних досліджень. 

• За даними наукометричної бази даних SciVerse Scopus на липень 
університет посідає за індексом Гірша 73 місце серед усіх 240 ВНЗ України. 

• За даними Web of Science станом на 01.07.2018 року індекс Гірша 
ЗДМУ дорівнює 14 (за 1395 публікаціями у виданнях Web of Science і за 1571 
цитуваннями у Web of Science Core Collection). 

• У 2018-2019 н.р. в 3-х спеціалізованих вчених радах захищено  
4 докторські та 11 кандидатських дисертацій: 2 докторські та 4 кандидатські 
дисертації з фармхімії і фармакогнозії, 1 докторська та 2 кандидатські 
дисертації з технології ліків, організації фармацевтичної справи та судової 
фармації, 1 докторська дисертація з педіатрії, 3 кандидатські дисертації з 
внутрішніх хвороб, 1 кандидатська дисертація з кардіології, 1 кандидатська з 
патологічної анатомії, 1 кандидатська дисертація з патологічної фізіології. 

Університет провів 13 Всеукраїнських науково-практичних форумів. 

http://www.euroosvita.net/vnz/guide/253/
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ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 
 
 

 
 
 

Вчене звання професора отримали 7 осіб: Каплаушенко А.Г.  
(каф. фізколоїдної хімії) – 18.12.2018; Парченко В.В. (каф. природничих 
дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії) – 18.12.2018; 
Разнатовська О.М. (каф. фтизіатрії і пульмонології) – 18.12.2018;  
Колеснік О.П. (каф. онкології та онкохірургії ) – 05.03.2019; Барковський Д.Є. 
(каф. акушерства, гінекології та репродуктивної медицини ФПО) – 
23.04.2019; Дорошенко Е.Ю. (каф. фізичної реабілітації, спортивної 
медицини, ФВЗ) – 23.04.2019; Кисельов С.М. (каф. внутрішніх хвороб 1) – 
23.04.2019. 

Вчене звання доцента отримали 17 осіб: Гречана О.В. 
(каф.фармакогнозії, фармакології і ботаніки) – 18.12.2018; Конакова О.В. 
(каф. дитячих інфекційних хвороб) – 18.12.2018; Куліченко А.К. 
(каф.іноземних мов) – 18.12.2018; Павлюченко М.І. (кафедра акушерства та 
гінекології) – 18.12.2018; Підлубний В.Л. (каф. психіатрії, психотерапії, 
загальної та медичної психології, наркології та сексології) – 18.12.2018; 
Сафонов А.А. (каф. природничих дисциплін для іноземних студентів  
та токсикологічної хімії) – 18.12.2018; Солов'юк О.О. (каф. внутрішніх 
хвороб 2) – 18.12.2018; Фурик О.О. (каф. інфекційних хвороб) – 18.12.2018; 
Щербина Р.О. (каф. природничих дисциплін для іноземних студентів та 
токсикологічної  хімії) – 18.12.2018; Івахненко О.М. (каф. офтальмології) – 
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05.03.2019; Цибульська Т.Є. (каф. офтальмології) – 05.03.2019; Авраменко А.І. 
(каф. фізколоїдної хімії) – 23.04.2019; Сухомлінова І.Є. (каф. нормальної 
фізіології) – 23.04.2019; Хоміцький М.Є. (каф. психіатрії, психотерапії, 
загальної та медичної психології, наркології та сексології) – 23.04.2019; 
Іваненко Т.В. (каф. патологічної фізіології) – 20.06.2019; Іванченко О.З. 
(каф. медичної фізики, біофізики і вищої математики) – 20.06.2019;  
Лур'є К.І. (каф.медицини катастроф, військової медицини, анестезіології та 
інтенсивної терапії) – 20.06.2019. 

 
ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ ТА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ 

 
Докторські дисертації захистили 6 співробітників університету: 
Сюсюка В.Г. (каф. акушерства та гінекології, наукові консультанти: 

д.мед.н., проф. Потапов В.О., д.мед.н., проф. Чугунов В.В.) – 26.10.2018; 
Кремзер О.О. (каф. клінічної фармакології, фармації, фармакотерапії і 
косметології, наук. консультант: д.мед.н., проф. Березін О.Є.) – 30.11.2018; 
Воскобойнік О.Ю. (каф. органічної і біоорганічної хімії, каук. консультант: 
д.фарм.н., проф. Коваленко С.І.) – 29.03.2019; Пахольчук О.П. (каф. 
факультетської педіатрії, наук. консультант: д.мед.н., проф. Недельська С.М.) – 
17.04.2019; Воротинцев С.І. (каф. хірургії та анестезіології ФПО,  
наук. консультант: д.мед.н., проф. Гриценко С.М.) – 27.06.2019; Пругло Є.С. 
(каф. клінічної фармації, фармакотерапії та УЕФ, наук. консультант: 
д.фарм.н., проф. Панасенко О.І.) – 27.06.2019. 

 
Кандидатські дисертації захистили 24 співробітники університету: 
Грідіна І.Б. (каф. акушерства, гінекології та репродуктивної медицини 

ФПО, наук. керівник: д.мед.н., проф. Круть Ю.Я.) – 31.08.2018; Михальчик С.В. 
(каф. офтальмології, наук. керівник: д.мед.н., проф. Завгородня Н.Г.) – 
13.09.2018; Коломоєць О.С. (каф. органічної і біоорганічної хімії, наук. 
керівник: д.фарм.н., проф. Коваленко С.І.) – 14.09.2018; Путілін Д.А. (каф. 
нормальної фізіології, наук. керівник: д.мед.н., проф. Камишний О.М.) – 
20.09.2018; Дралова О.А. (каф. дитячих інфекційних хвороб, наук. керівник: 
д.мед.н., проф. Усачова О.В.) – 25.09.2018; Левченко К.В. (каф. клінічної 
лабораторної діагностики, наук. керівник: д.біол.н., доц. Павлов С.В.) – 
10.10.2018; Пахольчук О.П. (каф. дитячої хірургії та анестезіології, наук. 
керівник: д.мед.н., проф. Спахі О.В.) – 18.10.2018; Федько О.Ю.  
(каф. культурології та українознавства, наук. керівник: д.філол.н., проф. 
Турган О.Д.) – 05.11.2018; Веретельник К.О. (каф. дерматовенерології та 
косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини ФПО, наук. 
керівник: д.мед.н., проф. Федотов В.П.) – 28.11.2018; Литвиненко О.С.  
(каф. фармакології та медичної рецептури, наук. керівник: д.біол.н.,  
проф. Бєленічев І.Ф.) – 12.12.2018; Кожем'яка М.О. (каф. травматології та 



35 

ортопедії, наук. керівник: д.мед.н., проф. Головаха М.Л.) – 14.12.2018; 
Аксьонова І.І. (каф. клінічної фармації, фармакотерапії і управління та 
економіки фармації ФПО, наук. керівник: д.фарм.н., проф. Панасенко О.І.) – 
11.01.2019; Бурега І.Ю. (каф. нормальної фізіології, наук. керівник: д.біол.н., 
проф. Кущ О.Г.) – 15.01.2019; Борсук С.О. (каф. фармацевтичної хімії, наук. 
керівник: д.фарм.н., проф. Кучеренко Л.І.) – 01.02.2019; Фень С.В. (каф. 
патологічної анатомії і судової медицини, наук. керівник: д.мед.н., проф. 
Туманський В.О.) – 21.03.2019; Рудь А.М. (каф. фізколоїдної хімії, наук. 
керівник: д.фарм.н., проф. Каплаушенко А. Г.) – 28.03.2019; Донченко А.О. 
(каф. аналітичної хімії, наук. керівник: д.фарм.н., проф. Васюк С.О.) – 
29.03.2019; Савченко С.І. (каф. медицини катастроф, військової  
медицини, анестезіології та інтенсивної терапії, наук. керівник: д.мед.н., 
проф. Перцов В. І.) – 19.04.2019; Сиволап Д.В. (каф. факультетської  
хірургії, наук. керівник: д.мед.н., проф. Клименко В.М.) – 19.04.2019;  
Візір-Тронова О.В. (каф. мультимодальної діагностики та пропедевтики, 
наук. керівник: д.мед.н., проф. Сиволап В.В.) – 30.05.2019; Мосейко О.В. 
(каф. психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та 
сексології, наук. керівник: д.мед.н., проф. Чугунов В. В.) – 05.06.2019; 
Страхова О.П. (каф. медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх 
технологій, наук. керівник: д.фарм.н., проф. Рижов О.А.) – 18.06.2019;  
Луць В.В. (каф. технології ліків, наук. керівник: д.фарм.н., проф. Гладишев В.В.) – 
27.06.2019; Яценко О.В. (каф. внутрішніх хвороб 3, наук. керівник: д.мед.н., 
проф. Доценко С.Я.) – 27.06.2019. 
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ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ ТА ЇХ 
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ 

 
 

 
 
 
Співробітники Університету в 2018 році розробляли три наукові 

напрямки: вивчення нейроендокринних та імунних механізмів регуляції 
морфогенезу і функції органів в нормі та патології; розробка патогенезу 
серцево-судинних захворювань, впровадження методів їх діагностики, 
профілактики і лікування; пошук, синтез та аналіз нових біологічно активних 
сполук для створення лікарських засобів. Виконувались науково-дослідні 
роботи на підставі господарських договорів. 

У розробці цих питань брали участь співробітники 59 кафедр, НМЛЦ і  
2 НДІ університету виконували за держзамовленням 2 фундаментальні і  
3 прикладні НДР, які профінансовані з державного бюджету МОЗ України у 
сумі 1105,3 тис. грн. Виконувались також 54 ініціативні кафедральні НДР та 
16 госпрозрахункових НДР. 

З 2019 року виконуються 5 НДР, які фінансуються МОЗ України,  
61 кафедральна НДР на ініціативних засадах та 9 госпдоговірних НДР.  

Із 2019 року до виконання державних наукових програм залучені  
5 кафедр, Інститут клінічної патології і НМЛЦ університету: 

Кафедра патологічної фізіології виконує фундаментальну НДР «Роль 
пептидергічних структур гіпоталамусу та стовбуру мозку в патогенезі 
артеріальної гіпертензії» (науковий керівник проф. Колесник Ю.М.).  
Термін виконання 2017-2019 роки, тема фінансується МОЗ України. 
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Кафедра фармакології та медичної рецептури виконує фундаментальну 
НДР «HPS70/HIF-1а-опосредковані механізми ендогенної нейропротекції: 
розробка підходів фармакологічної регуляції» (науковий керівник проф. 
Бєленічев І.Ф.). Термін виконання 2017-2019 роки, тема фінансується  
МОЗ України. 

Кафедра патологічної анатомії і судової медицини в рамках прикладних 
розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини виконує прикладну 
НДР «Раннє малекулярно-генетичне та імуногістохімічне прогнозування 
схильності до прогресування раку легенів та органів травлення» (науковий 
керівник проф. Туманський В.О.). Термін виконання 2017-2019, тема 
фінансується МОЗ України. 

Кафедра органічної і біоорганічної хімії в рамках прикладних розробок у 
сфері профілактичної та клінічної медицини виконує НДР «Спрямований 
пошук протизапальних агентів серед конденсованих та спіро-конденсованих 
похідних хіназоліну» (науковий керівник проф. Коваленко С.І.). Термін 
виконання 2018-2020 рр., тема фінансується МОЗ України. 

Кафедра клінічної лабораторної діагностики в рамках прикладних розробок 
у сфері профілактичної та клінічної медицини виконує НДР «Розробка нових 
ефективних шляхів діагностики та ендогенної цитопротекції ішемічних 
пошкоджень при експериментальних порушеннях коронарного і церебрального 
кровообігу» (науковий керівник д.біол.н. Павлов С.В.) Термін виконання  
2018-2020 рр., тема фінансується МОЗ України. 

У 2018 році завершено виконання 8 науково-дослідних робіт, які 
ініціативно виконувалися кафедрами університету, із частковою 
фінансовою підтримкою університету: 

• НДР кафедри внутрішніх хвороб 1 «Дослідження клініко-
патогенетичних особливостей перебігу хронічної серцевої недостатності 
ішемічного ґенезу на тлі супутніх патологічних станів, удосконалення 
діагностики та оптимізація лікування» (н.керівник проф. Сиволап В.Д.). 

• НДР кафедри внутрішніх хвороб 2 «Клініко-патогенетичні, 
структурно-функціональні і лікувально-прогностичні аспекти перебігу 
серцево-судинних захворювань за наявністю коморбідних станів» (н.керівник 
проф. проф. Візір В.А.).  

• НДР кафедри загальної практики-сімейної медицини та внутрішніх 
хвороб «Ішемічна хвороба серця, асоційована з супутньою патологією 
внутрішніх органів: клініко-патогенетичні та прогностичні аспекти, 
моніторинг факторів ризику, удосконалення діагностики, обґрунтування 
диференційованих підходів до профілактики, лікування та медичної 
реабілітації» (н.керівник проф. Михайловська Н.С.).  

• НДР кафедри управління і економіки фармації, медичного та 
фармацевтичного правознавства «Оптимізація лікарського забезпечення 
населення на регіональному рівні на основі відповідального ведення 
фармацевтичного бізнесу» (н.керівник проф. Книш Є.Г.).  
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• НДР кафедри дитячих хвороб ФПО «Особливості перебігу 
захворювань та розробка програм раціонального харчування, удосконалення 
лікувальних, реабілітаційних заходів і профілактики відхилень в стані 
здоров'я дітей різного віку, мешканців промислового міста» (н.керівник  
проф. Боярська Л.М.).  

• НДР кафедри медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх 
технологій «Методологічне, педагогічне та технологічне забезпечення 
професійного навчання в медичному вищому навчальному закладі на основі 
інтелектуальних комп'ютерних систем» (н.керівник проф. Рижов О.А.).  

• НДР кафедри онкології та онкохірургії «Індивідуалізація лікування 
онкологічних хворих з урахуванням клініко-морфологічних чинників та 
маркерів хіміорезистентності» (н.керівник проф. Шевченко А.І.).  

• НДР кафедри патологічної анатомії і судової медицини «Морфогенез 
хронічного стеатогепатиту та його несприятливих наслідків» (н.керівник 
проф. Туманський В.О.).  

 
Завершено виконання 6 госпрозрахункових НДР. 
За період із вересня 2018 по червень 2019 р. через науково-дослідний 

сектор університету (керівник – д.фарм.н. Парченко В.В.) виконувались  
17 госпдоговірних НДР із клінічних випробувань нових лікарських засобів за 
замовленням фірм-виробників: кафедра внутрішніх хвороб 2 (керівник теми – 
проф. Візір В.А.); − кафедра сімейної медицини, терапії кардіології та 
неврології ФПО (керівник теми – доц. Колесник М.Ю.); кафедра загальної 
гігієни та екології (керівник теми – доц. Севальнєв А.I.); кафедра дитячих 
хвороб (керівник теми – ас. Великанова Т.В.); кафедра фармакології та 
медичної рецептури (керівник теми – проф. Бєленiчев I.Ф.); кафедра 
медбіології, паразитології та генетики (керівник теми – доц. Приходько О.Б.); 
кафедра патологічної фізіології (керівник теми – проф. Абрамов А.В.).  
У 2018-2019 н.р. закінчено 6 НДР з клінічних випробувань нових  
лікарських засобів (проф. Візір В.А. – 3 теми, доц. Приходько О.Б. – 1 тема, 
проф. Бєленiчев I.Ф. – 1 тема, проф. Абрамов А.В. – 1 тема). 

Всього за період з 01.09.2018 р. по 30.05.2019 р. за виконання науково- 
дослідних досліджень надійшло 292,7 тис.грн. та 42,4 тис.грн. у іноземній 
валюті. 
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НАЙВАГОМІШІ НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ 
 
 

 
 
 
Співробітниками ЗДМУ в 2018 році отримані найбільш вагомі наукові 

досягнення у сферах фундаментальних досліджень розвитку артеріальної 
гіпертензії та ролі HSP70/HIF-1a в механізмах нейропротекції, прикладних 
досліджень прогнозування прогресування раку органів травлення, синтезу 
перспективних сполук для створення нових лікарських протизапальних 
препаратів, нових методів діагностики та лікування ішемічних пошкоджень 
коронарного і церебрального кровообігу. 

У сфері експериментальних досліджень у патологічній фізіології за 
держбюджетною фундаментальною НДР «Роль пептидергічних структур 
гіпоталамусу та стовбуру мозку в патогенезі артеріальної гіпертензії»  
(роки виконання 2017-2019 рр., джерело фінансування – загальний фонд, 
КПКВК 2301020), розроблено та запатентовано способи моделювання 
експериментального цукрового діабету із гормонально-метаболічними 
порушеннями у дрібних гризунів та детекції нейропептидів в нейронах мозку 
щурів при імуногістохімічному дослідженні. Медична спрямованість: 
підвищення якості прогнозування та рання доклінічна діагностика 
артеріальної гіпертензії. Соціальна спрямованість: зниження ризику 
захворювання на артеріальну гіпертензію, запобігання формуванню таких 
ускладнень як цукровий діабет, ожиріння, надмірна вага, метаболічний  
Х-синдром, атеросклероз. Економічна спрямованість: рання діагностика та 
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прогнозування перебігу захворювання, зниження витрат на дорогі 
дослідження вже розвинутої патології. 

У сфері експериментальних досліджень у фармакології за 
держбюджетною фундаментальною НДР «HSP70/HIF-1a- опосередковані 
механізми ендогенної нейропротекції: розробка підходів фармакологічної 
регуляції» (роки виконання 2017-2019 рр., джерело фінансування – загальний 
фонд, КПКВК 2301020), розроблено та запатентовано способи 
фармакологічної корекції порушень когнітивних функцій центральної 
нервової системи і психо-емоційної сфери після кетамінової анестезії в 
експерименті, зменшення ексайтотоксичності в умовах експериментального 
гострого порушення мозкового кровообігу, фармакологічної модуляції 
ендогенної нейропротекції в експерименті. Медична спрямованість: 
покращення якості та підвищення тривалості життя хворих з гострими 
порушеннями мозкового кровообігу. Соціальна спрямованість: зниження 
летальності та інвалідності хворих з гострими порушеннями мозкового 
кровообігу. Економічна спрямованість: скорочення часу перебування хворих 
з гострими порушеннями мозкового кровообігу в стаціонарі, зниження затрат 
держави на лікування та реабілітацію таких хворих. 

У сфері нових способів ранньої патоморфологічної діагностики за 
держбюджетною прикладною НДР «Раннє молекулярно-генетичне та 
імуногістохімічне прогнозування схильності до прогресування раку легенів 
та органів травлення» (роки виконання 2017-2019 рр., джерело фінансування – 
загальний фонд, КПКВК 2301020) та ініціативною НДР «Морфогенез 
хронічного стеатогепатиту та його несприятливих наслідків» (роки 
виконання 2016-2018 рр,, джерело фінансування – спеціальний фонд) 
розроблені та запатентовані способи хромато-мас-спектрометричного 
визначення ліпотоксичних стеаринової, пальмітінової кислот та холестеролу 
в печінці та прогнозування схильності до прогресування зубчастих поліпів 
дистальних відділів товстої кишки. Медична спрямованість: підвищення 
якості ранньої клініко-морфологічної діагностики тяжкості стеатогепатиту, 
поліпів і карцином товстої кишки. Соціальна спрямованість: зменшення 
показників смертності населення від онкозахворювань при їх ранньому 
індивідуалізованому лікуванні. Економічна спрямованість: зниження витрат 
на оперативне та хіміотерапевтичне лікування занедбаного раку в 
онкологічних стаціонарах. 

У сфері синтезу перспективних сполук для створення нових 
лікарських протизапальних препаратів за держбюджетною прикладною 
НДР «Спрямований пошук протизапальних агентів серед конденсованих та 
спіро-конденсованих похідних хіназоліну» (роки виконання 2018-2020 рр., 
джерело фінансування – загальний фонд, КПКВК 2301020), серед 
конденсованих похідних хіназоліну встановлені перспективні сполуки для 
створення інноваційних протизапальних засобів; визначені основні 
молекулярні мішені для сполук, що будуть досліджені. Медична 
спрямованість: підвищення ефективності фармакотерапії захворювань, що 
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супроводжується запальними станами. Соціальна спрямованість: зменшення 
показників інвалідизації пацієнтів, що страждають на ці захворювання. 
Економічна спрямованість: зниження вартості лікування пацієнтів, що 
страждають на захворювання, які супроводжуються запальними станами 
внаслідок імпортозаміщення високовартісних лікарських засобів. 

У сфері нових методів діагностики та лікування ішемічних 
пошкоджень коронарного і церебрального кровообігу за держбюджетною 
прикладною НДР «Розробка нових ефективних шляхів діагностики та 
ендогенної цитопротекції ішемічних пошкоджень коронарного і 
церебрального кровообігу» (роки виконання 2018-2020 рр., джерело 
фінансування – загальний фонд, КПКВК 2301020), виконані дослідження in 
vitro з моделювання гіпоксії в клітинах головного мозку та серця  
щурів; проведено порівняльний аналіз ефективності досліджуваних 
фармакологічних агентів in vitro за їх здатністю впливати на концентрацію 
HSP та HIF-білків та стан тіол-дисульфідної системи у суспензії 
кардіоміоцитів. Медична спрямованість: розробка сучасних специфічних та 
високоінформативних маркерів діагностики та скринінгу захворювань 
центральної нервової системи та серця ішемічного ґенезу. Соціальна 
спрямованість: зменшення летальності та інвалідності хворих з гострими 
порушеннями мозкового кровообігу та інфаркту міокарда. Економічна 
спрямованість: зменшення вартості діагностики захворювань ЦНС та серця 
ішемічного ґенезу, скорочення часу перебування хворих у стаціонарі, 
зниження витрат держави на лікування і реабілітацію цієї категорії хворих. 

 
Науково-публікаційна активність ЗДМУ за 2018 рік 

 
Науково-публікаційна активність установи Кількість  

за 2018 рік 
1. Статті у виданнях, що індексуються наукометричними 

базами Web of Science та/або Scopus 
276 

2. Інші статті у наукових періодичних виданнях 819 

4. Інші монографії та розділи монографій 17 

5. Підручники та навчальні посібники, що мають наукову 
новизну 

5 (затверджені 
МОЗ); 

8 (затверджені 
Вченою радою); 

7 (інші) 
7. Інші (коротко вкажіть які саме) (методичні рекомендації, 

інформаційні листи, нововведення). 
7 (інформаційні 

листи); 
подано 11 

нововведень 
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РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ 
УНІВЕРСИТЕТУ 

 

 
 

Інфраструктуру наукових підрозділів університету складають НДІ 
медико-екологічних проблем, Інститут клінічної патології, навчальний 
медико-лабораторний Центр (НМЛЦ), Сертифікаційно-випробувальна 
лабораторія парфумерно-косметичних товарів і товарів побутової хімії, 
міжкафедральні наукові лабораторії, редакційно-видавничий відділ наукової 
періодики, відділ аспірантури і докторантури, служба інноваційної діяльності 
та трансферу технологій, науково-дослідний сектор, метрологічна служба. 

В Інституті клінічної патології людини пріоритетним були 
молекулярно-генетичні та імуногістохімічні дослідження інвазивних 
властивостей раку шлунка, підшлункової залози, кишківника та легень.  
З використанням сучасних імуногістохімічних, гістохімічних і 
патогістологічних методик виконано 1187 досліджень біопсійно-
операційного матеріалу у 1364 хворих. Виконувались фрагменти однієї 
держбюджетної та 2 ініціативних НДР, фрагменти 3 докторських і  
5 кандидатських дисертацій з патологічної анатомії та клінічних дисциплін. і 
6 кандидатських дисертацій з патологічної анатомії та клінічних дисциплін 

В НДІ медико-екологічних проблем у 2018 році пріоритетним  
були токсиколого-гігієнічні дослідження хімічних речовин та промислових 
відходів підприємств м. Запоріжжя та Запорізької області. Для  
12 підприємств області проведено визначення класу небезпеки відходів, що 
утворюються в результаті їх діяльності (49 протоколів). Робота потрібна для 
вирішення питання про утилізацію відходів або можливості їх вторинного 
використання. Виконується 1 кандидатська дисертація. 
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У Навчальному медико-лабораторному центрі (НМЛЦ) університету 
протягом 2018 року виконувались фрагменти 5-ти держбюджетних науково-
дослідних робіт, 3-х госпрозрахункових НДР, 27-ти ініціативних НДР кафедр 
університету, фрагменти 14 докторських та 64 кандидатських дисертацій. 
Співробітниками НМЛЦ захищено 1 кандидатська дисертація, проведено 
апробацію 2 кандидатських дисертацій. Для 78-х дисертаційних та  
33 науково-дослідних робіт виконано: 6800 імуноферментних досліджень 
біохімічних маркерів у сироватці крові та гомогенатах тканин;  
2100 досліджень біохімічних маркерів і маркерів оксидативного стресу у 
сироватці крові та гомогенатах тканин; 3800 комп’ютерно-морфометричних 
досліджень зразків тканин; 40 аналізів з визначення внутрішньоклітинних 
білків методом імуноблотингу; 490 досліджень 87 зразків тканин методом 
ПЛР; 1840 досліджень протимікробної активності 230 новосинтезованих 
хімічних речовин; 2040 досліджень антибактеріальної активності продуктів 
біодеградації металевого сплаву на основі магнію по відношенню до  
68-ми мультирезистентних грамнегативних збудників ранових інфекцій. 
Виконано доклінічне дослідження специфічної активності, показників 
загальної та специфічної токсичності лікарських засобів згідно вимог 
Державного фармакологічного центру МОЗ України: дослідження специфічної 
нейропротектівний активності препарату «Ангіоліна» в умовах моделювання 
гострої алкогольної інтоксикації при парентеральному введенні»; дослідження 
специфічної біологічної активності (антиангинальная, антигіпертензивна) 
препарату «Гіпертріл» у вигляді таблеток»; проведено доклінічне вивчення 
безпеки супозиторіїв тіотриазоліну з декаметоксином»; проведено доклінічне 
вивчення Гепатопротективна активності лікарського засобу (ЛЗ) Ангіоліна 
(таблетки і розчин для парентерального застосування) в порівнянні з ЛЗ 
Тіотриазолін і ЛЗ Ессенціале». За замовленням Державного фармакологічного 
центру МОЗ України виконано дослідження: «Фармакологічна експертиза 
(гостра і хронічна токсичність) таблеток «Ангіоліна» [(S) -2,6-діаміногексановой 
кислоти 3-метил-1,2,4-триазоліл-5-тіоацетат]»; «Вивчення ЛД50 і 
нейропротектівний активності таблеток «Ангіоліна» серії №10116 виробництва 
ПАТ «Київмедпрепарат» корпорації «Артеріум». 

Для нових сполук, синтезованих у лабораторіях фармацевтичного 
факультету, проведено: 152 стандартних функціональних визначень гострої і 
хронічної токсичності; 760 тестів на види специфічної біологічної активності; 
2400 визначень УФ- і ІЧ-спектральних складових новосинтезованих 
органічних сполук; 996 аналітичних операцій щодо встановлення 
елементного складу 249 новосинтезованих органічних сполук; 1100 
визначень хромато-мас-спектрів хімічних речовин; 150 визначень ПМР 
спектру та температури плавлення новосинтезованих хімічних речовин. 

В Центрі дистанційного навчання і телемедицини продовжувалась 
робота з формування нового інформаційного простору, який використовує 
сервіси хмарних провайдерів Microsoft та Google; проведено курси 
підвищення кваліфікації викладачів університету «Розробка схеми 
оцінювання знань та моніторинг діяльності студентів, які навчаються на 
платформі EDX», зареєстровано 128 курсів.  
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ВИНАХІДНИЦЬКА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
 

 
 
 
Співробітники університету отримали 38 патентів 
 
5 патентів на винаходи: 
1. Патент України на винахід № 118196 від 10.12.2018 «Піроло 

[1,2-а][1,2,4]триазино[2,3-с]хіназоліни та ізоіндоло[2,1-а][1,2,4]триазино 
[2,3-с]хіназоліни», винахідники − О.Ю. Воскобойник, С.І. Коваленко,  
Т.С. Малкова, В.В. Ставицький, патентовласник – ЗДМУ 

2. Патент України на винахід № 117756 від 25.09.2018 «Застосування 
магній N'-(2-5-((теофілін-7-іл)метил)-4-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетат, 
що проявляє антимікробну активність», винахідники – А.С. Гоцуля,  
О.І. Панасенко, Є.Г. Книш, Н.М. Поліщук, патентовласник − ЗДМУ 

3. Патент України на винахід № 118707 від 25.02.2019 «Спосіб 
кількісного хроматографічного визначення специфічних домішок в 
субстанції морфолін-4-ій2((4-(2-метоксифеніл)-5-(піридин-4-іл)-4Н-1,2,4-
тріазол-3-іл)тіо)ацетату», винахідники – Б.О. Варинський, А.Г. Каплаушенко, 
патентовласники – ЗДМУ і автори 

4. Патент України на винахід № 119311 від 27.05.2019 «2-((5-Фенетил-4-
феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)оцтова кислота, що проявляє жарознижуючу 
активність», винахідники – Т.В. Ігнатова, А.Г. Каплаушенко, Ю.С. Фролова, 
Є.С. Пругло, патентовласники – ЗДМУ і автори 
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5. Патент України на винахід № 119312 від 27.05.2019 «Етанамоніум  
2-(5-фенетил-4-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетат, що проявляє гіпоглікемічну 
активність», винахідники – Т.В. Ігнатова, А.Г. Каплаушенко, Ю.С. Фролова, 
Є.С. Пругло, патентовласники – ЗДМУ і автори 

 
33 патенти на корисну модель: 
1. Патент України на корисну модель № 126865 від 10.07.2018 

«Піперидиній N′-(2-(5-((теофілін-7′-іл)-метил)-4-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-
ілтіо)ацетат, який проявляє протизапальну активність», винахідники –  
А.С. Гоцуля, О.І. Панасенко, Є.Г. Книш, патентовласник − ЗДМУ 

2. Патент України на корисну модель № 128132 від 10.09.2018  
«N,N-диетиламоній-N′-(2-(5-((теофілін-7′-іл)-метил)-4-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-
ілтіо)ацетат, який проявляє протизапальну активність», винахідники −  
А.С. Гоцуля, О.І. Панасенко, Є.Г. Книш, патентовласник − ЗДМУ 

3. Патент України на корисну модель № 128145 від 10.09.2018 
«Комплексний спосіб детекції нейропептидів в нейронах мозку щурів при 
імуногістохімічному дослідженні», винахідники – Ю.М. Колесник,  
О.В. Ганчева, А.В. Абрамов, Т.В. Іваненко, С.В. Тіщенко, М.В. Данукало, 
патентовласник − ЗДМУ 

4. Патент України на корисну модель № 128150 від 10.09.2018  
«Спосіб фармакологічної модуляції ендогенної нейропротекції в 
експерименті», винахідники – І.Ф. Бєленічев, Ю.В. Біла, Н.В. Бухтіярова, 
О.Ю. Розуменко, патентовласник ЗДМУ 

5. Патент України на корисну модель № 128488 від 25.09.2018 
«Лікарський засіб кардіопротекторної дії», винахідники – В.В. Гладишев,  
А.П. Лисянська, С.А. Гладишева, патентовласник − ЗДМУ 

6. Патент України на корисну модель № 128509 від 25.09.2018 «Спосіб 
прогнозування схильності до прогресування зубчастих поліпів дистальних 
відділів товстої кишки», винахідники – В.О. Туманський, М.А. Шишкін, 
патентовласник − ЗДМУ 

7. Патент України на корисну модель № 126977 від 10.07.2018 «Спосіб 
зменшення ексайтотоксичності в умовах експериментального гострого 
порушення мозкового кровообігу», винахідники – І.Ф. Бєленічев,  
Н.В. Бухтіярова, О.С. Литвиненко, Д.О. Ковальчук, патентовласник – ЗДМУ 

8. Патент України на корисну модель № 126979 від 10.07.2018 «Спосіб 
фармакологічної корекції порушень когнітивних функцій центральної 
нервової системи і психо-емоційної сфери після кетамінової анестезії в 
експерименті», винахідники – І.Ф. Бєленічев, М.Ю. Курочкін,  
О.І. Риженко, Б.С. Бурлака, Н.В. Бухтіярова, патентовласник – ЗДМУ 

9. Патент України на корисну модель № 126909 від 10.07.2018 «Спосіб 
моделювання експериментального цукрового діабету із гормонально-
метаболічними порушеннями у дрібних гризунів», винахідники –  
Ю.М. Колесник, О.В. Ганчева, А.В. Абрамов, Т.В. Іваненко, А.О. Ширяєва, 
патентовласник − ЗДМУ 
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10. Патент України на корисну модель № 126659 від 25.06.2018 «Спосіб 
прогнозування рівня стресової гіперглікемії у хворих на Q-інфаркт міокарда, 
ускладнений гострою серцевою недостатністю без цукрового діабету в 
анамнезі», винахідники – В.Д. Сиволап, Н.І. Капшитар, патентовласники – 
ЗДМУ і автори 

11. Патент України на корисну модель № 128131 від 10.09.2018 «Спосіб 
лікування гострого риносинуситу», винахідники – С.М. Худякова,  
Л.І. Бородавко, А.С. Біленький, патентовласники − ЗДМУ і автори 

12. Патент України на корисну модель № 128371 від 10.09.2018 «Спосіб 
перитонізації дефекту очеревини при SILS TAPP герніопластиці», 
винахідники – В.В. Ганжий, Л.М. Бамбизов, Р.В. Драгулов, Шейк Рафікул 
Алам, патентовласники – ЗДМУ і В.В. Ганжий, Л.М. Бамбизов,  
Р.В. Драгулов 

13. Патент України на корисну модель № 128139 від 10.09.2018  
«Спосіб діагностики поєднаної хірургічної патології та вибору тактики 
оперативного втручання у пацієнтів із захворюваннями ендокринної 
системи», винахідники – С.М. Завгородній, М.А. Кубрак, А.І. Рилов,  
М.Ю. Данилюк, патентовласники – ЗДМУ і автори 

14. Патент України на корисну модель № 128436 від 10.09.2018 «Спосіб 
лікування атопічного дерматиту у дорослих», винахідники –  
Ю.О. Попович, В.П. Федотов, А.А. Лущан, патентовласники – ЗДМУ і автори 

15. Патент України на корисну модель № 128636 від 25.09.2018 «Спосіб 
хірургічного лікування раку нижньої третини стравоходу та  
раку кардіостравохідного з’єднання», винахідники – О.П. Колеснік,  
А.І. Шевченко, І.П. Колесник, А.В. Каджоян, В.О. Кузьменко,  
А.О. Кабаков, патентовласники – ЗДМУ і О.П. Колеснік, А.І. Шевченко,  
А.В. Каджоян, В.О. Кузьменко, А.О. Кабаков 

16. Патент України на корисну модель № 128510 від 25.09.2018 
«Гідразид 3-бензил-8-пропілксантин-7-іл ацетатної кислоти, який виявляє 
діуретичну дію», винахідники – К.В. Александрова, Є.К. Михальченко,  
Д.М. Сінченко, Є.С. Пругло, патентовласники – ЗДМУ і автори 

17. Патент України на корисну модель № 130584 від 10.12.2018  
«Спосіб кількісного хроматографічного визначення морфоліній 2-((4-(2-
метоксифеніл)-5-(піридин-4-іл)-4Н-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетату», винахідники 
Б.О. Варинський, А.Г. Каплаушенко, патентовласники –ЗДМУ і автори 

18. Патент України на корисну модель № 130873 від 26.12.2018 «Спосіб 
кількісного визначення морфоліній 2-(5-(піридин-4-іл)-1,2,4-триазол-3-
ілтіо)ацетату», винахідники Б.О. Варинський, О.І. Панасенко, Є.Г. Книш, 
А.Г. Каплаушенко, В.В. Парченко, патентовласники – ЗДМУ і автори 

19. Патент України на корисну модель № 131794 від 25.01.2019  
«(3Н-Хіназолін-4-іліден)гідразиди N-захищених амінокислот, що проявляють 
протизапальну активність», винахідники – Ю.В. Мартиненко, С.І. Коваленко, 
патентовласники – ЗДМУ і автори 
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20. Патент України на корисну модель № 131580 від 25.01.2019 «Спосіб 
діагностики гострого бронхіту бактеріальної етіології у дітей раннього віку», 
винахідники – Г.О. Леженко, О.Є. Пашкова, Г.В. Крайня, патентовласники – 
ЗДМУ і автори 

21. Патент України на корисну модель № 131811 від 25.01.2019  
«N-Ацилзаміщені ([1,2,4]триазоло[1,5-с] хіназолін-2-іл)алкіл-(аралкіл-, арил-) 
аміни, що проявляють протизапальну активність», винахідники –  
Ю.В. Мартиненко, С.І. Коваленко, патентовласники – ЗДМУ і автори 

22. Патент України на корисну модель № 131316 від 10.01.2019 «Спосіб 
кількісного визначення піперидиній 2-((5-(фуран-2-іл)-4-феніл-4Н-1,2,4-
тріазол-3-іл)тіо)ацетату», винахідники – Б.О. Варинський, В.В. Парченко, 
А.Г. Каплаушенко, Є.Г. Книш, О.І. Панасенко, патентовласники –  
ЗДМУ і автори 

23. Патент України на корисну модель № 131212 від 10.01.2019  
«Спосіб оперативного доступу до задньолатеральної поверхні верхньої 
третини діафізу великогомілкової кістки», винахідник – О.В. Щокін, 
патентовласники – ЗДМУ і автори 

24. Патент України на корисну модель № 132205 від 11.02.2019 «Спосіб 
підготовки трансплантату для відновлення передньої хрестоподібної зв’язки», 
винахідники – С.М. Краснопьоров, М.Л. Головаха, патентовласники –  
ЗДМУ і автори 

25. Патент України на корисну модель № 132495 від 25.02.2019 «Спосіб 
дренування післяопераційної рани при тиреоїдектомії», С.М. Завгородній, 
А.І. Рилов, М.Б. Данилюк, М.А. Кубрак, К.О. Зимня, патентовласники – 
ЗДМУ і С.М.Завгородній, А.І.Рилов, М.Б.Данилюк, М.А.Кубрак 

26. Патент України на корисну модель № 132493 від 25.02.2019 «Спосіб 
вибору респіраторної підтримки у доношених новонароджених з гіпоксично-
ішемічною енцефалопатією різного ступеня тяжкості», винахідники –  
І.О. Анікін, О.Ю. Клєвакіна, патентовласники – ЗДМУ і автори 

27. Патент України на корисну модель № 132811 11.03.2019 «Спосіб 
симультанної відеолапароскопічної апендектомії та холецистектомії у 
пацієнтів з гострим апендицитом та поєднаною жовчнокам’яною хворобою», 
винахідники – С.М. Завгородній, М.А. Кубрак, М.Б. Данилюк, А.І. Рилов, 
патентовласники – ЗДМУ і автори 

28. Патент України на корисну модель № 132844 від 11.03.2019 «Спосіб 
хірургічного доступу при симультанній трансміхуровій простатектомії та 
двобічній відкритій паховій герніопластиці у осіб похилого та старечого 
віку», винахідники – С.М. Завгородній, М.Б. Данилюк, А.І. Рилов,  
М.А. Кубрак, І.Ю. Мороз, патентовласники – ЗДМУ і С.М. Завгородній,  
М.Б. Данилюк, А.І. Рилов, М.А. Кубрак 

29. Патент України на корисну модель № 132911 від 11.03.2019 «5-(2,2-
дихлор-1-метилциклопропіл)-4-феніл-(пропілтіо)-4Н-1,2,4-тріазол, що проявляє 
діуретичну активність», винахідники – А.С. Гоцуля, О.І. Панасенко, Є.Г. Книш, 
С.О. Федотов, патентовласники – ЗДМУ і автори 
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30. Патент України на корисну модель № 132736 від 11.03.2019  
«Спосіб лікування задньолатеральної нестабільності колінного суглоба», 
винахідники – І.В. Діденко, М.Л. Головаха, патентовласники –  
ЗДМУ і автори 

31. Патент України на корисну модель № 133298 від 25.03.2019 
«Застосування аммоній 2-((4-аміно-5-(морфолінометил)-4Н-1,2,4-тріазол-3-
іл)тіо)ацетату як стимулятора росту коренів у живців актинідіїї»,  
винахідники – Є.Г. Книш, О.І. Панасенко, Р.О. Щербина, Н.О. Хромих,  
Ю.В. Лихолат, патентовласники – ЗДМУ і Є.Г. Книш, О.І. Панасенко,  
Р.О. Щербина 

32. Патент України на корисну модель № 133282 від 25.03.2019 «Спосіб 
прогнозу прогресування хіміорезистентного туберкульозу легень у хворих, 
які знаходяться на паліативному лікуванні», винахідники –  
О.М. Разнатовська, Г.В. Худяков, патентовласники – ЗДМУ і автори 

33. Патент України на корисну модель № 133219 від 25.03.2019 «Спосіб 
радикальної мастектомії з аутопластикою аксілярної впадини м’язовим 
лоскутом», винахідники – М.Ф. Щуров, С.М. Завгородній, М.А. Кубрак,  
М.Б. Данилюк, патентовласники – ЗДМУ і автори 
 

Отримано 14 свідоцтв про реєстрацію авторських прав: 
1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 82225,  

дата реєстрації 11.10.2018, науковий твір «Фармакологія з основами 
патології: Підручник», автори Колесник Ю.М., Чекман І.С., Бєленічев І.Ф., 
Горчакова Н.О., Нагорна О.О., Бухтіярова Н.В., Моргунцова С.А. 

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 83940, дата 
реєстрації 22.12.2018, науковий твір «Навчальний посібник «Вітаміни в 
рослинному світі», автори Ю.І. Корнієвський, В.В. Россіхін, А.Г. Сербін, 
Д.Ю. Скорина, В.Г. Корнієвська, Н.Ю. Богуславська 

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір  
№ 84140, дата реєстрації 04.01.2019, навчальний твір «СРС. Международный 
02-06 Фтизиатрия», автори О.М. Разнатовська, Ю.В. Мирончук 

4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір  
№ 84149, дата реєстрації 04.01.2019, навчальний твір «Актуальні питання 
пульмонології» автори О.М. Разнатовська, О.А. Растворов, Р.М. Ясинський 

5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір  
№ 84143, дата реєстрації 04.01.2019, навчальний твір «СРС. М02-6 
Фтизіатрія», автор О.М. Разнатовська 

6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір  
№ 84147, дата реєстрації 04.01.2019, навчальний твір «СРС. М02-3 Фтизіатрія 
з оцінкою результатів дослідження», автор О.М. Разнатовська 

7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір  
№ 84146, дата реєстрації 04.01.2019, навчальний твір «СРС. Международный 
02-4 Фтизиатрия», автори О.М. Разнатовська, Ю.В. Мирончук 
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8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір  
№ 84139, дата реєстрації 04.01.2019, навчальний твір «СРС. М01,02-4 
Фтизіатрия»,  автори О.М. Разнатовська, Ю.В. Мирончук 

9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір  
№ 84144, дата реєстрації 04.01.2019, навчальний твір «СРС. М01-6 
Фтизіатрія», автор О.М. Разнатовська 

10. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір  
№ 84138, дата реєстрації 04.01.2019, навчальний твір «СРС. М03-4 
Фтизіатрія», автор О.М. Разнатовська 

11. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір  
№ 84145, дата реєстрації 04.01.2019, навчальний твір «СРС. Международный 
02-4С Фтизиатрия», автор О.М. Разнатовська 

12. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір  
№ 84148, дата реєстрації 04.01.2019, навчальний твір «СР. ФПО-Педіатрія 
Туберкульоз», автор О.М. Разнатовська 

13. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір  
№ 84142, дата реєстрації 04.01.2019, навчальний твір «СР. ФПО-ВХ 
Фтизіатрія. ДОТС-стратегія», автор О.М. Разнатовська 

14. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір  
№ 84141, дата реєстрації 04.01.2019, навчальний твір «СР.ФПО-ЗП-СМ 
Фтизіатрія», автор О.М. Разнатовська 

 
Отримано 1 позитивне рішення про видачу патенту: 
1. «Спосіб вибору оперативного доступу при холецистектомії», 

Україна, заявка № u201901894 на корисну модель, дата пріоритету 
25.02.2019. Рішення про видачу патенту України на корисну модель від 
17.05.2019. Винахідники – Б.С. Кравченко, В.М. Клименко, О.В. Захарчук, 
заявники – ЗДМУ і автори 

 
Запропоновано 11 нововведень в практику охорони здоров’я: 
1. Застосування 6,6-дизаміщених 6,7-дигідро-2H-[1,2,4]триазино[2,3-с] 

хіназолінів як активної основи лікарських засобів з вираженою 
гіполіпідемічною дією» (кафедра органічної і біоорганічної хімії). 

2. Метод передбачення щодобової аеропалінологічної ситуації з 
використанням прогнозу погоди (кафедра медичної біології, паразитології та 
генетики). 

3. Cпосіб хромато-мас-спектрометричного визначення холестеролу, 
стеаринової та пальмітинової кислот в біологічному матеріалі (кафедра 
патологічної анатомії і судової медицини, кафедра фізколоїдної хімії). 

4. Спосіб визначення об’єму первинної хірургічної обробки інфікованих 
ран у дітей (кафедра дитячої хірургії). 

5. Спосіб відеолапароскопічного симультанного лікування пухлини 
лівої надниркової залози, поєднаної з жовчнокам’яною хворобою (кафедра 
хірургії та анестезіології ФПО). 
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6. Спосіб діагностики поєднаної хірургічної патології та вибору тактики 
оперативного втручання у пацієнтів із захворюваннями ендокринної системи 
(кафедра хірургії та анестезіології ФПО). 

7. Спосіб діагностики порушень мукоциліарного транспорту у хворих на 
хіміорезистентний туберкульоз легень із супутньою патологією слизової 
оболонки бронхів  (кафедра фтизіатрії і пульмонології). 

8. Спосіб прогнозування гіпертрофії лівого шлуночка серця у підлітків  
15-18 років з первинною артеріальною гіпертензією (кафедра пропедевтики 
дитячих хвороб, кафедра госпітальної педіатрії). 

9. Спосіб прогнозування рівня стресової гіперглікемії у хворих на  
Q інфаркт міокарда, ускладнений гострою серцевою недостатністю без 
цукрового діабету в анамнезі (кафедра внутрішніх хвороб 1). 

10. Cпосіб кількісного спектрофотометричного визначення атенололу в 
таблетках (кафедра аналітичної хімії). 

11. Cпосіб кількісного спектрофотометричного визначення 
ацетилцистеїну в шипучих таблетках  (кафедра аналітичної хімії). 

 
Видано 13 інформаційних листів: 
1. Виготовлення мазі для зовнішнього застосування з діючою речовиною 

хінозол в умовах аптеки / Луць В.В., Гладишев В.В., Дюдюн А.Д.,  
Поліон Н.М. Реєстраційний № 357-2018 

2. Виготовлення пасти для нігтів з діючою речовиною хінозол в  
умовах аптеки / Луць В.В., Гладишев В.В., Дюдюн А.Д.. Поліон Н.М. 
Реєстраційний № 356- 2018. 

3. Виготовлення супозиторіїв з діючою речовиною клопідогрель в 
умовах аптеки / Редькіна Є.А., Гладишев В.В., Кечін І.Л. Реєстраційний  
№ 355-2018. 

4. Відмінні макро- та мікроскопічні ознаки видів родів буркун,віка і 
чина родини бобові у лікарській сировині /Гречана О.В., Сербін А.Г., 
Тржецинський С.Д., Салій О.О., Кейтлін І. М. Реєстраційний номер  
№ 98-2019; 

5. Відмінні макро- та мікроскопічні ознаки видів родів люцерна, в’язiль і 
люпин родини бобові у лікарській сировині /Гречана О. В., Сербін А. Г., 
Тржецинський С. Д., Салій О. О., Кейтлін І. М. Реєстраційний номер  
№ 97-2019; 

6. Відмінні макро- та мікроскопічні ознаки видів роду конюшина  
родини бобові у лікарській сировині / Гречана О. В., Сербін А. Г., 
Тржецинський С. Д., Салій О. О., Кейтлін І. М. Реєстраційний номер  
№ 96-2019; 

7. Макро- та мікроскопічні ознаки надземної частини портулаку  
городнього /Кініченко А. О., Тржецинський С. Д. Реєстраційний номер  
№ 78-2019; 
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8. Оптимальні терміни заготівлі трави AchilleaCollina J. BeckerexReichenb 
(Деревію горбкового) / Дуюн І.Ф., Мазулін О.В., Лукіна І.А., Смойловська Г.П. 
Реєстраційний № 151-2018. 

9. Оптимальні терміни заготівлі трави thymus pulegiоides l. /  
Стешенко Я. М., Мазулін О. В., Смойловська Г. П., Опрошанська Т. В./ 
реєстраційний номер № 104-2019; 

10. Прискорені умови сушіння трави AchilleaCollina J. BeckerexReichenb 
(Деревію горбкового) / Дуюн І.Ф., Мазулін О.В., Лукіна І.А., Смойловська Г.П. 
Реєстраційний № 152-2018. 

11. Прискорені умови сушіння трави чебрецю блошиного (thymus 
pulegioides l.) / Стешенко Я. М., Мазулін О. В., Смойловська Г. П., 
Опрошанська Т. В. Реєстраційний номер № 105-2019; 

12. Система заходів щодо зниження ризику для здоров’я населення від 
впливу зважених твердих часток дрібнодисперсних фракцій / Волкова Ю. В. 
Севальнєв А. І. Реєстраційний номер № 119-2019. 

13. Спосіб вибору потужності другого фізичного навантаження на 
велоергометрі під час проведення субмаксимального тесту PWC170 у 
спортсменів / Михалюк Є.Л. Реєстраційний № 295-2018 

 



52 

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ФОРУМІВ 
 
 

 
 
 
У 2018-2019 н.р. проведено 13 наукових форумів: 
• Науково-практична конференція «Сучасні аспекти надання екстреної 

медичної допомоги» (13- 14 вересня 2018 р.) 
• Науково-практична конференція з міжнародною участю «Разом задля 

покращення неврологічного та психічного здоров’я» (3- 4 жовтня 2018 р.). 
• «Наукова конференція студентів ЗДМУ-2019» за підсумками роботи у 

наукових гуртках кафедр ЗДМУ в рамках І туру «Всеукраїнського  
конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 
2018-2019 н.р.». (6-7 лютого 2019 р.) 

• V навчально-практична конференція «Харчування здорової та хворої 
дитини. Практика інтерна» (20-21 лютого 2019 р.) 

• Навчально-методична відеоконференція «Концепція системи 
підготовки здобувачів вищої освіти до ЄДКІ з використанням сучасних 
інноваційних освітніх технологій» (21 березня 2019 р.) 

• Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 
«Сучасні питання молекулярно-біохімічних досліджень та лабораторного 
скринінгу у клінічній та експериментальній медицині» (11-12 квітня 2019 р.) 
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• Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною  
участю «Актуальні питання репродуктивного здоров’я в сучасних умовах» 
(18-19 квітня 2019 р.) 

• VІІІ Україно-Австрійський симпозіум «Актуальні питання сучасної 
ортопедії та травматології» (19-20 квітня 2019р.) 

• XII науково-практична конференція студентів та магістрантів 
«Основні тенденції розвитку лінгвістики, літературознавства й соціальних 
комунікацій» (23 квітня 2019 р.) 

• Науково-практична конференція «Бойова травма в умовах 
промислового міста» та семінар-тренінг «Взаємодія» (14 травня 2019 р.) 

• Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та 
студентів з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної медицини і 
фармації 2019» (16-17 травня 2019 р.) 

• Міжнародна науково-практичної конференція «Правові проблеми 
сучасної трансформації охорони здоров’я» (24 травня 2019 р.) 

• Науково-практична конференція з міжнародною участю 
«Шевальовські читання`19» (20-21 червня 2019р.) 
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НАУКОВЕ МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 
 
 

 
 
 
Міжнародне наукове співробітництво реалізовано у виконанні міжнародних 

програм і стажуваннях спеціалістів за грантами, у сфері науково-педагогічного, 
науково-дослідного й інформаційного співробітництва, у сфері підготовки 
висококваліфікованих кадрів для зарубіжжя. Науковці університету є членами 
численних Міжнародних наукових академій і товариств, приймали участь у 
міжнародних конгресах, симпозіумах і конференціях.  

 
Участь у міжнародних програмах і стажуваннях за грантами 
У 2018 році науковці ЗДМУ стажувалися в Польщі (проф. Кисельов С.М. – 

за фахом «кардіологія»; проф. Парченко В.В. – Вроцлавський ветеринарний 
університет; доц. Щербина Р.О., доц. Сафонов А.А. – Wyższa Szkoła Biznesu −
National-Louis University; доц. Гоцуля А.С. – Warszawski Uniwersytet 
Medyczny-Polsko-Ukrainskiego Programu Rozwoju i Szkolenia Pracownikow 
Ochrony Zdrowia; к.мед.н. Сінайко І.О. – «New and innovative teaching 
methods»; проф. Никоненко А.О. – Center of Cardiology Jozefow; к.мед.н. 
Цибульська Т.Є. – Czas trawania stazu naukowego obejmowal 120 godzin pracy 
w audytorium oraz przygotowania samodzilnego; доц. Підлубний В.Л.,  
доц. Хоміцький М.Є. – Східноєвропейський інститут психології; проф. 
Курило В.О. − Люблінський Католицький Університет Іоанна Павла ІІ 
«Здобутки та тенденції університетської освіти в країнах ЄС»;  
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доц. Хромильова О.В., ас. Бідненко А.С., ст. викл. Парнюк Н.В. – 
«Organization of Didactic Process, Educational Programs, Innovative 
Technologies and Scientific Work in Wyzsza Szkola Biznesu-Natuonal-Louis 
University»; Софілканич М.М.), Угорщина (доц. Волошина І.М. – Stroke 
Prevention in Non-Valvular Atrial Fibrillation, and the Treatment and Prevention 
of Venous Thromboembolism meeting Educational Content), Чехії (проф.  
Візір В.А., доц. Садомов А.С.; асп. Насоненко О.В. – Charles University  
in Prague; ас. Данільченко Д.М. – Palacky University in Olomouc), Австрії  
(проф. Головаха М.Л., Краснопьоров С.М., Масленніков С.О.; 
асп. Насоненко О.В. – Salzburg Stiftung of the American Austrian Foundation; 
доц. Резніченко Н.Ю. – Дерматологічний семінар Зальцбурга; проф. 
Завгородня Н.Г., доц. Cаржевська Л.Е., к.мед.н. Безденежна О.О.,  
к.мед.н. Безуглий М.Б., к.мед.н. Костровська К.О., асп. Новікова В.Ю.,  
асп. Мартинов Д.В. – 36 Congress of the ESCRS; доц. Цибульська Т.Є. – World 
Society of Paediatric Ophthalmology; Strabismus; доц. Мягков С.О. – 30 конгрес 
радіологів; ас. Доля О.С. – Дунайский університет Кремза «Сучасні методи 
діагностики та лікування пері операційної крововтрати»; доц. Безуглий М.Б., 
Костровська К.О.; проф. Ганжий В.В.), Германії (проф. Клименко В.М. – 
Klinik fur Chirurgie UKSH Campus Lubeck; ас. Перцов І.В. – Klinik und 
Poliklinik fur Vaskulare und Endovaskulare Chirurgie; асп. Холодняк О.В. – ВНЗ 
«Університет прикладних наук» м. Нойбранденбурга; проф. Колеснік О.П.), 
Франції (проф. Клименко В.М. – Hepatobiliary Center of Paul Brousse Hospital in 
Villejuif; Університетська клініка, Париж «Лапароскопічна хірургія печінки 
та підщлункової залози»), США (проф. Клименко А.В. – Університетська 
клініка, м. Пітсбург «Лапароскопічна хірургія і гепатохірургія»;  
асп. Мартинов Д.В. – Case Discussions: Medical and Surgical Approaches in 
Managing Patients With Uveitis та VINDICO medical education), Іспанія  
(доц. Шулятнікова Т.В. – Achucarro Basque Center for Neuroscience, Science 
Park of the UPV/EHU, Leioa «Achucarro International Glia School»;  
проф. Клименко А.В. – Університетська клініка Кордоби «Лапароскопічна 
резекція печінки»; Клініка Южної Кароліни «Хронічний панкреатит»;  
проф. Головаха М.Л., Краснопьоров С.М., Масленніков С.О.), Італії  
(асп. Мартинов Д.В. – 13th Congress of the European Glaucoma Society Florence, 
Italy), Великобританія (проф. Ганжий В.В.) Литва (проф. Бушуєва І.В. – 
Каунаська Республіканська клініка, Литовський університет наук здоров`я; 
к.мед.н. Краснопьоров С.М. – Клініка Northway, Естонія (проф. Бушуєва І.В. – 
Східно-Талінський центральна клініка; проф. Завгородня Н.Г., к.мед.н. 
Костровська К.О., к.мед.н. Цибульська Т.Є. – участь у навчально-методичних 
семінарах).  

Науковці університету підтримують міжнародні інформаційні зв’язки з 
вченими Брістольського університету (Великобританія), Інституту хімічної 
токсикології штату Каліфорнія (США), Асоціації ортопедів-травматологів 
Німеччини, з дорадчим Комітетом Україна-Канада «Партнери в охороні 
здоров’я» (Оттава), з Ягеллонським університетом в Кракові (Польща). 
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З 2015 року проводиться реалізація проекту № 561583-EPP-1-2015-1-KZ-
EPPKA2-CBHE-JP (2015-2944 / 001-001) TAME-training against medical error 
(Навчання на медичних помилках) програми Erasmus + КА2. Загальна 
вартість проекту 27 650 000,00 грн. 

З 2015 р. ЗДМУ бере участь в проекті «Erasmus+», укладені договори на 
2015-2020 р.р. про обмін студентами і викладачами з Талліннським коледжем 
охорони здоров'я (Естонія), університетом в Самсуні (Туреччина), 
університетом прикладних наук в Утені (Литва), Вроцлавським 
медуніверситетом (Польща) в Пловдиві (Болгарія). 

В рамках проекту «Polski Erasmus+ dla Ukrainy medycznej» відбуваються 
стажування, спільні науково-дослідні проекти та конференції студентів, 
магістрантів, аспірантів, викладачів. За звітній період у польських ВНЗ 
пройшли стажування 20 студентів.  

З 2014 р. кафедра дитячих інфекційних хвороб, кафедра мікробіології та 
кафедра фтизіатрії і пульмонології ЗДМУ співпрацюють з фондом Мер’є 
(Франція). З 2016 року кафедрою інфекційних хвороб ЗДМУ отримано грант 
ЕРБ СПТБ «Нові підходи до діагностики основних клінічних форм 
ентеровірусної інфекції у дорослих та дітей» з обґрунтування клініко-
лабораторних критеріїв ранньої діагностики відповідної форми ентеровірусної 
інфекції і прогноз розвитку форм з ураженням нервової системи  і укладеннями 
захворювань. 

Участь у міжнародних конгресах, симпозіумах і конференціях 
Співробітники ЗДМУ активно інтегруються у науковий світ, презентуючи 

результати науково-дослідної роботи на міжнародних конгресах, симпозіумах і 
конференціях: 7 докторів наук/професорів (Березін О.Є., Рекалов Д.Г., 
Никоненко А.О., Резніченко Н.Ю., Макуріна Г.І., Завгородня Н.Г.,  
Колесник М.Ю.) та 15 доцентів і кандидатів наук (Ганошенко Ю.А.,  
Шадріна Т.В., Шеховцева Т.Г., Вільданов С.Р., Перцов І.В., Анікін І.О.,  
Фурик О.О., Івахнененко Д.С., Тєлушко Я.В., Cаржевська Л.Е., Цибульська Т.Є., 
Безуглий М.Б., Тіщенко С.В., Краснопьоров С.М., Туманська Н.В.). 
Співробітники університету виступили з доповідями та представили результати 
наукової та педагогічної діяльності на міжнародних наукових, науково-
практичних та науково-педагогічних конференціях, що проходили в Польщі, 
Австрії, Нідерландах, США, Іспанії, Німеччині, Туреччині, Чорногорії, Словенії, 
Португалії, Великобританії, Латвії, Казахстан. 

 
Членство в Міжнародних наукових академіях і товариствах 
Міжнародне співробітництво у сфері науково-дослідної роботи 

підтримують 64 доктори наук/професори і кандидати наук/доценти ЗДМУ, 
які є дійсними членами міжнародних Академій наук і міжнародних наукових 
товариств (доктори наук/професори Барковський Д.Є., Бачурін Г.В.,  
Березін О.Є., Бєленічев І.Ф., Боярська Л.М., Візір В.А., Головаха М.Л.,  
Губка О.В., Дмитряков В.О., Довбиш М.А., Доценко С.Я., Жарких А.В., 
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Завгородня Н.Г., Іванько О.Г., Івченко Д.В., Клименко А.В., Клименко В.М., 
Колесник Ю.М., Круть Ю.Я., Леженко Г.О., Мазур І.А., Михайловська Н.С., 
Недельська С.М., Никоненко О.С., Никоненко А.О., Прийменко Б.О., 
Приходько О.Б., Рекалов Д.Г., Сиволап В.Д, Сиволап В.В., Сирцов В.К., 
Скибіна В.І., Туманський В.О., Турган О.Д., Чугунов В.В., Шифрін Г.А., 
Колесник М.Ю., Лашкул Д.А.; кандидати наук/доценти Барська К.С., 
Барухович В.Я., Волошина І.М., Гайдаржі Є.І., Губарь А.О., Захарчук О.В., 
Каджоян А.В., Кіосов О.М., Кечин І.Л., Конакова О.В., Кравченко В. І., 
Кулинич О.В., Малахова С.М., Медведчук Г.Я., Пахольчук О.П., Сичов Р.О., 
Солов’юк О.О., Софілканич М.М., Стешенко А.О., Стешенко А.О., Черепок О.О., 
Чорний В.М., Білай А.І., Воротинцев С.І., Шеховцева Т.Г., Самура Б.Б.).  
Вони представляють науковців України в Міжнародній Академії патології, у 
Нью-Йоркській академії, Європейській асоціації з серцевої недостатності 
(ESC), Європейської Асоціації кардіологів, Європейській асоціації з 
атеросклерозу і серцево-судинної біології (ESC), Європейській асоціації з 
кардіоваскулярної профілактики і реабілітації (ESC), Європейській асоціації з 
догляду за гострою серцево-судинною недостатністю (ESC), Європейському 
товаристві з гіпертонії (ESН), Європейській асоціації з профілактичної 
кардіології (EAPS), Європейській асоціації ревматологів, Міжнародній 
Академії з інтегративної антропології, Міжнародній лінгвістичній Асоціації, 
Міжнародному товаристві з патофізіологї, Міжнародній Академії патології, 
Європейському товаристві патологів, Всесвітній асоціації медицини 
катастроф, Американської асоціації урологів, Європейської асоціації 
урологів, Європейської асоціації радіологів, Європейському товаристві 
трансплантації, асоціації фармацевтичних хіміків світу, Європейському 
респіраторному товаристві (ERS), Європейській асоціації акушерів-
гінекологів, Європейській Федерації експериментальної морфології, 
Європейській ревматологічній асоціації, Європейській асоціації сімейних 
лікарів, Європейському панкреатологічному клубі (ЕРС), міжнародній 
асоціації панкреатології (ІАР), Європейській асоціації ендоскопічної хірургії 
(EAES), Європейській асоціації черезпросвітньої хірургії (EATS), 
Європейській асоціація гастроінтестінальних ендоскопістів (ESGE), 
міжнародна ендоскопічна організація (WEO), Європейській академії 
викладачів загальної практики, Європейській спілці медичних онкологів, 
Європейській асоціації хірургічної онкології (ESSO), Європейській спілці 
торакальних хірургів, Європейській мережі аероалергенного спостереження 
(EAN), Європейському агробіологічному товаристві (EAS), Європейському 
товаристві з захворювань сітківки ока (VRS), Європейському товаристві 
катаральних і рефракційних хірургів (ESCRS), Європейській асоціації 
кардіоваскулярної візуалізації, Європейському товаристві ендокринологів, 
Європейському товаристві дослідників цукрового діабету (EASD), 
Європейській академії алергії і клінічної імунології (EAACI), Європейській 
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асоціації дитячих інфекційних хвороб (ESPID), Європейському товаристві 
вивченні вільних радикалів, Російській асоціації судинних хірургів, 
Російській асоціації дитячих хірургів, Всеросійському артроскопічному 
товаристві, Російському товаристві фармакологів, асоціації урологів Росії, 
асоціації онкоурологів Росії, Російського діалізного товариства, Європейській 
асоціації анестезіологів, Європейській асоціації гематологів. 

 
Міжнародне інформаційне співробітництво 
Науковці університету підтримують міжнародні інформаційні зв’язки з 

вченими Брістольського університету (Велика Британія), з вченими-фахівцями 
Інституту хімічної токсикології штату Каліфорнія (США), з спеціалістами 
Асоціації ортопедів-травматологів Німеччини і Російського товариства 
патологоанатомів, з дорадчим Комітетом Україна-Канада «Партнери в охороні 
здоров’я» (Оттава), з Белгородським державним університетом, Ярославською 
медичною академією, з Російським національним дослідним університетом  
ім. М.І. Пирогова, Новосибірським інститутом органічної хімії ім. Н.Н. Ворожцова 
Сибірського відділення Російської Академії Наук, Російським державним 
гуманітарним університетом, з університетом Палацького в Оломоуці (Чеська 
Республіка), з Ягеллонським університетом в Кракові (Польща). 

Центр дистанційного навчання і телемедицини ЗДМУ співпрацює з 
Центром «Міжнародні Медичні Программи, Inc» (IMP) (м. Нью-Йорк, США), 
ICoDE Systems, LLC (м. Нью-Йорк, США), «Neo Educational Organization»  
(м. Хайдерабад, Індія), Університетом Святого Георга у Лондоні, Медичним 
університетом «Астана» (Казахстан), Карагандинським ДМУ (Казахстан), 
Салонікським університетом ім. Аристотеля (Греція), Університетом Нікосії 
(Кіпр), Медичним університетом ім. Давида Твілдіані (Грузія), Державним 
університетом Акакія Церетелі (Грузія). 
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НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО МОЛОДИХ ВЧЕНИХ, 
ДОКТОРАНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА  

СТУДЕНТІВ 
 
 

 
 
 
В університеті працює Наукове товариство студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених.  
Студенти та молоді вчені ЗДМУ активно брали участь у Європейських 

конгресах та програмах стажування, реалізовували грантові проекти. Так, 
співробітники ЗДМУ приймали учать у конференціях, конгресах 
організаторами яких є European Society of Cardiology; European Academy of 
Allergy and Clinical Immunology; International Union of Basic and Clinical 
Pharmacology; ESCBM та інші. В програмах стажування Європейських 
наукових асоціацій та Європейських конгресах брали участь: д.мед.н. 
Колесник М.Ю., ас. Данукало М.В., асп. Ісаченко М.І., доц. Гайдаржі Є.І.,  
ас. Перцов І.В., доц. Пахольчук О.П., к.мед.н. Буряк В.В.  

Студенти працюють згідно договорів про наукове співробітництво з 
Європейською асоціацією студентів медиків та Європейською асоціацією 
студентів-фармацевтів (IFMSA). Приймали участь у «The 27th International 
Medical Student’s Conference» (April 25 − 27th 2019 Cracow, Poland). Доповідь 
студентки 6 курсу І мед. ф-ту Смирнової Д.Д. зайняла третє місце на цій 
конференції. Студенти Кречман А. та Платонова Л. стали учасниками 42-го 
конгресу EPSA та 27-ї Генеральної асамблеї EPSA у Софії (Болгарія).  

Продовжується реалізація «Програми підтримки молодих науковців», 
направленої на активізацію публікаційної діяльності, вивчення англійської 
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мови та участь у міжнародних конференціях, конгресах. В рамках цієї 
програми ЗДМУ у 2018-2019 н.р. було витрачено близько 2 млн грн. Курси 
англійської для студентів та науковців - 21 група слухачів. 

Лауреатом премії НАМН України та Асоціації працівників медичних 
вузів України за 2018 рік стала студентка 5 курсу Ширяєва А. 

За підсумками роботи у наукових гуртках кафедр ЗДМУ в рамках І туру 
«Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 
спеціальностей у 2018-2019 н.р.» 6-7 лютого 2019 р. відбулася наукова 
конференція «Студенти-науковці ЗДМУ в сучасній медицині і фармації − 
2019», в якій взяли участь майже сто студентів, автори кращих наукових 
робіт були рекомендовані для участі у другому турі конкурсу.  

Призерами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт у 2018-2019 н. р. стали: Ширяєва А.О., 5 курс (диплом І ступеня), 
Тисленко В.Г., ІІ мед., 5 курс (диплом ІІ ступеня), Дорохов О.М., 5 курс 
(диплом ІІІ ступеня), Кумець В.С., 4 курс (диплом ІІІ ступеня), Мануйлов С.М.,  
6 курс (диплом ІІІ ступеня), Селіванова Є.А., 5 курс (диплом ІІІ ступеня), 
Діденко Е.В., 5 курс (диплом «За оригінальність ідеї»). 

За підсумками роботи Наукового товариства студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих вчених у 2018-2019 н.р. 13-17 травня 2019 р. проведено 
секційні засідання Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні 
питання сучасної медицини і фармації − 2019». Було подано понад 400  
наукових доповідей науковцями ЗДМУ, Харківського, Вінницького, Одеського, 
Івано-Франківського національних медичних університетів, НМУ  
імені О.О. Богомольця, ДВНЗ «БДМУ», ДЗ «ЗМАПО МОЗ України», НМАПО 
імені П.Л. Шупика, НФаУ, ДУ «Інститут фармакології та токсикології  
НАМН України»; ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва 
НАМНУ», СумДУ, КПУ. В рамках конференції працювала 21 секція. 

18 грудня 2018 р. спільно з ЗНУ та ЗДІА проведено щорічну  
VІІ Регіональну науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та 
молодих учених «Актуальні проблеми та перспективи розвитку природничих, 
медичних та фармацевтичних наук». У конференції взяли участь 112 осіб,  
на 4-х секціях конференції було заслухано 95 доповідей. 
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 
 
 

 
 
 
Організація навчання іноземних громадян потребує постійної і планової 

роботи, зокрема інформаційно-рекламної. Щорічно оновлюються і видаються 
достатніми тиражами рекламні буклети українською та англійською мовами. 
У 2018-2019 н.р. надруковано 4000 примірників. Враховуючи, що у 
сучасному світі все більшу вагу має онлайн-інформація, офіційний сайт 
університету функціонує, окрім української, англійською, французькою, 
іспанською, арабською мовми та хінді, що позитивно впливає на охоплення 
та залучення нової аудиторії із зарубіжжя. 

Значна кількість іноземних студентів в університеті є результатом 
постійної роботи із зарубіжними фірмами, роботи з організації прийому 
іноземних делегацій і представників посольств. У розділі «Набір іноземних 
студентів» активна анкета для компаній, які бажають співпрацювати із ЗДМУ 
у сфері набору іноземних студентів на навчання. На сьогодні університет має 
14 договорів із фірмами щодо набору іноземних громадян на навчання,  
2 з них укладені у 2018-2019 рр. Також до сайту додана електронна форма 
для іноземних абітурієнтів та умови зарахування без посередництва. Зразки 
документів, сертифікати та ліцензії також у вільному доступі. 

За звітній період на І та ІІ міжнародних факультетах університету 
навчались 2957 іноземних громадянин із 39 країн світу. У 2018 р. до 
університету зараховано 1123 іноземного громадянина, із них 297 осіб –  
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на І міжнародний факультет (довузівський етап навчання), 826 осіб –  
на ІІ міжнародний факультет. На етапі післядипломної освіти навчалвся  
51 іноземний громадянин, із них 50 клінічних ординаторів, 1 стажист.  

У 2018-2019 н. р. студенти прибули з 22 країн: Болгарія – 59, 
Великобританія – 2, Гана – 4, Еквадор – 54, Зімбабве – 3, Ізраїль – 2, Індія – 432, 
Камерун – 1, Колумбія – 1, Кот-д’Івуар – 1, Мадагаскар – 1, Марокко – 402, 
Нігерія – 110, Німеччина – 1, Пакистан – 1, Росія – 1, США – 2, Туніс – 6, 
Туреччина – 3, Туркменістан – 1, Узбекистан – 35, Франція − 1. 

Загалом у нас навчається: з Індії – 1241 особа, Сирії – 3, Марокко – 878, 
Нігерії – 256, Болгарії – 204, Греції – 1, Тунісу – 22, Ізраїлю – 2, Росії – 5, 
Лівану – 5, Іраку – 11, Палестини – 1, Гани – 16, Узбекистану – 79, 
Туркменістану – 26, Азербайджану – 7, Вірменії – 1, Замбії – 6, Мадагаскару – 5, 
Намібії – 2, Камеруну – 3, Колумбії – 5, Анголи – 4, Таджикистану – 2, 
Уганди – 1, Йорданії – 8, Туреччини – 6, Німеччини – 3, Франції – 1, 
Великобританії – 2, США – 3, Зімбабве – 11, Киргизстану – 1, Кот-д’Івуару – 2, 
Алжиру – 4, Пакистану – 1. Реалізується план з набору студентів з Латинської 
Америки: на І міжнародному факультеті навчається 34 громадян Еквадору, на 
ІІ міжнародному факультеті – 95 громадян Еквадору. За заочною формою 
навчається 206 іноземних громадянина. 

Пріоритетний напрям – навчання іноземних громадян англійською 
мовою. Викладання англійською мовою проводилося на всіх курсах 
медичного факультету - всього 1545 студентів з 18 країн.  

З метою якісної підготовки співробітників до викладання фахових 
дисциплін англійської мовою з 2004 року на кафедрі іноземних мов 
працюють Курси з англійської мови для викладачів. Протягом 2018-2019 н.р. 
сертифікати на право викладання фахових дисциплін англійською мовою 
отримали 24 викладачі. Станом на червень 2019 р. отримано 449 сертифікатів 
на право викладання фахових дисциплін англійською мовою.  

З 2012 року у ЗДМУ діє програма дистанційного навчання англійської 
мови, розроблена викладачами Канадського коледжу англійської мови 
(Canadian College of English Language, Vancouver).  За цей час учасниками 
сталі 165 студентів та викладачів, з них 137 − отримали сертифікати.  

Протягом 2018-19 н.р. сертифікати отримали 22 особи, з них  
21 − викладачі та співробітники ЗДМУ. 10 осіб продовжують навчання.  

Підготовку щодо проведення занять за дистанційним курсом англійської 
мови пройшли 5 викладачів кафедри: доценти О.В. Гордієнко та  
Л.В. Сазанович, старші викладачі А.В. Олексієнко та І.Л. Вовк, викладач  
Я.С. Вишницька. Викладачі кафедри забезпечують викладання іноземної 
мови в групах з різним рівнем підготовки за європейською системою 
оцінювання мовної компетенції: А1 (Smrt 110), А2 (Smrt 115), В1 (Smrt 120), 
В2 (Smrt 125), С1 (Smrt 130), IELTS (Smrt 125), English for Health Sciences  
(Smrt 125). 

З вересня 2016 року кафедра іноземних мов почала підготовку 
викладачів ЗДМУ до складання міжнародного мовного іспиту за рівнем B2.  
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Також на кафедрі активно працюють госпрозрахункові курси з 
англійської мови для студентів ЗДМУ. Протягом двох останніх навчальних 
років на курсах навчались 80 (36 студентів у 2017/18 н.р. та 46 студентів у 
2018/19 н.р.), 50 з яких отримали свідоцтва на підтвердження володіння 
англійською мовою на рівнях Pre-Intermediate та Intermediate.  

Впродовж року бібліотека університету придбала 280 найменувань  
підручників та посібників англійською мовою – це 4 560 екземпляри у  
друкованому виданні. Електронна бібліотека нараховує більше 10 000  
документів. Фонд літератури англійською мовою − 111 245 примірників.  

Придбано доступ до Інформаційної системи баз тестів для підготовки до 
USMLE від компанії MtdIQ Learning.  

Було надано безкоштовний тестовий доступ до інформаційних ресурсів  
компанії EBSCO: Academic Search Complete, Applied Science & Technology  
Source, Legal Source, Political Science Complete, Humanities Source та  
Education Source. Компанії EBSCO Publishing є одним із найбільших у  
світі постачальників журналів в електронному та друкованому форматі. 
Додатково від партнерської фірми «НЕО» до бібліотеки ЗДМУ надійшло 136 
англомовних підручників з 10 предметів, додатки на CD-носіях. 

Триває робота з розширення міжнародної співпраці з провідними 
університетами світу. Функціонує 55 договорів про співпрацю з іншими 
університетами та науковими закладами, 20 з яких підписані у 2018-2019 рр: 
Віденською приватною клінікою, Фірмою «Corin-Austria» GmbH, Campus 21, 
Віденським медичним університетом (Австрія), Білоруським ДМУ, Вітебським 
ДМУ, Гродненським ДМУ (Білорусь), Медичним університетом у м. Пловдив 
(Болгарія), університетом Св. Георга в Лондоні (Великобританія), медичним 
інститутом ім. Меграбяна (Вірменія), університетом ім. Аристотеля (Греція), 
медичним університетом ім. Давида Твілдіані, державним університетом Акакія 
Церетелі, Тбіліським ДМУ (Грузія), Університетом Кутіїсі (Грузія), 
Талліннським коледжем охорони здоров'я (Естонія), NEO Інститут медичних 
наук та технологій (Індія), Західно-Казахстанським ДМУ, АТ «Медичний 
університет Астана», Карагандинським ДМУ (Казахстан), Канадським коледжем 
англійської мови (Канада), університетом Нікосії (Кіпр), Ризьким університетом 
ім. Пауля Страдіня (Латвія), Вільнюським університетом, Університетом 
медичних наук (Литва), іноземною компанією PUE International Corp. (Панама), 
медичним університетом у Білостоку, Вроцлавським медичним університетом 
(Польща), National Cancer Institute, National Institute of Health (США), 
університетом в Самсуні, MediTürk Nilüfer – Bursa, університетом «Анкара» 
(Туреччина), Андижанським ДМІ (Узбекистан), фондом Merieux (Франція), 
університетом Острави, університетом Палацького в Оломоуці, технічним 
університетом м. Ліберец, (Чехія), Федеральним університетом Мінас-Жерайс 
(Бразилія), Центральним інститутом науки та технології (Шрі-Ланка), 
Ханойським медичним університетом (В’єтнам), Університетом медицини та 
фармації Хюе (В’єтнам), та рядом інших. 
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ЗДМУ є членом міжнародних асоціацій: Міжнародної асоціації медичної 
освіти (AMEE), Асоціації медичних вузів в Європі (AMSE), Європейської 
організації міжнародної освіти (ЕАІЕ), Європейського товариства 
кандидатських досліджень в галузі біомедицини та охорони здоров'я 
(ORPHEUS), Європейської Фармацевтичної Студентської Асоціації (EPSA), 
Студентської національної медичної асоціації (SNMA), Європейської 
студентської медичної асоціації (EMSA), а також Всеукраїнської молодіжної 
організації студентів-медиків (UMSA).   

У вересні 2018 року університет підписав угоду про приєднання до 
Великої Хартії Університетів (Magna Charta Universitatum), до якої на 
сьогодні входить 721 ВНЗ з 79 країн світу.  

Триває робота з визнання диплома нашого університету за кордоном. 
Щорічно надходить близько 100 запитів про підтвердження факту навчання, 
переважно з: США, Канада, Ізраїль, Індія, ОАЕ, Норвегія, Польща, Чехія. 

За минулий період здійснено студентські обміни з 8 вузами-партнерами.  
45 студентів ЗДМУ пройшли навчання і практику з медицини, педіатрії, 
стоматології і фармації в Польщі, Чехії, Болгарії, Білорусі, Грузії, Кіпрі.  
У 2018 році пройшли стажування10 студентів у Вроцлавському медичному 
університеті, Польща, 5 студентів у медичному університеті Білостока,  
5 студентів в університеті м Оломоуц, Чехія, 4 студенти в університеті в 
Остраві, Чехія, 6 студентів у медичному університеті в Пловдиві, Болгарія,  
6 студентів у Тбіліському державному медичному університеті, Грузія,  
5 студентів у Гродненському державному медичному університеті, Білорусь, 
Польща, та 4 студенти пройшли практику в інших медичних закладах світу  
(1 студент у Медичному центрі Євангелістрія, Кіпр, 2 студенти у Польщі в 
рамках Польсько-української програми стажування та розвитку для медиків 
України, 1 студент у Лікарні в Богуніце, Чехія). 
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ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
 

 
 
 

ФАХОВІ ЖУРНАЛИ ЗДМУ 
 
У профілі журналу «Запорожский медицинский журнал» в 

наукометричній базі Web of Science індексується 623 статей за  
2015-2019 роки. У профілі  журналу «Патологія» індексується 237 статей за  
2015-2019 роки).  

У 2018 році у наукових журналах ЗДМУ − «Запорожский медицинский 
журнал», «Патологія» та «Актуальні питання фармацевтичної і медичної 
науки та практики», опубліковано 278 статей. Впродовж року до редакцій 
журналів надійшло 680 статей, кожна з яких пройшла перевірку на плагіат та 
сліпе рецензування. В результаті проведеної роботи відхилено 172 статті – 
кожна четверта стаття, переважно через виявлений плагіат.  

Створені профілі журналів у Директорії журналів відкритого доступу 
(DOAJ), завантажено 1700 статей. Це підвищує помітність публікацій для 
пошуковиків та наукометричних баз.   

За 2018 р. суттєво збільшилось цифрове покриття журналів – додані в 
електронні бібліотеки і каталоги практично усіх університетів світу, зокрема, 
University of New Brunswick, Brooklyn College, Toronto Public Library, 
Colorado State University, University of Wyoming Libraries, CSU-Pueblo Library, 
University of Victoria Libraries, Auckland University of Technology Library, 
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University of Canterbury Library, Queensland University of Technology, 
University of Queensland, Charles Sturt University Library, National Taiwan 
Normal University Library, Masader – Oman Virtual Science Library, The 
University of Reunion Island, NCCU Library National Cheng-chi University 
Library Taipei, Vietnam National University, Stanford University, University of 
Pennsylvania та інших.  

За результатами наукової та навчально-методичної діяльності в  
2018-2019 н.р. співробітниками університету видано 9 монографій,  
19 підручників, 20 навчальних посібників з грифом МОЗ України та Вченої 
ради ЗДМУ, розроблено 7 примірних програм навчальної дисципліни. 
Видано 735 навчально-методичних матеріалів для використання в освітньому 
процесі. 

 
Монографії – 9 
1. Антимикробные пептиды и протеины респираторного тракта, 

диагностическая значимость и терапевтические возможности. / Абатуров А.Е., 
Крючко Т.А., Леженко Г.А., Завгородняя Н.Ю. – Харьков: Планета-Принт, 
2018. – 496 с. ISBN 978-617-7587-57-5. 

2. Лімфоїдний апарат червоподібного відростка в пренатальному і 
постнатальному періодах онтогенезу. – Івано-Франківськ – Запоріжжя,  
2018. – 204 с. ISBN 978-966-981-121-9. 

3. Розуміння філософії через діалог з видатними мислителями. /  
Жадько В.А. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2018. – 132 с. ISBN 978-966-417-179-4. 

4. Сучасні здоров’язбережувальні технології. Колективна монографія. / 
Михалюк Є.Л. та ін.; за заг. ред. Ю.Д. Бойчука. – Х.: ХНПУ  
ім. Г.С. Сковороди, 2018. – 567 с. 

5. Топико-синдромологические аспекты очаговых поражений головного 
и спинного мозга. Монография. / Шевченко Л.А., Боброва В.И. – Запорожье: 
«Просвита», 2019. – 180 с. ISBN 978-966-653-486-9. 

6. Українознавство в персоналіях – у системі вищої медичної освіти. 
Монографія. Кн. 2 / За ред. В.А. Качкана. – Івано-Франківськ: Вид-во 
ІФНМУ, 2018. – 304 с. ISBN 978-966-304-115-6. (Незгасний у святім полум’ї 
життя (Модест Левицький (О.Д. Турган та ін.). С. 287–298. 

7. Філософія історії: становлення колективних суб’єктів розвитку 
суспільства. / Жадько В.А. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2018. – 162 с. ISBN  
978-966-417-183-2. 

8. Формування карибської англійськомовної картини світу в умовах 
лінгвокультурних контактів. Монографія. / Беспала Л.В., Козлова Т.О.  
(Від ЗДМУ – Беспала Л.В.). – Запоріжжя: СТАТУС, 2018. – 308 с. ISBN  
978-617-7353-85-9. 

9. Юридичне та етичне регулювання лікарської практики та проведення 
наукових медичних досліджень в Україні. / Резніченко Ю.Г., Резніченко Г.І., 
Резніченко Н.Ю. – Запоріжжя: Просвіта, 2018. – 223 с. ISBN 978-966-653-467-8. 
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Підручники з грифом  МОЗ України  – 4 
1. Загальна хірургія. Підручник. За ред. Березницького Я.С., Захараша 

М.П., Мішалова В.Г., Шідловського В.О. (Від ЗДМУ – Ганжий В.В.). – 
Вінниця: Нова Книга, 2018. – 376 с. ISBN 978-966-382-702-5. 

2. Інфекційні хвороби. Підручник. У 2 т. За ред. Малого В.П., 
Андрейчина М.А. (Від ЗДМУ – Оніщенко Т.Є.). – Львів: Магнолія 2006,  
2018. – Т. 1. – 652 с. ISBN 978-617-574-123-8.  

3. Інфекційні хвороби. Підручник. У 2 т. За ред. Малого В.П., 
Андрейчина М.А. (Від ЗДМУ – Оніщенко Т.Є.). – Львів: Магнолія 2006,  
2018. – Т. 2. – 726 с. ISBN 978-617-574-123-8. 

4. Phthisiology. Національний підручник. / Петренко В.І., Асмолов О.К., 
Бойко М.Г. та ін. За ред. Петренка В.І. (Від ЗДМУ Шальмін О.С.). – К.: ВСВ 
«Медицина», 2018. – 416 с. ISBN 978-617-505-687-5. 

 
Підручники затверджені Вченою радою – 10 
1. Біологія. Підручник. / Ємець Т.І., Приходько О.Б., Малєєва Г.Ю. – 

Запоріжжя, 2019. – 162 с. 
2. Внутрішня медицина. Підручник для студентів V курсу медичних 

факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія», 
«Стоматологія». / Доценко С.Я., Рекалов Д.Г., Токаренко І.І., Токаренко О.О., 
Афанасьєв А.В., Сичов Р.О., Шевченко М.В., Кулинич О.В., Данільченко Л.П., 
Шеховцева Т.Г., Медведчук Г.Я., Самура Б.Б., Чорна І.В., Кравченко В.І.,  
Данюк І.О. – Запоріжжя, 2019. – 417 с. 

3. Гігієна та медична екологія. Підручник. / Гребняк М.П., Ковальчук Л.Й., 
Щудро С.А., Кірсанова О.В., Таранов В.В. – Запоріжжя, 2018. – 439 с. 

4. Загальна ознайомча практика за профілем професії. Підручник для 
студентів медичних факультетів спеціальності 227 «Фізична терапія, 
ерготерапія». / Михалюк Є.Л., Резніченко Ю.Г. – Запоріжжя, 2018. – 120 с. 

5. Клінічна імунологія та алергологія. Підручник для студентів  
VІ курсу медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», 
«Педіатрія», «Стоматологія». / Доценко С.Я., Рекалов Д.Г., Токаренко І.І., 
Токаренко О.О., Афанасьєв А.В., Сичов Р.О., Шевченко М.В., Кулинич О.В., 
Данільченко Л.П., Шеховцева Т.Г., Медведчук Г.Я., Самура Б.Б., Чорна І.В., 
Тягла В.М., Кравченко В.І., Данюк І.О. – Запоріжжя, 2019. – 386 с. 

6. Медична хімія. Підручник для студентів медичних факультетів. / 
Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Варинський Б.О., Чернега Г.В., Похмьолкіна С.О., 
Авраменко А.І., Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., Фролова Ю.С. – Запоріжжя, 
2019. – 331 с. 

7. Онкологія. Підручник. 3-тє вид., доопрац. та допов. / Шевченко А.І., 
Колеснік О.П., Сидоренко О.М., Шевченко Н.Ф., Каджоян А.В., Левик О.М., 
Савченко Є.І., Полковніков О.Ю.  – Запоріжжя, 2018. – 421 с. 

8. Охорона праці в галузі. Підручник. / Панасенко О.І., Буряк В.П., 
Парченко В.В., Кремзер О.А., Мельник І.В., Куліш С.М., Гоцуля А.С., 
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Щербина Р.О., Сафонов А.А., Постол Н.А., Данільченко Д.М. – Запоріжжя, 
2018. – 210 с. 

9. Side effects of drugs.(Побічна дія ліків). Підручник для студентів – 
іноземних громадян ІІІ курсу медичних факультетів спеціальності 
«Лікувальна справа». / Самура І.Б., Бєленiчев І.Ф., Григор’єва Л.В., 
Бухтіярова Н.В., Тихоновський О.В., Самура Б.Б., Неруш А.В. – Х.: ФОП 
Бровін О.В., 2018. – 200 с. (англ.). 

10. Traumatology and orthopedics. Part I. General issues of traumatology and 
orthopedics. (Травматологія та ортопедія. Частина І. Загальні питання 
травматології та ортопедії). Підручник для студентів – іноземних громадян  
V курсу медичних факультетів спеціальності «Лікувальна справа». 
Електронне видання. / Головаха М.Л., Кожем’яка М.О., Масленніков С.О., 
Чорний В.М., Москальков О.П., Краснопьоров С.М., Івченко Д.В., Білих Є.О. – 
Запоріжжя, 2019. – 10 Mb. (англ.). 

 
Підручник рекомендований Національною асоціацією онкологів – 1 
1. Онкологія. Підручник. / Думанський Ю.В., Шевченко А.І.,  

Галайчук І.Й. та ін. За ред. Бондаря Г.В., Шевченка А.І., Галайчука І.Й. –  
2-ге вид., переробл. та допов. – К.: ВСВ «Медицина», 2019. – 520 с.  
ISBN 978-617-505-731-5. 

Підручники – 4 
1. Основи лікувального масажу та мануальної терапії. Підручник. / 

Михалюк Є.Л., Резніченко Ю.Г., Шевченко І.М. – Запоріжжя, 2019. – 138 с. 
2. Клінічна фармація. Підручник. / Крайдашенко О.В.,  

Свинтозельський О.О., Долінна М.О. – Запоріжжя, 2019. – 233 с. 
3. General surgery. Підручник. За ред. Березницького Я.С., Захараша М.П., 

Мішалова В.Г., Шідловського В.О. (Від ЗДМУ – Ганжий В.В.). – Вінниця: 
Нова Книга, 2018. – 352 с. 

4. Infection Diseases. Textbook. / Holubovska O.A., Andreichyn M.A., 
Shkurba A.V. et al. Edited by Holubovska O.A. – Kyiv: AUS Medicine  
Publishing, 2018. – 664 p. ISBN 978-617-505-727-8. (Від ЗДМУ – Рябоконь О.В.,  
Рябоконь Ю.Ю.). 

 
Навчальні та навчально-методичні посібники з грифом МОЗ України – 1 
1. Алгоритм диагностики, лечения и профилактики кариеса и его 

осложнений. Учебно-методическое пособие для студентов стоматологического 
факультета и интернов. / Самойленко А.В., Возный А.В., Чертов С.А.,  
Кокарь О.А., Дмитриева Е.А., Возная И.В., Каюкова В.Д., Мищенко О.Н. – 
Запорожье-Днепропетровск, 2018. – 108 с. 

 
Навчальні та методичні посібники затверджені Вченою радою 

ЗДМУ– 19 
1. Алгоритм діяльності сімейного лікаря при основних ендокринних  

захворюваннях. Навчально-методичний посібник для студентів VI курсу 
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спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія». / Михайловська Н.С., 
Міняйленко Л.Є. – Запоріжжя, 2019. – 148 с. 

2. Алгоритм діяльності сімейного лікаря при основних захворюваннях 
шлунково-кишкового тракту. Навчально-методичний посібник  
для студентів VI курсу спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія». / 
Михайловська Н.С., Лісова О.О. – Запоріжжя, 2019. – 179 с. 

3. Алгоритм діяльності сімейного лікаря при цереброваскулярних  
захворюваннях. Навчально-методичний посібник для студентів  
VI курсу спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія». / Грицай Г.В., 
Михайловська Н.С., Сікорська М.В., Візір І.В. – Запоріжжя, 2019. – 173 с. 

4. Алгоритми діагностично-лікувальних навичок та вмінь з внутрішніх 
хвороб для лікаря загальної (сімейної) практики. Навчальний посібник. 4-те 
вид., доопрац. і доповн. / Кривенко В.І., Пахомова С.П., Федорова О.П., 
Колесник М.Ю., Качан І.С., Непрядкіна І.В., Радомська  Т.Ю. – Запоріжжя, 
2018. – 556 с. 

5. Вітаміни в рослинному світі. Навчальний посібник. / Корнієвський Ю.І., 
Россіхін В.В., Сербін А.Г., Скорина Д.Ю., Корнієвська В.Г.,  
Богуславська Н.Ю. – Запоріжжя, 2018. – 351 с. 

6. Гострі отруєння лікарськими препаратами: діагностика, заходи 
невідкладної терапії. Навчальний посібник. / Бєленічев І.Ф., Нагорна О.О., 
Бухтіярова Н.В., Горчакова Н.О., Моргунцова С.А., Кучеренко Л.І., 
Хромильова О.В. – Запоріжжя, 2019. – 107 с. 

7. Ехокардіографічні аспекти внутрішньої медицини. Навчальний 
посібник для студентів V-VI курсів медичних факультетів спеціальностей 
«Лікувальна справа», «Педіатрія». / Візір В.А., Приходько І.Б., Деміденко О.В. – 
Запоріжжя, 2018. – 145 с. 

8. Клініко-фармакологічна характеристика сучасних антимікробних 
засобів. Навчальний посібник. / Чекман І.С., Бєленічев І.Ф., Бухтіярова Н.В., 
Нагорна О.О., Горчакова Н.О., Шальмін О.С., Растворов О.О., Риженко О.І., 
Резніченко Н.Ю. – Запоріжжя, 2019. – 110 с. 

9. Клінічна анатомія нижньої кінцівки. Навчальний посібник. /  
Півторак В.І., Волошин М.А., Григор’єва О.А., Шевчук Ю.Г., Булько М.П., 
Костюк В.Г., Фомін О.О. – Вінниця: Нова Книга, 2018. – 152 с. 

10. Клінічна фармація. Навчально-методичний посібник для 
семінарських та практичних занять слухачів передатестаційних циклів 
підвищення кваліфікації провізорів спеціальностей «Загальна фармація», 
«Організація та управління фармацією», «Аналітично-контрольна фармація». / 
Білай І.М., Михайлюк Є.О. – Запоріжжя, 2019. – 222 с. 

11. Мультимодальна збалансована анестезія та інтенсивна терапія у 
новонароджених і дітей з хірургічною патологією. Навчальний посібник  
для лікарів-інтернів. / Курочкін М.Ю., Давидова A.Г., Городкова Ю.В., 
Риженко О.І. – Запоріжжя, 2019. – 157 с. 

12. Основи фармакології. Практикум для студентів IІ курсу медичних 
факультетів спеціальностей «Технології медичної діагностики та лікування». / 
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Бєленічев І.Ф., Бухтіярова Н.В., Моргунцова С.А., Павлов С.В., Горбачова С.В., 
Самура І.Б., Нефьодов О.О., Войтенко Д.С. – Запоріжжя, 2019. – 126 с. 

13. Тактика сімейного лікаря при отруєннях, укусах, опіках, холодовій та 
електротравмі, утопленні. Навчально-методичний посібник для студентів  
VI курсу / Михайловська Н.С., Стецюк І.О. – Запоріжжя, 2019. – 126 с. 

14. Травматичні ушкодження обличчя. Навчальний посібник. 2-ге вид., 
доопрац. та допов. / Мосєйко О.О., Семенов Д.М. – Запоріжжя, 2019. – 184 с. 

15. Українсько-російський і російсько-український словник з хімії та 
суміжних наук. 2-ге вид., доопрац. та допов. / Панасенко О.І.,  
Василега-Дерибас М.Д., Буряк В.П., Парченко В.В., Кремзер О.А.,  
Мельник І.В., Куліш С.М., Щербина Р.О., Сафонов А.А., Постол Н.А.,  
Гоцуля А.С., Саліонов В.О., Панасенко Т.В. – Запоріжжя, 2018. – 321 с. 

16. Цитологічна діагностика. Навчальний посібник для студентів  
I курсу спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування». / 
Тертишний С.І., Полковніков Ю.Ф., Дядик О.О., Руденко С.О. – Запоріжжя, 
2019. – 143 с. 

17. Юридична відповідальність у галузі охорони здоров’я. Навчальний 
посібник. / Алексєєв О.Г., Аніщенко М.А., Гамбург Л.С., Дічко Г.О.,  
Тучков С.С. – Запоріжжя, 2019. – 220 с. 

18. Cardiology. (Кардіологія). Навчальний посібник для студентів – 
іноземних громадян VІ курсу медичних факультетів спеціальності «Лікувальна 
справа». / Сиволап В.Д., Лашкул Д.А. – Запоріжжя, 2019. – 177 с. (англ.). 

19. Nephrotic syndrome: diagnosis and treatment. (Нефротичний синдром: 
діагностика та лікування). Навчальний посібник для студентів – іноземних 
громадян V курсу / Доценко С.Я., Шеховцева Т.Г., Сичов Р.О., Чорна І.В. – 
Запоріжжя, 2019. – 155 с. (англ.). 

 
Примірна програма навчальної дисципліни – 7 
1. Гігієна у фармації та екологія. Примірна програма навчальної 

дисципліни підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 
кваліфікації освітньої «Магістр фармації» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 226 «Фармація». / Федоренко В.І., Кіцула Л.М., Пластунов Б.А., 
Москвяк Н.В., Риза Л.В., Севальнєв А.І., Гребняк М.П., Сушко Ю.Д.  
(Від ЗДМУ – Севальнєв А.І., Гребняк М.П., Сушко Ю.Д.). – Київ, 2017. – 35 с. 

2. Медична та біологічна фізика. Примірна програма навчальної 
дисципліни підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 
кваліфікації освітньої «Магістр педіатрії» / Чалий О.В., Цехмістер Я.В., 
Стучинська Н.В., Чалий К.О., Олійник О.І., Пащенко В.В., Чайка О.М., 
Личковський Е.І., Книгавко В.Г., Мойсеєнко М.І., Сливко Е.І., Тиманюк В.О., 
Годлевський Л.С., Федів В.І. (Від ЗДМУ – Сливко Е.І.). – Київ, 2018. – 31 с. 

3. Медична фізика. Примірна програма навчальної дисципліни (курс за 
вибором) підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої  
освіти кваліфікації освітньої «Магістр фармації» галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 226 «Фармація». / Чалий О.В., Цехмістер Я.В.,  



71 

Чалий К.О., Стучинська Н.В., Гур’янов В.Г., Олійник О.І., Пащенко В.В., 
Чайка О.М., Личковський Е.І., Лях Ю.Є., Книгавко В.Г., Мойсеєнко М.І., 
Сливко Е.І., Тиманюк В.О. (Від ЗДМУ – Сливко Е.І.). – Київ, 2017. – 22 с. 

4. Патоморфологія. Примірна програма навчальної дисципліни 
підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти кваліфікації 
освітньої «Магістр медицини» кваліфікації професійної «Лікар» галузі знань 
22 «Охорона здоров’я» спеціальності 222 «Медицина». / Марковський В.Д., 
Сорокіна І.В., Туманський В.О., Омельченко О.А., Галата Д.І., Плітень О.М., 
Мирошниченко М.С. (Від ЗДМУ – Туманський В.О.). – Київ, 2018. – 19 с. 

5. Патофізіологія. Примірна програма навчальної дисципліни підготовки 
фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти кваліфікації освітньої 
«Магістр медицини» кваліфікації професійної «Лікар» галузі знань  
22 «Охорона здоров’я» спеціальності 222 «Медицина». / Колесник Ю.М., 
Ганчева О.В., Абрамов А.В., Жулінський В.О., Ковальов М.М.,  
Василенко Г.В., Мельнікова О.В., Іваненко Т.В., Грекова Т.А., Каджарян Е.В. – 
Київ, 2018. – 30 с. 

6. Сучасні проблеми біофізики. Примірна програма навчальної 
дисципліни (курс за вибором) підготовки фахівців другого (магістерського) 
рівня вищої освіти кваліфікації освітньої «Магістр медицини» / Чалий О.В., 
Цехмістер Я.В., Чалий К.О., Стучинська Н.В., Олійник О.І., Пащенко В.В., 
Чайка О.М., Личковський Е.І., Лях Ю.Є., Книгавко В.Г., Мойсеєнко М.І., 
Сливко Е.І., Тиманюк В.О. (Від ЗДМУ – Сливко Е.І.). – Київ, 2017. – 17 с. 

7. Сучасні проблеми біофізики. Примірна програма навчальної 
дисципліни (курс за вибором) підготовки фахівців другого (магістерського) 
рівня вищої освіти кваліфікації освітньої «Магістр педіатрії» / Чалий О.В., 
Цехмістер Я.В., Стучинська Н.В., Чалий К.О., Олійник О.І., Пащенко В.В., 
Чайка О.М., Личковський Е.І., Книгавко В.Г., Мойсеєнко М.І., Сливко Е.І., 
Тиманюк В.О., Годлевський Л.С., Федів В.І. (Від ЗДМУ – Сливко Е.І.). – 
Київ, 2018. – 17 с. 

 
Навчальні  посібники, затверджені ЦМР ЗДМУ – 207 
1. Аеробіка як засіб фізичного виховання. Навчальний посібник.  

2-ге вид., доопрац. та допов. / Сазанова І.О. –  Запоріжжя, 2018. – 91 с. 
2. Акне та акнеформні дерматози. Навчальний посібник. /  

Резніченко Н.Ю. – Запоріжжя, 2018. – 126 с. 
3. Акушерство и гинекология. Навчальний посібник для підготовки до 

практично-орієнтованого державного іспиту студентів – іноземних громадян 
VІ курсу медичних факультетів. / Залізняк В.О. – Запоріжжя, 2019. – 74 с. 

4. Акушерство та гінекологія. Навчальний посібник для підготовки до 
практично-орієнтованого державного іспиту студентів VІ курсу медичних 
факультетів. / Залізняк В.О. – Запоріжжя, 2019. – 71 с. 

5. Алгоритм дії провізора (фармацевта) при відпуску безрецептурних 
лікарських засобів. Навчальний посібник для провізорів-інтернів. /  
Білай І.М., Стець Р.В., Стець В.Р. – Запоріжжя, 2018. – 73 с. 
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6. Анализ качества лекарственных средств, содержащих первичную или 
вторичную аминогруппу. Навчальний посібник для студентів – іноземних 
громадян ІІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / 
Кучеренко Л.І., Портна О.О., Хромильова О.В., Німенко Г.Р., Борсук С.О. – 
Запоріжжя, 2019. – 164 с. 

7. Анализ лекарственных средств из группы гормонов. Навчальний 
посібник для студентів – іноземних громадян ІV курсу фармацевтичних 
факультетів спеціальності «Фармація, промислова фармація». / Шабельник К.П., 
Моряк З.Б., Парнюк Н.В., Бідненко О.С. – Запоріжжя, 2019. – 112 с.  

8. Анализ противокашлевых, ноотропных, нестероидных 
противовоспалительных, снотворных, лекарственных средств. Навчальний 
посібник для студентів – іноземних громадян ІІІ курсу фармацевтичний 
факультетів спеціальності «Фармація». / Кучеренко Л.І., Портна О.О., 
Хромильова О.В., Німенко Г.Р., Борсук С.О. – Запоріжжя, 2019. – 79 с. (рос.). 

9. Аналіз лікарських засобів з групи гормонів. Навчальний посібник для 
студентів ІV курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, 
промислова фармація». / Шабельник К.П., Моряк З.Б., Парнюк Н.В.,  
Бідненко О.С. – Запоріжжя, 2019. – 110 с. 

10. Аналіз лікарських засобів, що впливають на аферентну нервову 
систему та лікарських препаратів, що покращують кровопостачання органів 
та тканин, а також антигістамінних препаратів та сульфаніламідів. 
Навчальний посібник для студентів ІІІ курсу спеціальності «Фармація». / 
Кучеренко Л.І., Портна О.О., Хромильова О.В., Німенко Г.Р., Борсук С.О.– 
Запоріжжя, 2019. – 125 с. 

11. Аналіз нестероїдних протизапальних, снодійних, протикашльових, 
ноотропних лікарських засобів. Навчальний посібник для студентів ІІІ курсу 
спеціальності «Фармація». / Кучеренко Л.І., Портна О.О., Хромильова О.В., 
Німенко Г.Р., Борсук С.О. – Запоріжжя, 2019. – 83 с. 

12. Аналіз протитуберкульозних, протидіабетичних, противиразкових, 
антисептичних та дезинфікуючих лікарських засобів, а також сорбентів, 
антидотів та комплексонів, похідних 8-оксихіноліну, хіноксаліну та 
нітрофурану. Розділ 2.3. Навчальний посібник для студентів ІІІ курсу 
спеціальності «Фармація». / Кучеренко Л.І., Портна О.О., Хромильова О.В., 
Німенко Г.Р., Борсук С.О. – Запоріжжя, 2019. – 176 с. 

13. Анатомія людини. Опорно-руховий апарат. «КРОК-1». Навчальний 
посібник для студентів І-ІІ курсів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія»./ 
Григор’єва О.А., Лебединець М.Г., Штанько І.Ф., Світлицький А.О.,  
Артюх О.В., Чугін С.В., Щербаков М.С., Тополенко Т.А., Грінівецька Н.В., 
Абросімов Ю.Ю., Чернявський А.В., Таланова О.С., Апт О.А., Вовченко М.Б., 
Лазарик О.Л., Зінич О.Л., Матвєйшина Т.М., Сирота В.О. – Запоріжжя,  
2019. – 149 с. 

14. Анатомія рослин. Навчальний посібник для підготовки студентів  
ІІ-ІІІ курсів фармацевтичних факультетів спеціальностей «Технології парфумерно-
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косметичних засобів», «Фармація» до олімпіади. / Корнієвський Ю.І.,  
Корнієвська В.Г. – Запоріжжя, 2019. – 111 с. 

15. Аномалії рефракції ока. Міопія. Навчальний посібник для PhD 
аспірантів спеціальності «Сучасна офтальмологія». / Завгородня Н.Г., 
Саржевська Л.Е., Поплавська І.О. – Запоріжжя, 2018. – 98 с. 

16. Антибактеріальна терапія у дітей. Навчальний посібник. /  
Резніченко Ю.Г. – Запоріжжя, 2018. –186 с. 

17. Аптечна технологія ліків. Модуль 1. Навчальний посібник для 
самостійної підготовки до практичних занять студентів ІІІ курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, промислова 
фармація». / Гладишев В.В., Пухальська І.О., Литвиненко Т.М., Малецький М.М., 
Лисянська Г.П., Романіна Д.М. – Запоріжжя, 2018. – 126 с. 

18. Аптечна технологія ліків. Модуль 2. Навчальний посібник для 
самостійної підготовки до практичних занять студентів ІІІ курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, промислова 
фармація». / Гладишев В.В., Пухальська І.О., Литвиненко Т.М.,  
Малецький М.М., Лисянська Г.П., Романіна Д.М. – Запоріжжя, 2018. – 138 с. 

19. Аптечная технология лекарственных средств. Модуль 2. Навчальний 
посібник для практичних занять студентів – іноземних громадян ІІІ курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, промислова 
фармація». / Гладишев В.В., Пухальська І.О., Литвиненко Т.М.,  
Малецький М.М., Лисянська Г.П., Романіна Д.М., Каплаушенко Т.М. – 
Запоріжжя, 2019. – 167 с. (рос.). 

20. Атлетична гімнастика. Навчальний посібник для студентів 
медичних та фармацевтичних факультетів. / Олійник М.О. – Запоріжжя,  
2019. – 79 с. 

21. Биохимия костной ткани и тканей постоянных зубов. Навчальний 
посібник для студентів – іноземних громадян ІІ курсу спеціальності 
«Стоматологія». / Александрова К.В., Швець В.М., Макоїд О.Б. – Запоріжжя, 
2018. – 95 с. (рос.). 

22. Биохимия крови. Навчальний посібник для студентів – іноземних 
громадян ІІ курсу медичних та ІІІ курсу фармацевтичних факультетів. / 
Александрова К.В., Швець В.М., Макоїд О.Б. – Запоріжжя, 2018. –  
121 с. (рос.). 

23. Біогенні s-,p-,d-елементи. Біологічна роль та застосування в 
медицині. Навчальний посібник для студентів медичних факультетів. / 
Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Чернега Г.В., Варинський Б.О.,  
Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., Фролова Ю.С. – Запоріжжя, 2018. – 70 с. 

24. Вакцинація у дітей. Навчальний посібник для студентів VІ курсу 
медичних факультетів. / Резніченко Ю.Г., Леженко Г.О., Компанієць В.М., 
Ярцева М.О. – Запоріжжя, 2019. – 100 с. 

25. Взаємодія лікарських засобів. Навчальний посібник для провізорів-
інтернів спеціальності «Загальна фармація». / Білай І.М., Михайлюк Є.О., 
Білай А.І. – Запоріжжя, 2019. – 82 с. 
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26. Вирощування лікарських рослин. Конспект лекцій для студентів  
II курсу спеціальності «Фармація». / Корнієвська В.Г., Корнієвський Ю.І. – 
Запоріжжя, 2019. – 90 с. 

27. Вітаміни. Навчальний посібник для студентів медичних факультетів 
спеціальностей «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія». / Резніченко Ю.Г., 
Швець В.М. – Запоріжжя, 2019. – 88 с. 

28. ВІЧ-інфекція у дітей. Навчальний посібник для студентів VІ курсу 
медичних факультетів. / Резніченко Ю.Г., Леженко Г.О., Компанієць В.М., 
Ярцева М.О. – Запоріжжя, 2019. – 100 с. 

29. Властивості розчинів електролітів та неелектролітів. 
Потенціометрія. Навчальний посібник для студентів медичних факультетів. /  
Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Чернега Г.В., Варинський Б.О.,  
Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., Фролова Ю.С. – Запоріжжя, 2018. – 81 с. 

30. Внутрішні хвороби. Частина І. Навчальний посібник для самостійної 
роботи лікарів-інтернів. / Кривенко В.І., Федорова О.П., Пахомова С.П., 
Качан І.С., Колесник М.Ю., Непрядкіна І.В. – Запоріжжя, 2019. – 169 с. 

31. Внутрішні хвороби. Частина ІІ. Навчальний посібник для 
самостійної роботи лікарів-інтернів. / Кривенко В.І., Федорова О.П., 
Непрядкіна І.В., Пахомова С.П., Колесник М.Ю., Качан І.С. – Запоріжжя, 
2019. – 261 с. 

32. Вступ до клініки внутрішніх хвороб. Навчальний посібник для 
студентів ІІ курсу медичних факультетів спеціальності «Стоматологія». / 
Михайловська Н.С., Кулинич Т.О. – Запоріжжя, 2019. – 162 с. 

33. Вчення про розчини. Колігативні властивості розчинів. Навчальний 
посібник для студентів медичних факультетів. / Каплаушенко А.Г.,  
Пряхін О.Р., Чернега Г.В., Варинський Б.О., Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., 
Фролова Ю.С. – Запоріжжя, 2018. – 70 с. 

34. Геморрагические заболевания и синдромы. Навчальний посібник 
для студентів – іноземних громадян медичних факультетів. / Лукашенко Л.В., 
Сиволап В.В., Лихасенко І.В., Жеманюк С.П., Потапенко М.С. – Запоріжжя, 
2019. – 84 с. (рос.) 

35. Гостра променева хвороба. Навчальний посібник для студентів  
V курсу медичних факультетів. 2-ге вид., доопрац. і доповн. / Туманська Н.В., 
Кічангіна Т.М., Мягков С.О., Нордіо О.Г. – Запоріжжя, 2019. – 121 с. 

36. Гострі гнійні захворювання: анатомо-клінічне обґрунтування та 
основи хірургічної допомоги. Навчальний посібник для студентів ІІ-ІІІ курсів 
медичних факультетів спеціальності «Медицина». / Григор’єва О.А., 
Писаренко А.С., Скаковський Е.Р. – Запоріжжя, 2019. – 76 с. 

37. Дерматоскопічне дослідження новоутворень шкіри. Навчальний 
посібник. / Резніченко Н.Ю. – Запоріжжя, 2018. – 94 с. 

38. Диагностика и лечение анемий у людей пожилого возраста. 
Навчальний посібник для студентів – іноземних громадян ІV та VI курсів 
медичних факультетів. / Сиволап В.Д., Назаренко О.В. – Запоріжжя,  
2019. – 87 с. (рос.). 
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39. Диагностика и лечение заболеваний внутренних органов у людей 
пожилого возраста (гастроэнтерология, пульмонология, гематология). 
Навчальний посібник для студентів – іноземних громадян ІV та VI курсів 
медичних факультетів. / Сиволап В.Д., Богослав Т.В. – Запоріжжя, 2019. –  
70 с. (рос.). 

40. Диференційна діагностика кататонічного синдрому в умовах його 
патоморфозу. Навчальний посібник для слухачів курсів спеціалізації, 
тематичного вдосконалення та передатестаційних курсів. / Чугунов В.В., 
Лінський І.В, Сафонов Д.М., Городокін А.Д. – Запоріжжя, 2018. – 77 с. 

41. Диференційований діагноз екзантем в клініці інфекційних хвороб 
(черевний тиф, менінгококцемія, висипний тиф, псевдотуберкульоз, хвороба 
Брилля). Інфекційно-токсичний шок при менінгококцемії. Навчальний 
посібник для студентів V-VІ курсів медичних факультетів. / Рябоконь О.В., 
Ушеніна Н.С., Фурик О.О., Анікіна О.В, Задирака Д.А. – Запоріжжя, 2018. – 92 с. 

42. Дифференциальная диагностика острого диарейного синдрома в 
клинике инфекционных болезней (сальмонеллез, ботулизм, холера, 
ротавирусное заболевание, эшерихиозы, шигеллезы). Навчальний посібник 
для студентів – іноземних громадян V-VІ курсів медичних факультетів 
спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія». / Рябоконь О.В.,  
Ушеніна Н.С., Фурик О.О., Калашник К.В. – Запоріжжя, 2019. – 80 с. (рос.). 

43. Діагностика захворювань, які протікають з тривалою лихоманкою:  
бруцельоз, малярія, сепсис. Навчальний посібник для студентів V-VІ курсу 
медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія». / 
Рябоконь О.В., Ушеніна Н.С., Фурик О.О., Задирака Д.А. – Запоріжжя,  
2019. – 76 с. 

44. Діагностика та диференційна діагностика основних клінічних 
синдромів в кардіології. Навчальний посібник. 2-ге вид., доопрац. і доповн. / 
Кривенко В.І., Пахомова С.П., Качан І.С., Федорова О.П., Колесник М.Ю., 
Непрядкіна І.В. – Запоріжжя, 2019. – 160 с. 

45. Діагностика та лікування нефробластом та нейробластом у дітей. 
Навчальний посібник для студентів VI курсів медичних факультетів 
спеціальності «Педіатрія». / Спахі О.В., Барухович В.Я., Лятуринська О.В., 
Макарова М.О., Пахольчук О.П., Кокоркін О.Д. – Запоріжжя, 2019. – 93 с. 

46. Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка. Навчальний 
посібник для самостійної роботи студентів І курсу медичних факультетів 
спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування». / Павлов С.В., 
Горбачова С.В., Біленький С.А., Бухтіярова Н.В., Баранова Л.В.,  
Левченко К.В., Нікітченко Ю.В., Бурлака К.А. – Запоріжжя, 2019. – 138 с. 

47. Догляд за хворими, його роль у лікувальному процесі та організація 
в умовах терапевтичного стаціонару. Навчальний посібник до виробничої 
практики для студентів ІІ курсу медичних факультетів. 2-ге вид., доопрац. і 
доповн. / Сиволап В.В., Лукашенко Л.В., Лихасенко І.В., Олійник О.І., 
Авраменко Н.Ф., Герасько М.П., Кравченко Т.В., Курілець Л.О.,  
Полівода С.В., Жеманюк С.П. – Запоріжжя, 2019. – 87 с. 
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48. Експрес-аналіз лікарських засобів. Навчальний посібник для 
студентів ІІІ курсу фармацевтичний факультетів спеціальності «Фармація». / 
Кучеренко Л.І., Портна О.О., Хромильова О.В., Німенко Г.Р., Борсук С.О. – 
Запоріжжя, 2018. – 93 с. 

49. Елементи практичної психології. Навчальний посібник для семінарів 
і практичної роботи провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація». / 
Зарічна Т.П., Іванькова Н.А. – Запоріжжя, 2018. – 92 с. 

50. Емоційні розлади при дерматологічних захворюваннях. Навчальний 
посібник. / Саржевський С.Н., Резніченко Н.Ю. – Запоріжжя, 2018. – 82 с. 

51. Етика та естетика. Навчальний посібник для студентів 
фармацевтичних факультетів. / Утюж І.Г., Спиця Н.В., Мегрелішвілі М.О. – 
Запоріжжя, 2019. – 74 с. 

52. Загальна фізична і спортивна підготовка в системі фізичного 
виховання студентів. Частина І. Навчальний посібник для студентів 
медичних та фармацевтичних факультетів. / Польський С.Г. – Запоріжжя, 
2019. – 77 с.   

53. Идентификация лекарственных веществ органической природы по 
функциональным группам (функциональный анализ). Навчальний посібник 
для студентів – іноземних громадян ІІІ курсу фармацевтичних факультетів 
спеціальності «Фармація». / Кучеренко Л.І., Портна О.О., Хромильова О.В., 
Німенко Г.Р., Борсук С.О. – Запоріжжя, 2018. – 86 с. (рос.). 

54. Инструментальные и эндоскопические  методы в урологии. 
Навчальний посібник для самостійної роботи студентів – іноземних громадян 
IV курсу медичних факультетів спеціальності «Медицина». / Бачурін Г.В., 
Довбиш І.М. – Запоріжжя, 2019. – 76 с. (рос.). 

55. Инструментальные методы функциональной диагностики 
заболеваний органов дыхания. Навчальний посібник для студентів – 
іноземних громадян ІV та VI курсів медичних факультетів. / Сиволап В.Д., 
Земляний Я.В. – Запоріжжя, 2019. – 116 с. (рос.). 

56. Инфекционные заболевания органа зрения. Навчальний посібник 
для клінічних ординаторів – іноземних громадян. / Завгородня Н.Г., 
Саржевська Л.Е., Поплавська І.О. – Запоріжжя, 2019. – 83 с. (рос.). 

57. Ідентифікація лікарських речовин органічної природи за 
функціональними групами (функціональний аналіз). Навчальний посібник 
для студентів III курсу фармацевтичних факультетів спеціальності 
«Фармація». / Кучеренко Л.І., Портна О.О., Хромильова О.В., Німенко Г.Р., 
Борсук С.О. – Запоріжжя, 2018. – 86 с. 

58. Інструментальна діагностика в кардіології. Навчальний посібник. / 
Кривенко В.І., Колесник М.Ю., Качан І.С., Бородавко О.І., Пахомова С.П., 
Федорова О.П., Непрядкіна І.В. – Запоріжжя, 2019. – 94 с. 

59. Кардіологія дитячого віку. Навчальний посібник для студентів VІ 
курсу медичних факультетів. / Леженко Г.О., Резніченко Ю.Г., Пашкова О.Є., 
Гиря О.М., Каменщик А.В., Крайня Г.В., Лебединець О.М., Самойлик К.В., 
Ярцева М.О. – Запоріжжя, 2019. – 200 с. 
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60. Кислотно-основна рівновага в організмі. Буферні розчини. 
Навчальний посібник для студентів медичних факультетів. / Каплаушенко А.Г., 
Пряхін О.Р., Чернега Г.В., Варинський Б.О., Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., 
Фролова Ю.С. – Запоріжжя, 2018. – 70 с. 

61. Кінетичні закономірності перебігу хімічних реакцій. Навчальний 
посібник для студентів медичних факультетів. / Каплаушенко А.Г.,  
Пряхін О.Р., Чернега Г.В., Варинський Б.О., Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., 
Фролова Ю.С. – Запоріжжя, 2018. – 71 с. 

62. Клиническая иммунология. Навчальний посібник для студентів – 
іноземних громадян V курсу медичних факультетів спеціальності 
«Стоматологія». / Доценко С.Я., Рекалов Д.Г., Шеховцева Т.Г., Токаренко І.І., 
Токаренко О.О., Кулинич О.В., Свистун С.І., Медведчук Г.Я., Самура Б.Б., 
Кравченко В.І., Склярова Н.П., Шевченко М.В., Афанасьєв А.В., Чорна І.В., 
Сичов Р.О., Тягла В.М., Данюк І.О., Яценко О.В., Тягла О.С. – Запоріжжя, 
2019. – 168 с. (рос.). 

63. Клініко-біохімічні  аспекти обміну ліпідів в  нормі та при патології. 
Навчальний посібник для самостійної роботи та підготовки до ліцензійного 
іспиту «КРОК-Б» студентів медичних факультетів спеціальності «Технології 
медичної діагностики та лікування». / Павлов С.В., Біленький С.А., 
Горбачова С.В., Баранова Л.В., Бухтіярова Н.В., Левченко К.В.,  
Нікітченко Ю.В., Бурлака К.А. – Запоріжжя, 2019. – 80 с. 

64. Клінічна анатомія та оперативна хірургія передньобічної стінки 
живота та черевної порожнини. Навчальний посібник для студентів ІІІ курсів 
медичних факультетів спеціальності «Медицина». / Григор’єва О.А., 
Булдишкін В.В., Скаковський Е.Р. – Запоріжжя, 2019. – 172 с. 

65. Клінічна імунологія. Навчальний посібник для студентів V курсу 
медичних факультетів спеціальності «Стоматологія». / Доценко С.Я.,  
Рекалов Д.Г., Шеховцева Т.Г., Токаренко І.І., Токаренко О.О., Кулинич О.В., 
Свистун С.І., Медведчук Г.Я., Самура Б.Б., Кравченко В.І., Склярова Н.П., 
Шевченко М.В., Афанасьєв А.В., Чорна І.В., Сичов Р.О., Тягла В.М.,  
Данюк І.О., Яценко О.В., Тягла О.С. – Запоріжжя, 2019. – 163 с. 

66. Клінічна інтерпретація результатів лабораторних методів 
обстеження в акушерстві та гінекології. Навчальний посібник для студентів 
V-VІ курсів медичних факультетів. / Авраменко Н.В., Барковський Д.Є., 
Кабаченко О.В. – Запоріжжя, 2018. – 182 с. 

67. Клінічна косметологія. Навчальний посібник для студентів V курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Технології парфумерно-
косметичних засобів». / Крайдашенко О.В., Михайлик О.А. – Запоріжжя, 
2019. – 159 с. 

68. Клінічна фармація. ЄДКІ. «КРОК-2». Частина І. Навчальний 
посібник для студентів фармацевтичних факультетів спеціальності 
«Фармація». / Крайдашенко О.В., Свинтозельский О.О., Самура Т.О.,  
Красько М.П., Долінна М.О., Саржевська А.В., Шальміна М.О.,  
Закарлюка О.А. – Запоріжжя, 2019. – 159 с. 
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69. Клінічна фармація. ЄДКІ. «КРОК-2». Частина ІІ. Навчальний 
посібник для студентів фармацевтичних факультетів спеціальності 
«Фармація». / Крайдашенко О.В., Свинтозельский О.О., Самура Т.О.,  
Красько М.П., Долінна М.О., Саржевська А.В., Шальміна М.О.,  
Закарлюка О.А. – Запоріжжя, 2019. – 219 с. 

70. Клінічна фармація. Навчальний посібник для практичних занять 
провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація». / Білай І.М. – 
Запоріжжя, 2019. – 87 с. 

71. Клінічна фармація. Частина І. Навчальний посібник для студентів  
ІV курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Технології 
парфумерно-косметичних засобів». / Крайдашенко О.В., Білай І.М., 
Михайлик О.А. – Запоріжжя, 2019. – 150 с. 

72. Комплекси вправ для самостійних занять з фізичного виховання з 
елементами оздоровчого спорту. Навчальний посібник. 2-ге вид., доопрац. та 
допов. / Сазанова І.О. – Запоріжжя, 2018. – 87 с. 

73. Комплекси оздоровчих вправ для самостійної роботи студентів 
спеціальної медичної групи. Навчальний посібник для студентів І-ІІ курсів 
медичних та фармацевтичних факультетів. / Світлична Т.С. – Запоріжжя, 
2019. – 80 с. 

74. Комплексні сполуки. Навчальний посібник для студентів медичних 
факультетів. / Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Чернега Г.В., Варинський Б.О., 
Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., Фролова Ю.С. – Запоріжжя, 2018. – 70 с. 

75. Кров і кровотворення у дітей. Навчальний посібник для студентів  
III-VІ курсів медичних факультетів. / Іванько О.Г., Радутна О.А.,  
Кизима Н.В., Підкова В.Я., Пащенко І.В.,  Пацера М.В., Скрипникова Я.С., 
Соляник А.В., Товма А.В. – Запоріжжя, 2019. – 73 с. 

76. КРОК 3. Загальна лікарська підготовка невідкладні стани в 
неврології. Частина І. Навчальний посібник для лікарів-інтернів. /  
Козьолкін О.А., Мєдвєдкова С.О., Ревенько А.В., Кузнєцов А.А.,  
Дронова А.О. – Запоріжжя, 2019. – 130 с. 

77. КРОК 3. Загальна лікарська підготовка невідкладні стани в 
неврології. Частина ІІ. Навчальний посібник для лікарів-інтернів. /  
Козьолкін О.А., Мєдвєдкова С.О., Ревенько А.В., Кузнєцов А.А.,  
Дронова А.О. – Запоріжжя, 2019. – 100 с. 

78. Курортологія та курорти України. Навчальний посібник для 
самостійної роботи студентів VІ курсу медичних факультетів спеціальностей 
«Лікувальна справа», «Педіатрія». / Укладачі: Малахова С.М., Черепок О.О., 
Волох Н.Г. – Запоріжжя, 2019. – 105 с. 

79. Лабораторно-інструментальна діагностика в пульмонології. 
Навчальний посібник. / Кривенко В.І.,  Непрядкіна І.В., Федорова О.П., 
Пахомова С.П., Колесник М.Ю., Качан І.С. – Запоріжжя, 2019. – 150 с. 

80. Латинська мова та медична термінологія. Гістологічна термінологія. 
Навчальний посібник для самостійної роботи студентів І курсу медичних 
факультетів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія». / Тітієвська Т.В., 
Куліченко А.К., Громоковська Т.С. – Запоріжжя, 2019. – 80 с. 
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81. Маркетингова політика фармацевтичного підприємства. 
Формування асортиментної політики. Управління товарними запасами. 
Навчальний посібник для керівників провізорів-інтернів спеціальності 
«Загальна фармація» на базах стажування. / Бушуєва І.В., Литвиненкова Т.Г.,  
Данько В.В., Мехлик Т.М., Варгаракі С.В. – Запоріжжя, 2018. – 163 с. 

82. Медична допомога ураженим в умовах воєнного та мирного часу. 
Навчальний посібник для провізорів-інтернів спеціальності «Загальна 
фармація». / Білай І.М., Білай А.І., Михайлюк Є.О. – Запоріжжя, 2019. – 79 с. 

83. Менеджмент та маркетинг у фармації. Навчальний посібник для 
практичних занять студентів фармацевтичних факультетів спеціальностей 
«ТПКЗ», «Фармація» заочної форми навчання. / Ткаченко Н.О.,  
Демченко В.О., Червоненко Н.М., Зарічна Т.П. – Запоріжжя, 2019. – 91 с. 

84. Метаболізм речовин та енергії в живій клітині. Навчальний посібник 
для самостійної роботи студентів ІІІ курсу медичних факультетів 
спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування». / Павлов С.В., 
Горбачова С.В., Баранова Л.В., Біленький С.А., Бухтіярова Н.В., Нікітченко Ю.В., 
Бурлака К.А., Левченко К.В. – Запоріжжя, 2019. – 92 с. 

85. Методи одержання, властивості та застосування у медицині 
колоїдних систем. Навчальний посібник для студентів медичних факультетів. / 
Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Чернега Г.В., Варинський Б.О., Щербак М.О., 
Самелюк Ю.Г., Фролова Ю.С. – Запоріжжя, 2018. – 71 с. 

86. Методи розділення, очищення та об’ємного аналізу речовин. 
Навчальний посібник для самостійної роботи студентів І курсу медичних 
факультетів спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування». / 
Павлов С.В., Горбачова С.В., Баранова Л.В., Бухтіярова Н.В., Біленький С.А., 
Левченко К.В., Нікітченко Ю.В., Бурлака К.А. – Запоріжжя, 2019. – 81 с. 

87. Методи фармакогностичного аналізу. Первинні метаболіти. 
Терпеноїди. Тритерпеноїди. Кардіостероїди. Модуль 1. Конспект лекцій для  
студентів ІІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Технології 
парфумерно-косметичних засобів». / Тржецинський С.Д., Одинцова В.М., 
Денисенко О.М., Мозуль І.В., Головкін В.В. – Запоріжжя, 2019. – 106 с. 

88. Моделювання техніко-тактичних дій кваліфікованих волейболістів 
ЗВО. Навчальний посібник. / Олійник М.О. – Запоріжжя, 2018. – 78 с. 

89. МРТ диагностика холецистолитиаза и его осложнения. Навчальний 
посібник для студентів – іноземних громадян медичних факультетів. / 
Кічангіна Т.М., Туманська Н.В., Нордіо О.Г., Мягков С.О., Сиволап Д.В. – 
Запоріжжя, 2019. – 105 с. (рос.). 

90. МРТ діагностика холецистолітіазу та його ускладнень. Навчальний 
посібник. 2-ге вид., доопрац. і доповн./ Туманська Н.В., Кічангіна Т.М., 
Нордіо О.Г., Мягков С.О., Сиволап Д.В. – Запоріжжя, 2019. – 85 с. 

91. Належна виробнича практика. Модуль 1. Навчальний посібник для 
студентів V курсу спеціальності «Фармація». / Гладишев В.В., Бірюк І.А., 
Курінний А.В., Пучкан Л.О., Ал Зедан Фаді, Каплаушенко Т.М. – Запоріжжя, 
2019. – 99 с. 
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92. Написання історії хвороби з пропедевтичної педіатрії. Навчальний 
посібник для студентів III курсу медичних факультетів спеціальності 
«Медицина». / Радутна О.А., Кизима Н.В. – Запоріжжя, 2019. – 80 с. 

93. Нариси репродуктивної медицини. Навчальний посібник для 
студентів V-VІ курсів медичних факультетів. / Авраменко Н.В., Барковський Д.Є., 
Нікіфоров О.А., Кабаченко О.В., Ломейко О.О., Сухонос О.С., Грідіна І.Б., 
Лецин Д.В., Разиграєва Н.О. – Запоріжжя, 2019. – 90 с. 

94. Настільний теніс як засіб розвитку фізичних якостей студентів ЗВО. 
Навчальний посібник для студентів І-ІІ курсів медичних та фармацевтичних 
факультетів. / Світлична Т.С. – Запоріжжя, 2019. – 80 с. 

95. Невиношування вагітності. Навчальний посібник для студентів  
ІV-VІ курсів медичних факультетів. / Круть Ю.Я., Ревенько О.М.,  
Гайдай М.В., Олійник Н.С. – Запоріжжя, 2019. – 70 с. 

96. Невідкладні стани в акушерстві та гінекології. Навчальний посібник 
для студентів V-VІ курсів медичних факультетів. / Авраменко Н.В., 
Барковський Д.Є., Кабаченко О.В. – Запоріжжя, 2018. – 137 с. 

97. Нейромодулятори в дерматологічній та естетичній практиці. 
Навчальний посібник. / Резніченко Н.Ю. – Запоріжжя, 2018. – 112 с. 

98. Ожирение и его последствия. Навчальний посібник для студентів – 
іноземних громадян ІV та VI курсів медичних факультетів. / Солов’юк О.О. – 
Запоріжжя, 2019. – 108 с. (рос.). 

99. Оптика. Атомна і ядерна фізика. Навчальний посібник для слухачів – 
іноземних громадян довузівського етапу підготовки. / Біляк Н.С. – 
Запоріжжя, 2018. – 109 с. 

100. Оптимізація психологічної допомоги дітям з соматичними 
захворюваннями. Навчальний посібник. / Саржевський С.Н., Резніченко Ю.Г. – 
Запоріжжя, 2018. – 86 с. 

101. Основи клінічної анатомії та оперативної хірургії задньої  
стінки живота, хребта, таза і кінцівок. Навчальний посібник для студентів  
II-III курсів медичних факультетів спеціальності «Медицина». /  
Скаковський Е.Р. – Запоріжжя, 2019. – 280 с. 

102. Основи медичної паразитології. Еволюція. Біосфера. Навчальний 
посібник для практичних занять студентів 1 курсу медичних факультетів 
спеціальності «Стоматологія». / Приходько О.Б., Ємець Т.І., Павліченко В.І., 
Малєєва Г.Ю. – Запоріжжя, 2019. – 162 с. 

103. Основи організації лікувально-евакуаційного забезпечення військ. 
Навчальний посібник для студентів ІІ курсу медичних факультетів. /  
Перцов В.І., Лур’є К.І., Муляр В.Ф., Березовський В.С., Клименко В.І.,  
Вовк О.М. – Запоріжжя, 2019. – 113 с. 

104. Основи педагогіки та інноваційні технології у вищій школі.  
Курс лекцій для PhD аспірантів. / Васецька Л.І. – Запоріжжя, 2018. – 189 с. 

105. Основи педагогіки та інноваційні технології у вищій школі. 
Навчальний посібник для PhD аспірантів. / Васецька Л.І. – Запоріжжя,  
2018. – 170 с. 
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106. Основи хімічної термодинаміки. Навчальний посібник для студентів 
медичних факультетів. / Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Чернега Г.В., 
Варинський Б.О., Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., Фролова Ю.С. – Запоріжжя, 
2018. – 76 с. 

107. Основні класи біомолекул. Навчальний посібник для студентів  
ІІ курсу медичних факультетів спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія». / 
Александрова К.В., Федотов Є.Р., Саліонов В.О., Шкода О.С. – Запоріжжя, 
2019. – 79 с. 

108. Основні методи кількісного визначення лікарських речовин. 
Навчальний посібник для студентів ІІІ-V курсів фармацевтичний факультетів 
спеціальності «Фармація». / Кучеренко Л.І., Портна О.О., Хромильова О.В., 
Німенко Г.Р., Борсук С.О. – Запоріжжя, 2018. – 145 с. 

109. Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри терапевтичного 
відділення. Навчальний посібник для студентів III курсу медичних 
факультетів. / Сиволап В.В., Лукашенко Л.В., Лихасенко І.В., Олійник О.І., 
Авраменко Н.Ф., Герасько М.П., Жеманюк С.П., Кравченко Т.В.,  
Полівода С.В. – Запоріжжя, 2019. – 104 с. 

110. Основные методы количественного определения лекарственных 
веществ. Навчальний посібник для студентів – іноземних громадян  
ІІІ-V курсів фармацевтичний факультетів спеціальності «Фармація». / 
Кучеренко Л.І., Портна О.О., Хромильова О.В., Німенко Г.Р., Борсук С.О. – 
Запоріжжя, 2018. – 143 с. (рос.). 

111. Основные обязанности и профессиональные действия медицинской 
сестры терапевтического отделения. Навчальний посібник для студентів – 
іноземних громадян медичних факультетів. / Сиволап В.В., Лукашенко Л.В., 
Лихасенко І.В., Полівода С.В. – Запоріжжя, 2018. – 119 с. (рос.). 

112. Основные принципы доказательной медицины. Навчальний 
посібник для студентів – іноземних громадян ІV-VI курсів медичних 
факультетів. / Кисельов С.М. – Запоріжжя, 2019. – 124 с. (рос.). 

113. Основы диагностики заболеваний щитовидной железы. Навчальний 
посібник для студентів – іноземних громадян ІV курсу медичних факультетів 
спеціальності «Лікувальна справа». / Сиволап В.Д., Гура Е.Ю. – Запоріжжя, 
2019. – 124 с. (рос.). 

114. Основы ультразвукового исследования сердца и внутренних 
органов. Часть 2. Навчальний посібник для практичних занять студентів – 
іноземних громадян V курсу медичних факультетів спеціальностей 
«Лікувальна справа», «Педіатрія». / Візір В.А., Деміденко О.В.,  
Приходько І.Б. – Запоріжжя, 2019. – 128 с. (рос.). 

115. Особливості змін лабораторних показників при найбільш 
поширених кардіологічних захворюваннях. Навчальний посібник для 
студентів ІІІ курсу медичних факультетів спеціальності «Технології медичної 
діагностики та лікування». / Михайловська Н.С., Лісова О.О. – Запоріжжя, 
2019. – 114 с. 
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116. Особливості проведення протиепідемічних заходів у випадках 
виникнення надзвичайних ситуацій в мирний час за умов занесення 
карантинних інфекцій. Протиепідемічний захист військ, бактеріологічна 
розвідка. Навчальний посібник для студентів V курсу медичних факультетів. 
2-ге вид., доопрац. і доповн. / Рябоконь О.В., Оніщенко Т.Є. – Запоріжжя, 
2019. – 108 с. 

117. Передпатологічні стани, захворювання та ушкодження, які 
виникають при нераціональних заняттях  фізичною культурою та спортом. 
Навчальний посібник для студентів ІV курсу медичних факультетів 
спеціальності «Медицина». / Михалюк Є.Л., Сиволап В.В. – Запоріжжя,  
2019. – 109 с. 

118. Побічні дії лікарських препаратів, їх профілактика і лікування. 
Навчальний посібник для провізорів-інтернів спеціальності «Загальна 
фармація». / Білай І.М., Михайлюк Є.О., Білай А.І. – Запоріжжя, 2019. – 86 с. 

119. Популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный уровни 
организации жизни. Навчальний посібник для практичних занять студентів – 
іноземних громадян І курсу медичних факультетів спеціальності 
«Медицина». / Приходько О.Б., Ємець Т.І., Малєєва Г.Ю. Гавриленко К.В. – 
Запоріжжя, 2019. – 136 с. (рос.). 

120. Правознавство. Курс за вибором. Частина І. Навчальний посібник 
для практичних занять студентів І курсу медичних факультетів 
спеціальностей «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія». / Алексєєв О.Г., 
Гамбург Л.С., Аніщенко М.А., Дічко Г.О. – Запоріжжя, 2019. – 99 с. 

121. Правознавство. Курс за вибором. Частина ІІ. Навчальний посібник 
для практичних занять студентів І курсу медичних факультетів 
спеціальностей «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія». / Алексєєв О.Г., 
Гамбург Л.С., Аніщенко М.А., Дічко Г.О. – Запоріжжя, 2019. – 104 с. 

122. Правознавство. Курс за вибором. Частина ІІІ. Навчальний посібник 
для практичних занять студентів І курсу медичних факультетів 
спеціальностей «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія». / Алексєєв О.Г., 
Гамбург Л.С., Аніщенко М.А., Дічко Г.О. – Запоріжжя, 2019. – 196 с. 

123. Правознавство. Курс за вибором. Частина ІV. Навчальний посібник 
для практичних занять студентів І курсу медичних факультетів 
спеціальностей «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія». / Алексєєв О.Г., 
Гамбург Л.С., Аніщенко М.А., Дічко Г.О. – Запоріжжя, 2019. – 161 с. 

124. Принципи антибактеріальної терапії інфекційних захворювань у 
дітей. Навчальний посібник для студентів V-VІ курсу медичних факультетів. / 
Усачова О.В., Рябоконь О.В., Пахольчук Т.М., Конакова О.В., Сіліна Є.А., 
Дралова О.А. – Запоріжжя, 2019. – 125 с. 

125. Проліферативні захворювання шкіри.  Навчальний посібник. / 
Резніченко Н.Ю., Веретельник О.В. – Запоріжжя, 2018. – 108 с. 

126. Променева діагностика доброякісних пухлин кісток. Навчальний 
посібник для студентів ІІІ курсу медичних факультетів. 2-ге вид., доопрац. і 
доповн. / Мягков С.О., Туманська Н.В., Кічангіна Т.М., Нордіо О.Г. – 
Запоріжжя, 2019. – 109 с. 
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127. Променева діагностика злоякісних пухлин кісток. Навчальний 
посібник. / Мягков С.О., Туманська Н.В., Кічангіна Т.М., Нордіо О.Г. – 
Запоріжжя, 2019. – 92 с. 

128. Проникающие ранения глаза. Навчальний посібник для клінічних 
ординаторів – іноземних громадян. / Завгородня Н.Г., Саржевський А.С. – 
Запоріжжя, 2019. – 71 с. (рос.). 

129. Професійне видалення зубних відкладень: ручні інструменти, 
ультразвукові та порошкоструменеві апарати. Навчальний посібник для 
студентів III-V курсів спеціальності «Стоматологія». / Кокарь О.О., 
Максимов Я.В. – Запоріжжя, 2019. – 70 с. 

130. Профилактическая медицина и экология. Навчальний посібник  
для студентів – іноземних громадян VІ курсу медичних факультетів. / 
Гребняк М.П., Таранов В.В., Кірсанова О.В., Павлович Л.В., Вихованець Т.О., 
Брюханова С.Т. – Запоріжжя, 2019. – 282 c. (рос.). 

131. Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних 
речовин. Навчальний посібник для лікарів-спеціалістів лікувального 
профілю, що проходять перепідготовку відповідно до вимог освітньо-
кваліфікаційної характеристики лікаря-спеціаліста спеціальності 
«Психіатрія». / Сафонов Д.М. – Запоріжжя, 2019. – 94 с. 

132. Психологія та патологія мислення. Навчальний посібник для 
студентів ІV курсу медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна 
справа», «Педіатрія». / Саржевський С.Н. – Запоріжжя, 2019. – 73 с. 

133. Психологія та патологія свідомості. Навчальний посібник для 
студентів ІV курсу медичних факультетів спеціальності «Лікувальна справа». / 
Іванов М.Д. – Запоріжжя, 2019. – 70 с. 

134. Пульмонологія дитячого віку. Навчальний посібник для студентів  
VІ курсу медичних факультетів. / Резніченко Ю.Г., Леженко Г.О.,  
Пашкова О.Є., Гиря О.М., Каменщик А.В., Крайня Г.В., Лебединець О.М., 
Самойлик К.В., Ярцева М.О. – Запоріжжя, 2019. – 180 с. 

135. Ревматология, пульмонология и нефрология. Модуль 2. Часть 1. 
Навчальний посібник для самостійної роботи студентів – іноземних громадян 
V курсу медичних факультетів. / Деміденко О.В., Візір В.А., Садомов А.С., 
Приходько І.Б., Буряк В.В., Гончаров О.В., Заіка І.В., Насоненко О.В.,  
Шолох С.Г., Школовий В.В. – Запоріжжя, 2019. – 89 с. (рос.). 

136. Ревматология, пульмонология и нефрология. Модуль 2. Часть 2. 
Навчальний посібник для самостійної роботи студентів – іноземних громадян 
V курсу медичних факультетів. / Деміденко О.В., Візір В.А., Садомов А.С., 
Приходько І.Б., Буряк В.В., Гончаров О.В., Заіка І.В., Насоненко О.В.,  
Шолох С.Г., Школовий В.В. – Запоріжжя, 2019. – 95 с. (рос.). 

137. Семіотика поширених захворювань у дітей. Навчальний посібник 
для студентів III курсу медичних факультетів. / Іванько О.Г., Кизима Н.В., 
Круть О.С., Пацера М.В., Пащенко І.В., Підкова В.Я., Радутна О.А., 
Скрипникова Я.С., Соляник А.В., Товма А.В. – Запоріжжя, 2019. – 253 с. 
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138. Сечо-статевий апарат. Навчальний посібник для студентів  
І курсу медичних факультетів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія». / 
Григор’єва О.А., Грінівецька Н.В., Лебединець М.Г., Штанько І.Ф., 
Світлицький А.О., Артюх О.В., Чугін С.В., Щербаков М.С., Тополенко Т.А., 
Абросімов Ю.Ю., Чернявський А.В., Таланова О.С., Апт О.А., Васильчишина Н.В., 
Здовбицька Ю.В., Лазарик О.Л., Сирота В.О., Зінич О.Л., Матвєйшина Т.М. – 
Запоріжжя, 2019. – 99 с. 

139. Синдром портальної гіпертензії у дітей. Навчальний посібник для 
студентів V курсів медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна 
справа», «Педіатрія». / Спахі О.В., Лятуринська О.В., Макарова М.О., 
Печенюк М.О. – Запоріжжя, 2019. – 93 с. 

140. Системи інформаційно-правового забезпечення в медичній і 
фармацевтичній діяльності. / Навчальний посібник для студентів ІV курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальностей «Фармація», «ТПКЗ». / 
Каблуков А.О., Страхова О.П. – Запоріжжя, 2019. – 70 с. 

141. Современные методы диагностики в онкогинекологии. Навчальний 
посібник для підготовки до державного іспиту «Крок-2» студентів – 
іноземних громадян VІ курсу медичних факультетів. / Залізняк В.О. – 
Запоріжжя, 2019. – 85 с. (рос.). 

142. Современные представления о номенклатуре, эпидемиологии, 
диагностике пороков сердца. Навчальний посібник для студентів – іноземних 
громадян медичних факультетів. / Лукашенко Л.В., Сиволап В.В., Лихасенко І.В., 
Нордіо О.Г., Мягков С.О., Сиволап Д.В. – Запоріжжя, 2019. – 83 с. (рос.). 

143. Структура и основные задачи ухода за больными в общей системе 
лечения больных терапевтического профиля. Навчальний посібник для 
студентів – іноземних громадян медичних факультетів. / Сиволап В.В., 
Лукашенко Л.В., Лихасенко І.В., Полівода С.В. – Запоріжжя, 2018. –  
105 с. (рос.). 

144. Сучасні методи гінекологічного обстеження. Навчальний посібник 
для студентів ІV – VІ курсів медичних факультетів. / Круть Ю.Я.,  
Гайдай Н.В., Олійник Н.С., Ревенько О.М. – Запоріжжя, 2018. – 100 с. 

145. Сучасні методи дослідження функції зовнішнього дихання. 
Навчальний посібник для студентів III курсу медичних факультетів. / 
Сиволап В.В., Герасько М.А. – Запоріжжя, 2018. – 88 с. 

146. Техніка маніпуляцій при невідкладних станах. Навчальний посібник 
для студентів ІV-VI курсів медичних факультетів. / Іванько О.Г., Недельська 
С.М., Шумна Т.Є., Мазур В.І., Шульга А.О., Круть О.С., Підкова В.Я., 
Пащенко І.В., Пацера М.В., Пахольчук О.П., Радутна О.А., Жиленко І.О., 
Бессікало Т.Г., Кляцька Л.І., Кузнєцова О.Д., Тарасевич Т.В., Акулова О.Ю. – 
Запоріжжя, 2018. – 78 с. 

147. Технологія екстемпоральних лікарських і косметичних засобів. 
Модуль 1. Навчальний посібник для самостійної підготовки до практичних 
занять студентів ІІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальності 
«ТПКЗ». / Гладишев В.В., Пухальська І.О., Литвиненко Т.М., Малецький М.М., 
Лисянська Г.П., Романіна Д.М. – Запоріжжя, 2018. – 164 с. 
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148. Технологія екстемпоральних лікарських і косметичних засобів. 
Модуль 2. Навчальний посібник для самостійної підготовки до практичних 
занять студентів ІІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «ТПКЗ». / 
Гладишев В.В., Пухальська І.О., Литвиненко Т.М., Малецький М.М.,  
Лисянська Г.П., Романіна Д.М. – Запоріжжя, 2018. – 158 с. 

149. Українська мова. Навчальний посібник для самостійної роботи 
слухачів – іноземних громадян довузівського етапу підготовки. /  
Маринич А.М., Сіра Л.І., Чернова К.В. – Запоріжжя, 2019. – 108 с. 

150. Ультразвукове дослідження гепатопанкреатобіліарної системи. 
Навчальний посібник. 2-ге вид., доопрац. і доповн. / Туманська Н.В.,  
Мягков С.О., Нордіо О.Г., Кічангіна Т.М. – Запоріжжя, 2019. – 98 с. 

151. Управління фармацевтичними кадрами. Регулювання трудових 
відносин в аптечному закладі. Навчальний посібник для керівників баз 
стажування провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація». / 
Іванькова Н.А., Зарічна Т.П. – Запоріжжя, 2018. – 98 с. 

152. Урогенітальна інфекція. Навчальний посібник. / Резніченко Н.Ю., 
Веретельник О.В. – Запоріжжя, 2018. – 132 с. 

153. Фармакогнозія. Навчальний посібник для самостійної роботи 
провізорів передатестаційного циклу спеціальності «Загальна фармація». / 
Смойловська Г.П., Хортецька Т.В., Мазулін О.В. – Запоріжжя, 2018. – 84 с. 

154. Фармакогнозія. Навчальний посібник для семінарських занять 
провізорів передатестаційного циклу спеціальності «Організація і управління 
фармацією». 2-ге вид., доопрац. і доповн. / Смойловська Г.П., Хортецька Т.В., 
Мазулін О.В. – Запоріжжя, 2018. – 77 с. 

155. Фармакогнозія. Навчальний посібник для семінарських та 
практичних занять провізорів передатестаційного циклу спеціальності 
«Загальна фармація». 2-ге вид., доопрац. і доповн. / Смойловська Г.П., 
Хортецька Т.В., Мазулін О.В. – Запоріжжя, 2018. – 87 с. 

156. Фармакогнозія. Навчальний посібник для семінарських, практичних 
занять та самостійної роботи провізорів передатестаційного циклу 
підвищення кваліфікації спеціальності «Аналітично-контрольна фармація». / 
Смойловська Г.П., Хортецька Т.В., Мазулін О.В. – Запоріжжя, 2019. – 90 с. 

157. Фармацевтическая ботаника. «Крок-1.Фармация». Навчальний 
посібник для студентів – іноземних громадян ІІ-ІІІ курсів фармацевтичний 
факультетів. / Корнієвський Ю.І., Корнієвська В.Г., Мазулін Г.В.,  
Панченко С.В. – Запоріжжя, 2019. – 101 с. (рос.). 

158. Фармацевтическая химия. Анализ лекарственных средств, 
влияющих на афферентную нервную систему и лекарственных препаратов, 
улучшающих кровоснабжение органов и тканей, а также антигистаминных 
препаратов и сульфаниламидов. Раздел 2.2. Навчальний посібник для 
студентів – іноземних громадян ІІІ курсу фармацевтичних факультетів 
спеціальності «Фармація». / Кучеренко Л.І., Портна О.О., Хромильова О.В., 
Німенко Г.Р., Борсук С.О. – Запоріжжя, 2019. – 163 с. (рос.). 



86 

159. Фармацевтическая химия. Анализ противотуберкулезных, 
противодиабетических, противоязвенных, антисептических и 
дезинфицирующих лекарственных средств, а также сорбентов, антидотов и 
комплексонов, производных 8-оксихинолина, хиноксалина и нитрофурана.  
Раздел 2.3. Навчальний посібник для студентів – іноземних громадян  
ІІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». /  
Кучеренко Л.І., Портна О.О., Хромильова О.В., Німенко Г.Р., Борсук С.О. – 
Запоріжжя, 2019. – 173 с. (рос.).   

160. Фармацевтична аромологія. Навчальний посібник для самостійної 
підготовки до практичних занять студентів ІІІ курсу фармацевтичних 
факультетів спеціальності «ТПКЗ». / Гладишев В.В., Пухальська І.О., 
Литвиненко Т.М., Малецький М.М., Лисянська Г.П., Романіна Д.М. – 
Запоріжжя, 2018. – 84 с. 

161. Фармацевтична технологія. Навчальний посібник для провізорів 
передатестаційного циклу  спеціальності «Загальна фармація». / Мазулін О.В., 
Андрєєва Г.Т., Фуклева Л.А., Малюгіна О.О. – Запоріжжя, 2018. – 81 с. 

162. Фармацевтична технологія. Навчальний посібник для семінарських 
занять та самостійної роботи провізорів передатестаційного циклу 
спеціальності «Організація та управління фармацією». / Смойловська Г.П., 
Малюгіна О.О., Фуклева Л.А., Мазулін О.В. – Запоріжжя, 2018. – 111 с. 

163. Фармацевтична технологія. Навчальний посібник для семінарських 
занять та самостійної роботи провізорів передатестаційного циклу 
підвищення кваліфікації спеціальності «Аналітично-контрольна фармація». 
2-ге вид., доопрац. і доповн. / Смойловська Г.П., Малюгіна О.О.,  
Мазулін О.В. – Запоріжжя, 2019. – 102 с. 

164. Фармацевтична технологія. Навчальний посібник для семінарських 
занять молодших спеціалістів спеціальності «Фармація» на курсах 
тематичного удосконалення «Актуальні питання фармацевтичної діяльності». / 
Смойловська Г.П., Малюгіна О.О., Фуклева Л.А., Мазулін О.В. – Запоріжжя, 
2019. – 91 с. 

165. Фармацевтична технологія. Частина І. Навчальний посібник для 
самостійної роботи провізорів передатестаційного циклу спеціальності 
«Загальна фармація». / Смойловська Г.П., Мазулін О.В. – Запоріжжя,  
2018. – 104 с. 

166. Фармацевтична технологія. Частина ІІ. Навчальний посібник для 
самостійної роботи провізорів передатестаційного циклу спеціальності 
«Загальна фармація». / Смойловська Г.П., Малюгіна О.О., Мазулін О.В. – 
Запоріжжя, 2018. – 120 с. 

167. Физические и физико-химические методы анализа лекарственных 
веществ. Навчальний посібник для студентів – іноземних громадян  
ІІІ-V курсів фармацевтичний факультетів спеціальності «Фармація». / 
Кучеренко Л.І., Портна О.О., Хромильова О.В., Німенко Г.Р., Борсук С.О. – 
Запоріжжя, 2019. – 141 с. (рос.). 
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168. Фізико-хімічні властивості розчинів ВМС. Навчальний  
посібник для студентів медичних факультетів. / Каплаушенко А.Г.,  
Пряхін О.Р., Чернега Г.В., Варинський Б.О., Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., 
Фролова Ю.С. – Запоріжжя, 2018. – 70 с. 

169. Фізико-хімія поверхневих явищ. Основи адсорбційної терапії. 
Навчальний посібник для студентів медичних факультетів. / Каплаушенко А.Г., 
Пряхін О.Р., Чернега Г.В., Варинський Б.О., Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., 
Фролова Ю.С. – Запоріжжя, 2018. – 70 с. 

170. Фізичне виховання та здоров’я: методика розвитку гнучкості. 
Навчальний посібник для самостійної роботи студентів І-VІ курсів медичних 
та фармацевтичних факультетів спеціальностей «Технології медичної 
діагностики та лікування», «Медицина», «Фізична терапія, ерготерапія», 
«Фармація, промислова фармація», «Стоматологія», «Педіатрія». /  
Гурєєва А.М., Дорошенко Е.Ю., Сазанова І.О. – Запоріжжя, 2019. – 88 с.   

171. Фізичні та фізико-хімічні методи аналізу лікарських речовин. 
Навчальний посібник для студентів ІІІ-V курсів фармацевтичний факультетів 
спеціальності «Фармація». / Кучеренко Л.І., Портна О.О., Хромильова О.В., 
Німенко Г.Р., Борсук С.О. – Запоріжжя, 2019. – 135 с. 

172. Фізіологія та основні питання порушень репродуктивної функції 
підлітків. Навчальний посібник. / Авраменко Н.В., Нікіфоров О.А., 
Барковський Д.Є., Кабаченко О.В., Ломейко О.О., Сухонос О.С., Грідіна І.Б. – 
Запоріжжя, 2018. – 226 с. 

173. Фізіотерапевтичні та курортні фактори лікування в 
гастроентерології і пульмонології. Навчальний посібник для самостійної 
роботи студентів ІV курсу медичних факультетів спеціальностей 
«Медицина», «Педіатрія». / Укладачі: Малахова С.М., Черепок О.О.,  
Волох Н.Г. – Запоріжжя, 2019. – 74 с. 

174. Фізіотерапевтичні та курортні фактори лікування в кардіології і 
неврології. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів ІV курсу 
медичних факультетів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія». / Укладачі: 
Малахова С.М., Черепок О.О., Волох Н.Г. – Запоріжжя, 2019. – 99 с. 

175. Філософія. Курс лекцій для студентів – іноземних громадян І курсу 
медичних та фармацевтичних факультетів спеціальностей «Медицина», 
«Стоматологія», «Фармація, промислова фармація». / Утюж І.Г., Жадько В.А., 
Спиця Н.В., Сепетий Д.П., Мегрелішвілі М.О., Сидоренко С.В. – Запоріжжя, 
2019. – 120 с. 

176. Філософія. Навчальний посібник для семінарських занять та 
самостійної роботи студентів – іноземних громадян медичних та 
фармацевтичних факультетів. / Утюж І.Г., Спиця Н.В., Сепетий Д.П., 
Мегрелішвілі М.О. – Запоріжжя, 2019. – 68 с. 

177. Фітотерапія в гастроентерології. Навчальний посібник. / Кривенко В.І., 
Корнієвський Ю.І., Колесник М.Ю., Корнієвська В.Г., Радомська Т.Ю., 
Богуславська Н.Ю., Пахомова С.П., Скорина Д.Ю., Федорова О.П. – 
Запоріжжя, 2019. – 312 с. 
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178. Харчові отруєння. Профілактика. Навчальний посібник для 
практичних занять студентів ІІ-ІІІ курсів медичних факультетів спеціальності 
«Медицина». / Севальнєв А.І., Гребняк М.П., Федорченко Р.А., Кірсанова О.В., 
Куцак А.В., Шаравара Л.П., Соколовська І.А., Волкова Ю.В. – Запоріжжя, 
2019. – 109 c. 

179. Хронічна недостатність мозкового кровообігу. Навчальний посібник 
для лікарів-інтернів спеціальності «Неврологія». / Дарій В.І. – Запоріжжя, 
2019. – 73 с. 

180. Хронічні розлади харчування у дітей. Навчальний посібник для 
студентів IV, VІ курсів медичних факультетів. / Недельська С.М.,  
Шумна Т.Є., Мазур В.І., Пахольчук О.П., Кузнєцова О.Д., Жиленко І.О., 
Кляцька Л.І., Бессікало Т.Г., Тарасевич Т.В. – Запоріжжя, 2019. – 110 с. 

181. Экспресс анализ лекарственных веществ. Навчальний посібник для 
студентів – іноземних громадян ІІІ курсу фармацевтичний факультетів 
спеціальності «Фармація». / Кучеренко Л.І., Портна О.О., Хромильова О.В., 
Німенко Г.Р., Борсук С.О. – Запоріжжя, 2018. – 95 с. (рос.). 

182. Электрокардиография. Функциональные ЭКГ тесты. Амбулаторное 
мониторирование ЭКГ (по Холтеру) и артериального давления. Часть 1. 
Навчальний посібник для практичних занять студентів – іноземних громадян 
V курсу медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», 
«Педіатрія». / Візір В.А., Деміденко О.В., Приходько І.Б., Буряк В.В.,  
Заіка І.В. – Запоріжжя, 2019. – 122 с. (рос.). 

183. Якість, стандартизація та сертифікація ліків. Навчальний посібник 
для семінарських занять провізорів-спеціалістів на курсах підвищення 
кваліфікації зі спеціальності «Аналітично-контрольна фармація». /  
Берест Г.Г., Єренко О.К., Скорина Д.Ю. – Запоріжжя, 2018. – 126 с. 

184. Якість, стандартизація та сертифікація ліків. Навчальний посібник 
для практичних занять провізорів-спеціалістів на курсах підвищення 
кваліфікації зі спеціальності «Аналітично-контрольна фармація». /  
Берест Г.Г., Єренко О.К., Мазулін О.В. – Запоріжжя, 2018. – 132 с. 

185. Якість, стандартизація та сертифікація ліків. Навчальний посібник 
для семінарських занять провізорів-спеціалістів передатестаційного циклу 
підвищення кваліфікації зі спеціальності «Організація і управління фармацією». / 
Берест Г.Г., Лукіна І.А., Малюгіна О.О. – Запоріжжя, 2018. – 80 с. 

186. Якість, стандартизація та сертифікація ліків. Навчальний посібник 
для семінарських занять слухачів курсів спеціалізації провізорів 
спеціальності «Організація і управління фармацією». / Бігдан О.А.,  
Лукіна І.А., Берест Г.Г., Мазулін О.В. – Запоріжжя, 2018. – 86 с. 

187. Якість, стандартизація та сертифікація ліків. Навчальний посібник 
для провізорів-спеціалістів курсів підвищення кваліфікації (ПАЦ) 
спеціальності «Загальна фармація». / Лукіна І.А., Берест Г.Г., Бігдан О.А. – 
Запоріжжя, 2018. – 94 с. 

188. Сollection of integral case histories of virtual patients with widespread 
internal organs’ diseases. Part III. Gastroenterology. (Збірник інтегральних 
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історій хвороб віртуальних пацієнтів з поширеними захворюваннями 
внутрішніх органів. Частина III. Гастроентерологія). Навчальний посібник 
для студентів – іноземних громадян III курсу медичних факультетів. / 
Сиволап В.В., Герасько М.А. – Запоріжжя, 2018. – 107 с. (англ.). 

189. Diagnostics and treatment of anemia in the elderly. (Діагностика та 
лікування анемій у людей похилого віку). Навчальний посібник для студентів – 
іноземних громадян ІV-VI курсів медичних факультетів. / Сиволап В.Д., 
Назаренко О.В. – Запоріжжя, 2019. – 81 с. (англ.). 

190. Differential diagnosis of Pharyngitis and Tonsillitis in children. 
(Диференційна діагностика фарингітів та тонзилітів у дітей). Навчальний 
посібник для студентів – іноземних громадян VІ курсів медичних факультетів 
спеціальності «Медицина». / Усачова О.В., Конакова О.В., Пахольчук Т.М., 
Сіліна Є.А., Дралова О.А. – Запоріжжя, 2019. – 74 с. (англ.). 

191. Diseases of the Cornea. (Хвороби рогівки). Навчальний посібник для 
студентів – іноземних громадян ІV курсу медичних факультетів. / Завгородня 
Н.Г., Саржевська Л.Е., Безуглий М.Б. – Запоріжжя, 2019. – 83 с. (англ.). 

192. Fitball – way for improvement of physical qualities of students.  
(Фітбол – засіб вдосконалення фізичних якостей студентів). Навчальний 
посібник для студентів – іноземних громадян. / Сазанова І.О., Дорошенко Е.Ю., 
Гурєєва А.М. – Запоріжжя, 2017. – 76 с. (англ.). 

193. Glaucoma. (Глаукома). Навчальний посібник для студентів – 
іноземних громадян ІV курсу медичних факультетів. / Завгородня Н.Г., 
Саржевська Л.Е., Поплавська І.О., Безуглий М.Б. – Запоріжжя, 2019. –  
78 с. (англ.). 

194. Hygiene and medical ecology. (Гігієна та медична екологія). 
Навчальний посібник для студентів – іноземних громадян VІ курсу  
медичних факультетів спеціальності «Лікувальна справа». / Гребняк М.П., 
Ковальчук Л.Й., Щудро С.А., Кірсанова О.В., Таранов В.В. – Запоріжжя, 
2019. – 205 c. (англ.). 

195. Instrumental  methods of functional diagnosis of respiratory diseases. 
(Інструментальні методи функціональної діагностики респіраторних 
захворювань). Навчальний посібник для студентів – іноземних громадян  
ІV-VI курсів медичних факультетів. / Сиволап В.Д., Земляний Я.В. – 
Запоріжжя, 2019. – 76 с. (англ.). 

196. Kidney diseases: definitions, diagnosis and approaches to prevention and 
treatment. Modul 2. (Захворювання нирок: визначення, діагностика та підходи 
до профілактики та лікування. Модуль 2). Навчальний посібник для 
практичних занять студентів студентів – іноземних громадян V курсу 
медичних факультетів. / Березін О.Є., Візір В.А., Деміденко О.В. – 
Запоріжжя, 2019. – 280 с. (англ.). 

197. Medical Chemistry. Section I. (Медична хімія. Розділ І). Навчальний 
посібник для студентів – іноземних громадян І курсу медичних факультетів 
спеціальності «Медицина». / Васюк С.О., Коржова А.С., Нагорна Н.О. – 
Запоріжжя, 2019. – 101 с. (англ.). 
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198. Radiation medicine. (Радіаційна медицина). Посібник для студентів – 
іноземних громадян V курсу медичних факультетів. / Нордіо О.Г., Мягков С.О., 
Туманська Н.В., Кічангіна Т.М. – Запоріжжя, 2019. – 87 с. (англ.). 

199. Radiological investigations of the urogenital system. (Радіологічні 
дослідження урогенітальної системи). Навчальний посібник для студентів – 
іноземних громадян ІІІ курсу медичних факультетів. 2-ге вид., доопрац. і 
доповн. / Нордіо О.Г., Туманська Н.В., Кічангіна Т.М.,  Мягков С.О. – 
Запоріжжя, 2019. – 107 с. (англ.). 

200. Structure and main tasks of the patient’s care in the general system of 
treatment of patients of the therapeutic profile. (Структура та основні завдання 
допомоги пацієнта в загальній системі лікування хворих терапевтичного 
профілю). Навчальний посібник для студентів – іноземних громадян І курсу 
медичних факультетів. / Сиволап В.В., Лихасенко І.В., Олійник О.І., 
Авраменко Н.Ф., Герасько М.П. – Запоріжжя, 2019. – 90 с. (англ.). 

201. The digest on general pathomorphology. (Дайджест загальної 
патоморфології). Навчальний посібник для студентів – іноземних громадян ІІІ 
курсу медичних факультетів «Медицина». / Туманський В.О., Тертишний С.І., 
Шаврін В.О., Шулятнікова Т.В. – Запоріжжя, 2019. – 201 с. (англ.). 

202. The guidelines for pathological anatomy of neurodegenerative diseases. 
(Настанови щодо патологічної анатомії нейродегенеративних захворювань). 
Навчальний посібник для студентів – іноземних громадян ІІІ курсу медичних 
факультетів спеціальності «Медицина». / Тертишний С.І., Шаврін В.О.,  
Шулятнікова Т.В. – Запоріжжя, 2019. – 100 с. (англ.). 

203. The guidelines for pathological anatomy of sepsis. (Настанови щодо 
патологічної анатомії сепсису). Навчальний посібник для студентів – 
іноземних громадян ІІІ курсу медичних факультетів спеціальності 
«Медицина». / Тертишний С.І., Шаврін В.О.,  Шулятнікова Т.В. – Запоріжжя, 
2019. – 89 с. (англ.). 

204. The Latin language and medical terminology. Histological Terminology. 
(Латинська мова та медична термінологія. Гістологічна термінологія). 
Навчальний посібник для самостійної роботи студентів – іноземних громадян  
І курсу медичних факультетів спеціальності «Медицина». / Тітієвська Т.В., 
Гордієнко О.В., Куліченко А.К., Громоковська Т.С., Пашко О.Є. – Запоріжжя, 
2019. – 98 с. (англ.). 

205. The Latin language and medical terminology. Human Anatomy. 
(Латинська мова та медична термінологія. Анатомія людини). Навчальний 
посібник для самостійної роботи студентів – іноземних громадян І курсу 
«Медицина». / Тітієвська Т.В., Світлицький А.О., Гордієнко О.В.,  
Куліченко А.К., Пашко О.Є. – Запоріжжя, 2019. – 115 с. (англ.). 

206. The main duties and professional activities of a medical nurse in a 
therapeutics department. (Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри 
терапевтичного відділення). Навчальний посібник для студентів – іноземних 
громадян ІІІ курсу медичних факультетів/ Сиволап В.В., Лихасенко І.В. – 
Запоріжжя, 2019. – 109 с.  
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207. The peculiarities of Pediatric Physical Examination and Pediatric 
student’s case history. (Особливості клінічного обстеження і історії хвороб в 
педіатрії). Навчальний посібник для студентів – іноземних громадян III курсу 
спеціальностей «Медицина», «Педіатрія». / Кизима Н.В., Радутна О.А. – 
Запоріжжя, 2019. – 117 с. (англ.). 

 
Навчально-методичні посібники – 144 
1. Актуальні питання клініки, діагностика та лікування краніальних 

невралгій і невропатії. Навчально-методичний посібник для студентів  
ІV курсу спеціальності «Стоматологія». / Козьолкін О.А., Мєдвєдкова С.О., 
Ревенько А.В., Кузнєцов А.А., Дронова А.О. – Запоріжжя, 2019. – 143 с. 

2. Анализ кардиотонических и антиаритмических лекарственных 
средств. Навчально-методичний посібник для студентів – іноземних 
громадян ІV курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, 
промислова фармація». / Моряк З.Б., Скорина Д.Ю., Шабельник К.П., 
Парнюк Н.В., Бідненко О.С. – Запоріжжя, 2019. – 128 с. (рос.). 

3. Анализ качества лекарственных средств неорганической природы. 
Раздел 1. Навчально-методичний посібник для студентів – іноземних 
громадян ІІІ курсу спеціальності «Фармація». / Кучеренко Л.І., Мазур І.А., 
Портна О.О., Хромильова О.В., Німенко Г.Р., Борсук С.О. – Запоріжжя,  
2018. – 94 с. (рос.). 

4. Анализ лекарственных средств из группы витаминов. Навчально-
методичний посібник для студентів – іноземних громадян ІV курсу 
спеціальності «Фармація, промислова фармація». / Шабельник К.П.,  
Моряк З.Б., Парнюк Н.В., Бідненко О.С. – Запоріжжя, 2019. – 131 с. (рос.). 

5. Аналіз кардіотонічних та антиаритмічних лікарських засобів. 
Методичний посібник для викладачів, які викладають студентам ІV курсу 
спеціальності «Фармація, промислова фармація». / Моряк З.Б., Скорина Д.Ю., 
Шабельник К.П., Парнюк Н.В., Бідненко О.С. – Запоріжжя, 2019. – 133 с. 

6. Аналіз кардіотонічних та антиаритмічних лікарських засобів. 
Навчально-методичний посібник для студентів ІV курсу фармацевтичних 
факультетів спеціальності «Фармація, промислова фармація». / Моряк З.Б., 
Скорина Д.Ю., Шабельник К.П., Парнюк Н.В., Бідненко О.С.–Запоріжжя, 
2019. –127 с. 

7. Аналіз лікарських засобів з групи вітамінів. Методичний посібник для 
викладачів. /Моряк З.Б., Скорина Д.Ю., Шабельник К.П., Парнюк Н.В., 
Бідненко О.С. – Запоріжжя, 2019. –136 с. 

8.  Аналіз лікарських засобів з групи вітамінів. Навчально-методичний 
посібник для студентів ІV курсу спеціальності «Фармація, промислова 
фармація». / Моряк З.Б., Скорина Д.Ю., Шабельник К.П., Парнюк Н.В., 
Бідненко О.С. – Запоріжжя, 2019. – 130 с. 

9. Аналіз лікарських засобів з групи гормонів. Методичний посібник для 
викладачів, які викладають студентам ІV курсу спеціальності «Фармація, 
промислова фармація». / Шабельник К.П., Моряк З.Б., Парнюк Н.В.,  
Бідненко О.С. – Запоріжжя, 2019. – 114 с. 
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10. Аналіз якості лікарських засобів неорганічної природи. Навчально-
методичний посібник для студентів ІІІ курсу спеціальності «Фармація». / 
Кучеренко Л.І., Мазур І.А., Портна О.О., Хромильова О.В., Німенко Г.Р., 
Борсук С.О. – Запоріжжя, 2018. – 152 с. 

11. Анатомія ока. Сучасні методи дослідження в офтальмології. 
Навчально-методичний посібник для PhD-аспірантів спеціальності 
«Офтальмологія». / Завгородня Н.Г., Саржевська Л.Е., Цибульська Т.Є., 
Івахненко О.М., Поплавська І.О. – Запоріжжя, 2018. – 76 с. 

12. Англійська мова. Методичний посібник для викладачів, які 
проводять практичні заняття у студентів I курсу медичних факультетів 
спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». / Гордієнко О.В.,  
Беспала Л.В., Левада Т.І. – Запоріжжя,  2018. – 104 с. 

13. Англійська мова. Методичний посібник для викладачів, які 
проводять практичні заняття у студентів I курсу фармацевтичних факультетів 
спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». / Гордієнко О.В.,  
Орел-Хайлік Ю.В., Жаворонкова В.В. – Запоріжжя,  2018. – 106 с. 

14. Англійська мова. Навчально-методичний посібник для студентів I 
курсу спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». / Гордієнко О.В., 
Орел-Хайлік Ю.В., Жаворонкова В.В. – Запоріжжя,  2018. – 133 с. 

15. Англійська мова. Навчально-методичний посібник для студентів IІ 
курсу спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». / Гордієнко О.В., 
Жаворонкова В.В., Орел-Хайлік Ю.В. – Запоріжжя,  2018. – 70 с. 

16. Англійська мова. Навчально-методичний посібник для студентів І 
курсу спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». / Гордієнко О.В., 
Беспала Л.В. – Запоріжжя,  2018. – 98 с. 

17. Аптечная технология лекарственных средств. Модуль 1. Навчально-
методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів 
IІІ курсу спеціальності «Фармація, промислова фармація»/Гладишев В.В., 
Пухальська І.О., Литвиненко Т.М., Малецький М.М., Лисянська Г.П., 
Романіна Д.М., Каплаушенко Т.М. – Запоріжжя, 2019. – 139 с. (рос.). 

18. Біологічна роль s-, p-, d-елементів та застосування їх сполук в 
медицині. Методичний посібник для викладачів. / Каплаушенко А.Г.,  
Пряхін О.Р., Чернега Г.В., Варинський Б.О., Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., 
Фролова Ю.С. – Запоріжжя, 2018. – 73 с.  

19. Вегетативні розлади у клінічній практиці. Навчально-методичний 
посібник для студентів ІV курсу медичних факультетів. / Демченко А.В., 
Ревенько А.В. – Запоріжжя, 2019. – 100 с. 

20. Види медичної допомоги. Навчально-методичний посібник для 
підготовки до «Крок-3. Фармація». / Яковлева О.С. – Запоріжжя, 2018. – 86 с. 

21. Вроджена глаукома. Сучасні погляди на захворювання.  
Навчально-методичний посібник для PhD-аспірантів спеціальності «Сучасна 
офтальмологія». / Завгородня Н.Г., Саржевська Л.Е., Цибульська Т.Є., 
Резніченко Ю.Г. – Запоріжжя, 2018. – 70 с. 
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22. «Гострий живіт» в дитячій гінекології. Навчально-методичний 
посібник для студентів V-VІ курсів медичних факультетів. / Авраменко Н.В., 
Кабаченко О.В., Барковський Д.Є. – Запоріжжя, 2019. – 83 с. 

23. Гостра променева хвороба. Навчально-методичний посібник для 
студентів V курсу спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія». /  
Візір В.А., Садомов А.С., Гончаров О.В. –Запоріжжя, 2019. – 116 с. 

24. Демодекоз: етіологія, патогенез, діагностика, клініка, лікування. 
Навчально-методичний посібник для студентів ІV курсу медичних факультетів 
спеціальностей «Лікувальна справа» та «Педіатрія». / Резніченко Н.Ю., 
Саржевська Л.Е. – Запоріжжя, 2018. – 77 с. 

25. Допоміжні методи лікування в офтальмології. Фізіотерапія. 
Навчально-методичний посібник для PhD-аспірантів спеціальності 
«Офтальмологія». / Завгородня Н.Г., Саржевська Л.Е., Поплавська І.О. – 
Запоріжжя, 2018. – 77 с. 

26. Досвід впровадження методу D-PBL з використанням віртуальних 
пацієнтів у ЗДМУ. Методичний посібник. / Авраменко М.О., Фурик О.О., 
Костровський О.М., Капшитар О.О., Білай І.М., Волошин О.М., Білий А.К. – 
Запоріжжя, 2018. – 75 с. 

27. Дослідження загального аналізу крові. Навчально-методичний 
посібник для студентів фармацевтичних факультетів спеціальності 
«Фармація». / Павлов С.В., Горбачова С.В., Євсєєва Л.В., Біленький С.А., 
Бухтіярова Н.В., Нікітченко Ю.В. – Запоріжжя, 2018. – 78 с. 

28. Експертиза стійкої втрати працездатності. Військово-лікарська 
експертиза в офтальмології. Навчально-методичний посібник для  
PhD-аспірантів спеціальності «Сучасна офтальмологія». / Завгородня Н.Г., 
Саржевська Л.Е., Цибульська Т.Є., Івахненко О.М., Поплавська І.О., 
Костровська К.О. – Запоріжжя, 2018. – 70 с. 

29. Електрокардіографія. Функціональні ЕКГ тести. Амбулаторне 
моніторування ЕКГ (за Холтером) та артеріального тиску. Частина І. 
Навчально-методичний посібник для практичних занять студентів V курсу 
медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія». / 
Візір В.А., Деміденко О.В., Приходько І.Б., Буряк В.В., Заіка І.В. – 
Запоріжжя, 2019. – 103 с. 

30. Електрохімічні методи аналізу. Методичний посібник для 
викладачів. / Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Чернега Г.В., Варинський Б.О., 
Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., Фролова Ю.С. – Запоріжжя, 2018. – 73 с. 

31. Етіопатогенетичні особливості запальних захворювань органу зору. 
Навчально-методичний посібник для PhD аспірантів спеціальності «Сучасна 
офтальмологія». / Завгородня Н.Г., Саржевська Л.Е., Івахненко О.М., 
Цибульська Т.Є., Костровська К.О. – Запоріжжя, 2018. – 93 с. 

32. Загальна характеристика комплексних сполук. Методичний 
посібник для викладачів. /  Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Чернега Г.В., 
Варинський Б.О., Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., Фролова Ю.С. – Запоріжжя, 
2018. – 84 с. 



94 

33. Загальні властивості дисперсних систем. Методичний посібник для 
викладачів. / Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Чернега Г.В., Варинський Б.О., 
Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., Фролова Ю.С. – Запоріжжя, 2018. – 93 с. 

34. Загальні методи аналізу якості лікарських препаратів. Навчально-
методичний посібник для студентів ІІІ-V курсів фармацевтичних факультетів 
спеціальності «Фармація». / Кучеренко Л.І., Мазур І.А., Портна О.О., 
Хромильова О.В., Німенко Г.Р., Борсук С.О. – Запоріжжя, 2018. – 121 с. 

35. Застосування ультразвукової доплерографії в офтальмології. 
Навчально-методичний посібник для лікарів-інтернів спеціальності 
«Офтальмологія». / Завгородня Н.Г., Саржевська Л.Е., Безденежна О.О., 
Безденежний С.В. – Запоріжжя, 2018. – 71 с. 

36. Захворювання викликані дією на організм термічних факторів (тепла 
та холоду). Навчально-методичний посібник для практичних занять студентів 
V курсу медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», 
«Педіатрія». / Візір В.А., Буряк В.В. – Запоріжжя, 2019. – 72 с. 

37. Захворювання внутрішніх органів при бойовій хірургічній травмі та 
травмах в умовах катастроф та аварій мирного часу. Ускладнення. 
Профілактика та етапне лікування. Навчально-методичний посібник для 
практичних занять студентів V курсу медичних факультетів спеціальностей 
«Лікувальна справа», «Педіатрія». / Візір В.А., Овська О.Г. – Запоріжжя, 
2019. – 70 с. 

38. Идентификация органических веществ. Метод количественного 
определения ЛС неорганической и органической природы. Раздел 1.2. 
Навчально-методичний посібник для студентів – іноземних громадян  
ІІІ курсу фармацевтичний факультетів спеціальності «Фармація». /  
Кучеренко Л.І., Портна О.О., Хромильова О.В., Німенко Г.Р., Борсук С.О. – 
Запоріжжя, 2018. – 122 с. (рос.). 

39. Ідентифікація органічних речовин. Методи кількісного визначення 
ЛЗ неорганічної та органічної природи. Розділ 1.2. Навчально-методичний 
посібник для студентів ІІІ курсу фармацевтичний факультетів спеціальності 
«Фармація» денної форми навчання. / Кучеренко Л.І., Портна О.О., 
Хромильова О.В., Німенко Г.Р., Борсук С.О. – Запоріжжя, 2018. – 133 с. 

40. Іноземна мова за професійним спрямуванням. Англійська мова. 
Методичний посібник для викладачів, які проводять практичні заняття у 
студентів IІ курсу медичних факультетів спеціальностей 222 «Медицина», 
224 «Технології медичної діагностики та лікування», 227 «Фізична  
терапія, ерготерапія», 228 «Педіатрія». / Гордієнко О.В., Соляненко О.Л., 
Неруш А.В. – Запоріжжя,  2018. – 153 с. 

41. Іноземна мова за професійним спрямуванням. Англійська мова. 
Методичний посібник для викладачів, які проводять практичні заняття у 
студентів IІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальностей  
226 «Фармація, промислова фармація», 224 «Технології медичної діагностики 
та лікування». / Гордієнко О.В., Жаворонкова В.В., Орел-Хайлік Ю.В. – 
Запоріжжя,  2018. – 72 с. 
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42. Іноземна мова за професійним спрямуванням. Англійська мова. 
Навчально-методичний посібник для студентів IІ курсу фармацевтичних 
факультетів спеціальностей 226 «Фармація, промислова фармація»,  
224 «Технології медичної діагностики та лікування» заочної форми  
навчання. / Гордієнко О.В., Орел-Хайлік Ю.В., Жаворонкова В.В. – 
Запоріжжя, 2018. – 73 с. 

43. Іноземна мова за професійним спрямуванням. Англійська мова. 
Навчально-методичний посібник для студентів IІ курсу медичних 
факультетів спеціальностей 222 «Медицина», 224 «Технології медичної 
діагностики та лікування», 227 «Фізична терапія, ерготерапія»,  
228 «Педіатрія». / Гордієнко О.В., Неруш А.В., Соляненко О.Л. – Запоріжжя,  
2018. – 129 с. 

44. Іноземна мова. Навчально-методичний посібник для студентів 
спеціальностей «Медицина», «Педіатрія», «Технології медичної діагностики 
та лікування», «Фізична терапія, ерготерапія». / Гордієнко О.В., Неруш А.В., 
Соляненко О.Л. – Запоріжжя, 2019. – 95 с. 

45. Історія України. Навчально-методичний посібник. / Бідзіля П.О., 
Дідик С.С. – Запоріжжя, 2018. – 119 с. 

46. Кислотно-основна рівновага. Буферні розчини. Методичний 
посібник для викладачів. /   Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Чернега Г.В., 
Варинський Б.О., Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., Фролова Ю.С. – Запоріжжя, 
2018. – 70 с. 

47. Клінічна анатомія та оперативна хірургія. Методичний посібник для 
викладачів. / Григор’єва О.А., Скаковський Е.Р. – Запоріжжя, 2018. – 115 с. 

48. Клінічна фармакологія. Модуль 1. Навчально-методичний посібник 
для студентів спеціальності «Стоматологія». 3-тє вид., доопрац. та перероб. / 
Крайдашенко О.В., Кремзер О.О., Главацький О.М., Михайлик О.А. – 
Запоріжжя, 2018. – 109 с. 

49. Клінічна фармація. Навчально-методичний посібник для слухачів 
ПАЦ, ПК провізорів спеціальностей «Загальна фармація», «Організація та 
управління фармацією», «Аналітично-контрольна фармація». / Білай І.М., 
Михайлюк Є.О. – Запоріжжя, 2018. – 222 с. 

50. Клінічна фармація. Навчально-методичний посібник для студентів  
V курсу спеціальності «Фармація» підготовки до «Крок-2». 2-ге вид., 
доопрац. і доповн. / Крайдашенко О.В., Свинтозельський О.О., Долінна М.О.,  
Красько М.П., Самура Т.О., Саржевська А.В. – Запоріжжя, 2018. – 149 с. 

51. Медицинская ензимология. Навчально-методичний посібник для 
студентів – іноземних громадян ІІ-ІІІ курсів медичних та фармацевтичних 
факультетів. / Александрова К.В., Швець В.М., Макоїд О.Б. – Запоріжжя, 
2018. – 120 с. (рос.). 

52. Медична біологія. Навчально-методичний посібник для студентів ІI 
курсу спеціальностей «Медицина», «Педіатрія» / Приходько О.Б., Ємець Т.І., 
Павліченко В.І., Попович А.П., Малєєва Г.Ю., Гавриленко К.В. – Запоріжжя, 
2018. – 184 с. 
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53. Медичне право України. Навчально-методичний посібник для 
практичних занять та самостійної роботи студентів ІІІ курсу спеціальності 
«Стоматологія». / Алексєєв О.Г., Гамбург Л.С., Аніщенко М.А., Дічко Г.О. – 
Запоріжжя, 2019. – 85 с. 

54. Методи фармакогностичного аналізу. ЛР, сировина рослинного і 
тваринного походження, яка містить вуглеводи, глікозиди, ліпіди, білки, 
вітаміни, органічні кислоти та ізопреноїди. Модуль 1. Навчально-методичний 
посібник для студентів III курсу спеціальності «ТПКЗ». 2-ге вид. / 
Тржецинський С.Д., Одинцова В.М., Денисенко О.М., Мозуль В.І.,  
Головкін В.В., Шевченко І.М., Аксьонова І.І. – Запоріжжя, 2019. – 221 с. 

55. Найбільш поширені захворювання дітей неонатального віку. 
Диференційна діагностика та невідкладна допомога при основних 
невідкладних станах. Навчально-методичний посібник. 2-ге вид., доопрац. та 
допов. / Леженко Г.О., Резніченко Ю.Г., Пашкова О.Є., Гиря О.М., 
Компанієць В.М., Ярцева М.О., Крайня Г.В. – Запоріжжя, 2018. – 316 с. 

56. Найбільш поширені захворювання органів дихання у дітей. 
Диференційна діагностика та невідкладна допомога при основних 
невідкладних станах. Навчально-методичний посібник. 2-ге вид., доопрац. та 
допов. / Леженко Г.О., Резніченко Ю.Г., Компанієць В.М., Пашкова О.Є., 
Крайня Г.В., Захарченко Н.А. – Запоріжжя, 2018. – 336 с. 

57. Найбільш поширені захворювання органів ендокринної системи у 
дітей. Диференційна діагностика та невідкладна допомога при основних 
невідкладних станах. Навчально-методичний посібник. 2-ге вид., доопрац. та 
допов. / Леженко Г.О., Резніченко Ю.Г., Пашкова О.Є., Компанієць В.М., 
Гиря О.М., Каменщик А.В., Лебединець О.М., Самойлик К.В., Ярцева М.О., 
Захарченко Н.А. – Запоріжжя, 2018. – 324 с. 

58. Найбільш поширені захворювання органів сечової системи у дітей. 
Диференційна діагностика та невідкладна допомога при основних 
невідкладних станах. Навчально-методичний посібник. 2-ге вид., доопрац. та 
допов. / Леженко Г.О., Резніченко Ю.Г., Пашкова О.Є., Гиря О.М., 
Лебединець О.М., Каменщик А.В., Самойлик К.В. – Запоріжжя, 2018. – 200 с. 

59. Найбільш поширені захворювання органів травлення у дітей. 
Диференційна діагностика та невідкладна допомога при основних 
невідкладних станах. Навчально-методичний посібник. 2-ге вид., доопрац. та 
допов. / Леженко Г.О., Резніченко Ю.Г., Пашкова О.Є., Компанієць В.М., 
Гиря О.М., Самойлик К.В., Лебединець О.М. – Запоріжжя, 2018. – 220 с. 

60. Найбільш поширені захворювання системи кровообігу у дітей. 
Диференційна діагностика та невідкладна допомога при основних 
невідкладних станах. Навчально-методичний посібник. 2-ге вид., доопрац. та 
допов. / Леженко Г.О., Резніченко Ю.Г., Пашкова О.Є., Компанієць В.М. – 
Запоріжжя, 2018. – 432 с. 

61. Невідкладні стани, надання терапевтичної допомоги при 
загрожуючих станах на етапах медичної евакуації. Ураження отруйними 
речовинами у воєнний та мирний час. Навчально-методичний посібник для 



97 

практичних занять студентів V курсу медичних факультетів спеціальностей 
«Лікувальна справа», «Педіатрія». / Візір В.А., Шолох С.Г. – Запоріжжя, 
2019. – 80 с. 

62. Нейростоматологія. Оптимізація навчального процесу. Методичний 
посібник для викладачів. / Козьолкін О.А., Сікорська М.В., Візір І.В. – 
Запоріжжя, 2018. – 178 с. 

63. Некоронарогенні захворювання міокарду. Патофізіологія органів і 
систем організму. Патофізіологія системного кровообігу і зовнішнього 
дихання. Методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів  
ІІІ курсу медичних факультетів спеціальності 222 «Медицина». /  
Колесник Ю.М., Ганчева О.В., Абрамов А.В., Жулінський В.О., Ковальов М.М., 
Василенко Г.В., Мельнікова О.В., Іваненко Т.В., Грекова Т.А., Каджарян Є.В., 
Тiщенко С.В., Данукало М.В., Федотова М.І. – Запоріжжя, 2018. – 84 с. 

64. Общие вопросы семейной медицины. Навчально-методичний 
посібник для студентів – іноземних громадян VІ курсу. / Михайловська Н.С., 
Кулинич Т.О. – Запоріжжя, 2018. – 189 с. (рос.). 

65. Общие методы анализа качества лекарственных препаратов. 
Навчально-методичний посібник для студентів – іноземних громадян ІІІ-V 
курсу спеціальності «Фармація». / Кучеренко Л.І., Мазур І.А., Портна О.О., 
Хромильова О.В., Німенко Г.Р., Борсук С.О. –Запоріжжя,2018. – 112 с. (рос.). 

66. Організація диспансерного нагляду за дітьми в умовах поліклініки. 
Невідкладна допомога при основних невідкладних станах. Навчально-
методичний посібник. 2-ге вид., доопрац. та допов. / Леженко Г.О.,  
Резніченко Ю.Г., Компанієць В.М., Пашкова О.Є., Гиря О.М., Каменщик А.В., 
Лебединець О.М., Ярцева М.О., Крайня Г.В. – Запоріжжя, 2018. – 396 с. 

67. Організація терапевтичної допомоги у воєнний час та при 
надзвичайних ситуаціях мирного часу. Навчально-методичний посібник для 
практичних занять студентів V курсу медичних факультетів спеціальностей 
«Лікувальна справа», «Педіатрія». / Візір В.А., Заіка І.В. – Запоріжжя,  
2019. – 71 с. 

68. Основи діагностики, лікування та профілактики захворювань 
кістково-м’язової системи та сполучної тканини. Модуль 2. Частина 1. 
Навчально-методичний посібник для практичних занять студентів V курсу 
медичних факультетів. / Візір В.А., Садомов А.С., Шолох С.Г.,  
Гончаров О.В., Насоненко О.В. – Запоріжжя, 2019. – 193 с. 

69. Основи діагностики, лікування та профілактики захворювань 
кістково-м’язової системи та сполучної тканини. Модуль 2. Частина 2. 
Навчально-методичний посібник для практичних занять студентів V курсу 
медичних факультетів. / Візір В.А., Буряк В.В., Шолох С.Г., Заіка І.В., 
Школовий В.В. – Запоріжжя, 2019. – 163 с. 

70. Основи діагностики, лікування та профілактики захворювань 
органів дихання. Модуль 2. Навчально-методичний посібник для практичних 
занять студентів V курсу медичних факультетів. / Візір В.А., Приходько І.Б., 
Деміденко О.В., Садомов А.С. – Запоріжжя, 2019. – 104 с. 
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71. Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб 
сечостатевої системи. Модуль 2. Частина 1. Навчально-методичний посібник 
для практичних занять студентів V курсу медичних факультетів. / Візір В.А., 
Деміденко О.В., Приходько І.Б., Гончаров О.В. – Запоріжжя, 2019. – 119 с. 

72. Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб 
сечостатевої системи. Модуль 2. Частина 2. Навчально-методичний посібник 
для практичних занять студентів V курсу медичних факультетів. / Візір В.А., 
Деміденко О.В., Садомов А.С., Гончаров О.В. – Запоріжжя, 2019. – 132 с. 

73. Основи економіки та системи обліку у фармації. Модуль 2. 
Навчально-методичний посібник для практичних занять студентів IV курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «ТПКЗ». 2-ге вид., доопрац. і 
доповн. / Литвиненко О.В., Сінча Н.І., Дондик Н.Я., Демченко В.О., 
Британова Т.С., Кравченко Т.В. – Запоріжжя, 2019. – 229 с. 

74. Основи економіки та системи обліку у фармації. Модуль 2. 
Навчально-методичний посібник для практичних занять студентів IV курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». 2-ге вид., доопрац. і 
доповн. / Литвиненко О.В., Сінча Н.І., Дондик Н.Я., Демченко В.О., 
Британова Т.С., Кравченко Т.В. – Запоріжжя, 2019. – 238 с. 

75. Основи клінічної фармації. Навчально-методичний посібник для 
семінарських занять провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація». / 
Білай І.М., Крайдашенко О.В. – Запоріжжя, 2019. – 83 с. 

76. Основи судово-медичної експертизи. Навчально-методичний 
посібник для лікарів-інтернів спеціальності «Судово-медична експертиза». / 
Голубович Л.Л., Зубко М.Д., Ольховський В.О. – Запоріжжя, 2019. – 934 с. 

77. Основи ультразвукового дослідження серця і внутрішніх органів. 
Частина ІІ. Навчально-методичний посібник для практичних занять студентів 
V курсу медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», 
«Педіатрія». / Візір В.А., Деміденко О.В., Приходько І.Б. – Запоріжжя,  
2019. – 119 с. 

78. Основні методи обстеження хворих в клініці внутрішніх хвороб. 
Методичний посібник для викладачів які проводять практичні заняття зі 
студентами ІІІ курсу медичних факультетів. / Сиволап В.В., Лукашенко Л.В., 
Лихасенко І.В. – Запоріжжя, 2018. – 93 с. 

79. Основні методи обстеження хворих в клініці внутрішніх хвороб. 
Методичний посібник для викладачів які проводять практичні заняття зі 
студентами – іноземних громадян ІІІ курсу медичних факультетів. /  
Сиволап В.В., Лихасенко І.В. – Запоріжжя, 2018. – 99 с. 

80. Основні поняття та визначення хімічної термодинаміки. 
Методичний посібник. /  Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Чернега Г.В., 
Варинський Б.О., Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., Фролова Ю.С. – Запоріжжя, 
2018. – 91 с. 

81. Основы диагностики, лечения и профилактики заболеваний костно-
мышечной системы и соединительной ткани. Модуль 2. Часть 1. Навчально-
методичний посібник для практичних занять студентів – іноземних громадян 
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V курсу медичних факультетів. / Візір В.А., Садомов А.С., Гончаров О.В., 
Шолох С.Г., Насоненко О.В. – Запоріжжя, 2019. – 213 с. (рос.). 

82. Основы диагностики, лечения и профилактики заболеваний костно-
мышечной системы и соединительной ткани. Модуль 2. Часть 2. Навчально-
методичний посібник для практичних занять студентів – іноземних громадян 
V курсу медичних факультетів. / Візір В.А., Буряк В.В., Шолох С.Г.,  
Заіка І.В., Школовий В.В. – Запоріжжя, 2019. – 172 с. (рос.). 

83. Основы диагностики, лечения и профилактики заболеваний органов 
дыхания. Модуль 2. Навчально-методичний посібник для практичних занять 
студентівV курсу медичних факультетів. / Візір В.А., Приходько І.Б., 
Деміденко О.В.,  Садомов А.С. – Запоріжжя, 2019. – 98 с. (рос.). 

84. Основы диагностики, лечения и профилактики основных 
заболеваний мочеполовой системы. Модуль 2. Часть 1. Навчально-
методичний посібник для практичних занять студентів – іноземних громадян 
V курсу медичних факультетів. / Візір В.А., Деміденко О.В., Приходько І.Б., 
Гончаров О.В. – Запоріжжя, 2019. – 129 с. (рос.). 

85. Основы диагностики, лечения и профилактики основных 
заболеваний мочеполовой системы. Модуль 2. Часть 2. Навчально-
методичний посібник для практичних занять студентів – іноземних громадян 
V курсу медичних факультетів. / Візір В.А., Деміденко О.В., Садомов А.С., 
Гончаров О.В. – Запоріжжя, 2019. – 137 с. (рос.). 

86. Особливості ведення пацієнтів з вторинною глаукомою. Навчально-
методичний посібник для PhD-аспірантів спеціальності «Офтальмологія». / 
Завгородня Н.Г., Саржевська Л.Е., Поплавська І.О., Цибульська Т.Є., 
Безденежна О.О. – Запоріжжя, 2018. – 71 с. 

87. Особливості викладання основ внутрішньої медицини 
(ендокринологія, гастроентерологія, пульмонологія, гематологія, загальні 
питання внутрішньої медицини). Навчально-методичний посібник для 
студентів ІV курсу/ Сиволап В.Д. – Запоріжжя, 2018. – 121 с. 

88. Патологія органу зору при захворюваннях крові у дітей. Навчально-
методичний посібник для студентів ІV курсу спеціальностей «Лікувальна 
справа» та «Педіатрія». / Резніченко Ю.Г.,  Саржевська Л.Е. – Запоріжжя, 
2018. – 92 с. 

89. Патофизиология системы крови. Раздел 2. Патофизиология органов 
и систем организма. Методичні рекомендації для самостійної підготовки до 
практичних занять студентів – іноземних громадян ІІІ курсу медичних 
факультетів спеціальності «Медицина». / Колесник Ю.М., Ганчева О.В., 
Абрамов А.В., Жулінський В.О., Ковальов М.М., Василенко Г.В.,  
Мельнікова О.В., Іваненко Т.В., Грекова Т.А., Каджарян Є.В., Тiщенко С.В., 
Данукало М.В. – Запоріжжя, 2019. – 70 с. (рос.). 

90. Педіатрія. Найбільш поширені захворювання системи 
кровотворення у дітей. Диференційна діагностика та невідкладна допомога 
при основних невідкладних станах. Методичний посібник для викладачів / 
Резніченко Ю.Г., Компанієць В.М., Гиря О.М., Каменщик А.В., Пашкова О.Є., 
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Самойлик К.В., Чудова Н.І., Ярцева М.О., Погрібна А.О. – Запоріжжя,  
2018. – 190 с. 

91. Педіатрія. Найбільш поширені захворювання системи 
кровотворення у дітей. Диференційна діагностика та невідкладна допомога 
при основних невідкладних станах. Навчально-методичний посібник для 
студентів VІ курсу спеціальності «Педіатрія»./Леженко Г.О., Резніченко Ю.Г., 
Компанієць В.М., Гиря О.М., Каменщик А.В., Крайня Г.В., Лебединець О.М., 
Самойлик К.В., Чудова Н.І., Ярцева М.О., Погрібна А.О. – Запоріжжя,  
2019. – 150 с. 

92. Поверхневі явища. Адсорбція. Методичний посібник для  
викладачів. / Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Чернега Г.В., Варинський Б.О., 
Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., Фролова Ю.С. – Запоріжжя, 2018. – 73 с. 

93. Поняття про розчини, їх властивості, класифікації та колігативні 
властивості розчинів. Методичний посібник для викладачів. / Каплаушенко А.Г., 
Пряхін О.Р., Чернега Г.В., Варинський Б.О., Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., 
Фролова Ю.С. – Запоріжжя, 2018. – 70 с. 

94. Порушення кислотно-основного стану. Розділ 1. Загальна 
патофізіологія. Змістовий розділ: Типові порушення обміну речовин. 
Навчально-методичний посібник для самостійної підготовки студентів ІІІ 
курсу медичних факультетів спеціальності «Медицина». / Колесник Ю.М., 
Ганчева О.В., Абрамов А.В., Жулінський В.О., Ковальов М.М., Василенко Г.В., 
Мельнікова О.В., Іваненко Т.В., Грекова Т.А., Каджарян Є.В., Тiщенко С.В., 
Данукало М.В., Ісаченко М.І. – Запоріжжя, 2019. – 71 с. 

95. Пошкодження органа зору. Контузія ока. Навчально-методичний 
посібник для PhD аспірантів спеціальності «Сучасна офтальмологія». / 
Завгородня Н.Г., Саржевська Л.Е., Цибульська Т.Є., Костровська К.О., 
Безденежна О.О. – Запоріжжя, 2018. – 71 с. 

96. Принципи розробки online курсів для самостійної роботи студентів 
на платформі EDX. Методичний посібник. / Іванькова Н.А., Рижов О.А., 
Васілакін В.В. – Запоріжжя, 2018. –  74 с. 

97. Пропедевтика внутренних болезней. Навчально-методичний 
посібник для студентів – іноземних громадян ІІ курсу спеціальності 
«Стоматологія». / Михайловська Н.С., Кулинич Т.О. – Запоріжжя, 2018. –  
275 с. (рос.). 

98. Психологічна підтримка дітей та підлітків в кризових ситуаціях. 
Навчально-методичний посібник для студентів ІV курсу медичних факультетів 
спеціальностей «Лікувальна справа» та «Педіатрія». / Резніченко Ю.Г.,  
Саржевський С.Н. – Запоріжжя, 2018. – 88 с. 

99. Радіаційні ураження. Навчально-методичний посібник для 
практичних занять студентів V курсу спеціальностей «Лікувальна справа», 
«Педіатрія». / Візір В.А., Деміденко О.В., Школовий В.В. – Запоріжжя,  
2019. – 70 с. 

100. Реабілітація пацієнтів з захворюваннями нервової системи. 
Навчально-методичний посібник для студентів IV курсу спеціальності 
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«Медицина». / Козьолкін О.А., Сікорська М.В., Візір І.В. – Запоріжжя,  
2019. – 183 с. 

101. Розчини ВМС. Методичний посібник для викладачів. /  
Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Чернега Г.В., Варинський Б.О., Щербак М.О., 
Самелюк Ю.Г., Фролова Ю.С. – Запоріжжя, 2018. – 70 с. 

102. Роль педіатра у наданні медичної допомоги дітям з 
офтальмопатологією. Навчально-методичний посібник. / Резніченко Ю.Г., 
Саржевська Л.Е. – Запоріжжя, 2018. – 88 с. 

103. Симптоми та синдроми при захворюваннях внутрішніх органів. 
Методичний посібник для викладачів які проводять практичні заняття зі 
студентами ІІІ курсу медичних факультетів. / Сиволап В.В, Лукашенко Л.В., 
Лихасенко І.В. – Запоріжжя, 2018. – 90 с. 

104. Симптоми та синдроми при захворюваннях внутрішніх органів. 
Методичний посібник для викладачів які проводять практичні заняття зі 
студентами – іноземних громадян ІІІ курсу медичних факультетів. /  
Сиволап В.В., Лихасенко І.В. – Запоріжжя, 2018. – 89 с. 

105. Синдромологічна діагностика захворювань вегетативної нервової 
системи. Навчально-методичний посібник для студентів ІV курсу медичних 
факультетів спеціальностей «Лікувальна справа» та «Педіатрія». / Кривенко В.І., 
Ревенько А.В., Демченко А.В., Яркова С.В. – Запоріжжя, 2018. – 124 с. 

106. Системні неврози у дітей. Навчально-методичний посібник для 
студентів ІV курсу медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна 
справа» та «Педіатрія». / Резніченко Ю.Г.,  Саржевський С.Н. – Запоріжжя, 
2018. – 94 с. 

107. Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я. 
Методичний посібник для викладачів які викладають студентам VІ курсу 
медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія». / 
Кліменко В.І., Таранов В.В. – Запоріжжя, 2019. – 70 с. 

108. Спадкова патологія органу зору у дітей. Навчально-методичний 
посібник для студентів ІV курсу медичних факультетів спеціальностей 
«Лікувальна справа» та «Педіатрія». / Резніченко Ю.Г., Саржевська Л.Е. – 
Запоріжжя, 2018. – 110 с. 

109. Спеціальна гістологія. Частина І. Навчально-методичний посібник 
для студентів ІІ курсу медичних факультетів спеціальності «Медицина». / 
Попко С.С., Євтушенко В.М., Алієва Є.Г., Таврог М.Л., Хитрик А.І.,   
Бушман В.С., Нечепоренко А.Г. – Запоріжжя, 2018. – 94 с. 

110. Спеціальна гістологія. Частина ІІ. Навчально-методичний посібник 
для студентів ІІ курсу медичних факультетів спеціальності «Медицина». / 
Попко С.С., Євтушенко В.М., Алієва Є.Г., Таврог М.Л., Хитрик А.І.,   
Бушман В.С., Нечепоренко А.Г. – Запоріжжя, 2018. – 137 с. 

111. Стоматологічні аспекти ведення хворих із соматичною патологією. 
Навчально-методичний посібник для студентів ІІІ-IV курсів спеціальності 
«Стоматологія». / Михайловська Н.С., Міняйленко Л.Є., Стецюк І.О. – 
Запоріжжя, 2019. – 154 с. 
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112. Сучасні методи лікування невідкладних станів в офтальмології в 
Україні та світі. Травми ока. Навчально-методичний посібник для  
PhD-аспірантів спеціальності «Офтальмологія». / Завгородня Н.Г., 
Саржевська Л.Е., Цибульська Т.Є. – Запоріжжя, 2018. – 86 с. 

113. Сучасні методи лікування патології кришталика. Навчально-
методичний посібник для PhD аспірантів спеціальності «Сучасна 
офтальмологія». / Завгородня Н.Г., Саржевська Л.Е., Цибульська Т.Є., 
Костровська К.О. – Запоріжжя, 2018. – 78 с. 

114. Сучасні методи обстеження ока. Оптична когерентна томографія. 
Навчально-методичний посібник для PhD аспірантів спеціальності «Сучасна 
офтальмологія». / Завгородня Н.Г., Безуглий М.Б., Поплавська І.О., 
Саржевська Л.Е., Михальчик С.В. – Запоріжжя, 2018. – 70 с. 

115. Тактика сімейного  лікаря при невідкладних станах в кардіології. 
Навчально-методичний посібник для студентів VI курсу спеціальностей 
«Лікувальна справа», «Педіатрія». / Михайловська Н.С., Олійник Т.В. – 
Запоріжжя, 2019. – 134 с. 

116. Тактика сімейного лікаря при синкопальних станах. Навчально-
методичний посібник для студентів VI курсу / Михайловська Н.С.,  
Грицай Г.В. – Запоріжжя, 2019. – 132 с. 

117. Тактика сімейного лікаря при невідкладних станах в ендокринології, 
ревматології, пульмонології. Навчально-методичний посібник для студентів 
VІ курсу медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», 
«Педіатрія». / Михайловська Н.С., Грицай Г.В. – Запоріжжя, 2019. – 180 с. 

118. Тактика сімейного лікаря при невідкладних станах в нефрології, 
алергології, гематології, гастроентерології. Навчально-методичний посібник 
для студентів VІ курсу спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія». / 
Михайловська Н.С., Стецюк І.О. – Запоріжжя, 2019. – 110 с. 

119. Українська мова. Аудіювання лекцій за фахом з використанням 
мультимедійних презентацій. Методичний посібник для викладачів, які 
викладають слухачам – іноземним громадянам довузівського етапу 
підготовки. / Гринь Ю.В., Манаева Г.С. – Запоріжжя, 2018. – 103 с. 

120. Ультрафіолетове випромінювання. Гігієнічні аспекти його 
використання в медицині. Навчально-методичний посібник для практичних 
занять студентів ІІІ курсу спеціальностей «Медицина», «Фармація». / 
Севальнєв А.І., Гребняк М.П., Федорченко Р.А., Кірсанова О.В., Куцак А.В., 
Шаравара Л.П., Соколовська І.А., Волкова Ю.В. – Запоріжжя, 2019. – 113 c. 

121. Управління якістю. Навчально-методичний посібник для 
спеціальності «ТПКЗ». / Демченко В.О., Ткаченко Н.О. – Запоріжжя,  
2019.– 144 с. 

122. Фармакогнозія. Методи фармакогностичного аналізу. ЛР, сировина 
рослинного і тваринного походження, яка містить вуглеводи, глікозиди, 
ліпіди, білки, вітаміни, органічні кислоти та ізопреноїди. Змістовний модуль 1. 
Навчально-методичний посібник для студентів ІІІ курсу спеціальності 
«Фармація»./Тржецинський С.Д.,Мозуль В.І., Денисенко О.М., Головкін В.В., 
Одинцова В.М., Шевченко І.М., Аксьонова І.І. – Запоріжжя, 2019.–230 с. 
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123. Фармакогнозія. Методичний посібник для викладачів які 
викладають провізорам передатестаційного циклу спеціальності «Загальна 
фармація». / Смойловська Г.П., Хортецька Т.В., Мазулін О.В. – Запоріжжя, 
2018. – 72 с. 

124. Фармакоекономіка у фармації. Навчально-методичний посібник для 
слухачів передатестаційних курсів ПК спеціальності «Організація і 
управління фармацією». / Бушуєва І.В. – Запоріжжя, 2019. – 96 с. 

125. Фармакотерапія. Клінічна фармація. Навчально-методичний 
посібник для практичних занять і підготовки до модульного контролю 
студентів спеціальності «Фармація» заочної форми навчання. /  
Крайдашенко О.В., Свинтозельський О.О. – Запоріжжя, 2019. – 249 с. 

126. Фармакотерапія. Навчально-методичний посібник для студентів  
ІV курсу. 2-ге вид., доопрац. і доповн. / Крайдашенко О.В., Свинтозельський О.О., 
Красько М.П., Долінна М.О.,  Саржевська А.В., Самура Т.О. – Запоріжжя, 
2018. – 159 с. 

127. Фармакоэкономика. Модуль 1. Навчально-методичний посібник для 
студентів-іноземних громадян ІV курсу спеціальності «Фармація». / 
Литвиненко О.В., Сінча Н.І., Дондик Н.Я., Демченко В.О., Кравченко Т.В., 
Британова Т.С. – Запоріжжя, 2018. – 81 с. (рос.). 

128. Фармацевтическая химия. Навчально-методичний посібник для 
студентів – іноземних громадян ІІІ курсу спеціальності «Фармація». / 
Кучеренко Л.І., Портна О.О., Хромильова О.В., Німенко Г.Р., Борсук С.О. – 
Запоріжжя, 2019. – 100 с. (рос.). 

129. Фармацевтическая химия. Раздел 2.2. Навчально-методичний 
посібник для студентів – іноземних громадян ІІІ курсу спеціальності 
«Фармація». / Кучеренко Л.І., Портна О.О., Хромильова О.В., Німенко Г.Р., 
Борсук С.О. – Запоріжжя, 2019. – 129 с. (рос.). 

130. Фармацевтическая химия. Раздел 2.3. Навчально-методичний для 
студентів – іноземних громадян ІІІ курсу спеціальності «Фармація». / 
Кучеренко Л.І., Портна О.О., Хромильова О.В., Німенко Г.Р., Борсук С.О. – 
Запоріжжя, 2019. – 133 с. (рос.). 

131. Фармацевтична хімія. Навчально-методичний посібник для 
студентів ІІІ курсу фармацевтичний факультетів спеціальності «Фармація». / 
Кучеренко Л.І., Портна О.О., Хромильова О.В., Німенко Г.Р., Борсук С.О. – 
Запоріжжя, 2019. – 97 с. 

132. Фармацевтична хімія. Розділ 2.2. Навчально-методичний  
посібник для студентів ІІІ курсу спеціальності «Фармація». / Кучеренко Л.І., 
Портна О.О., Хромильова О.В., Німенко Г.Р., Борсук С.О. – Запоріжжя,  
2019. – 127 с. 

133. Фармацевтична хімія. Розділ 2.3. Навчально-методичний посібник 
для студентів ІІІ курсу спеціальності «Фармація». / Кучеренко Л.І.,  
Портна О.О., Хромильова О.В., Німенко Г.Р., Борсук С.О. – Запоріжжя,  
2019. – 128 с. 
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134. Фізична реабілітація та спортивна медицина в стоматології. 
Методичний посібник. / Малахова С.М., Черепок О.О., Волох Н.Г.,  
Ткаліч Я.І. – Запоріжжя, 2018. – 70 с. 

135. Фізична реабілітація та спортивна медицина. Методичний посібник./ 
Малахова С.М., Черепок О.О., Волох Н.Г., Ткаліч Я.І–Запоріжжя, 2018.– 94 с. 

136. Формалізація, алгоритмізація та програмування фармацевтичних 
задач засобами Turbo-Pascal. Навчально-методичний посібник для студентів 
фармацевтичних факультетів спеціальностей «Фармація», «ТПКЗ». /  
Рижов О.А., Строітєлєва Н.І. – Запоріжжя, 2019. – 140 с. 

137. Хімічна кінетика. Швидкість і механізм хімічних реакцій. 
Методичний посібник / Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Чернега Г.В., 
Варинський Б.О., Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., Фролова Ю.С. – Запоріжжя, 
2018. – 76 с. 

138. Хроническая болезнь почек. Заместительная почечная терапия. 
Навчально-методичний посібник для практичних занять студентів V курсу 
спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія». / Візір В.А., Деміденко О.В., 
Садомов А.С., Приходько І.Б., Овська О.Г. – Запоріжжя, 2019. – 88 с. 

139. Якість, стандартизація та сертифікація ліків. Методичний посібник 
для викладачів, які проводять семінарські та практичні заняття у слухачів 
курсів підвищення кваліфікації провізорів спеціальності «Загальна 
фармація». / Бігдан О.А., Лукіна І.А., Мазулін О.В. – Запоріжжя, 2018. – 95 с. 

140. Forensic medicine. Part I. (Судова медицина. Частина І). Навчально-
методичний посібник для студентів IV курсу спеціальності «Медицина». / 
Туманський В.О., Туманська Л.М. – Запоріжжя, 2019. – 104 с. (англ.). 

141. Forensic medicine. Part IV. (Судова медицина. Частина ІV). 
Навчально-методичний посібник для студентів – іноземних громадян IV 
курсу медичних факультетів спеціальності «Медицина». / Туманський В.О., 
Туманська Л.М. – Запоріжжя, 2019. – 91 с. (англ.). 

142. Latin medical terminology. Методичний посібник для викладачів, які 
викладають  студентам спеціальності 222 «Медицина». / Калашникова М.Ю., 
Мартьянова М.Є. – Запоріжжя, 2018. – 121 с. 

143. Lingua latina medica ad magistros. Методичний посібник для 
викладачів, які викладають студентам спеціальностей 221 «Стоматологія», 
222 «Медицина», 224 «ТМДЛ», спеціалізації «ЛД», 227 «Фізична 
терапія,ерготерапія», 228 «Педіатрія». / Олексієнко А.В., Калашникова М.Ю., 
Мартьянова М.Є., Скрипник Ю.С. – Запоріжжя, 2018. – 129 с. 

144. The experience of implementing the D-PBL method with the use of 
Virtual Patients at ZSMU. (Досвід впровадження методу D-PBL з 
використанням віртуальних пацієнтів у ЗДМУ). Методичний посібник. / 
Террі Поултон, Джонатан Раунд, Елла Поултон, Авраменко М.О.,  
Фурик О.О., Костровський О.М., Капшитар О.О., Білай А.І., Волошин О.М., 
Білий А.К. – Запоріжжя, 2018. – 82 с. (англ.). 
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Практикуми – 126 
1. Аналіз фінансово-господарської діяльності аптек. Практикум для 

самостійної роботи провізорів-спеціалістів спеціальності «Організація і 
управління фармацією». / Бушуєва І.В. – Запоріжжя, 2019. – 94 с. 

2. Аналітична хімія. Практикум для студентів ІІ курсу фармацевтичних 
факультетів спеціальності «Фармація, промислова фармація». / Васюк С.О., 
Коржова А.С. – Запоріжжя, 2019. – 96 с. 

3. Анатомия человека. «КРОК-1». Практикум для самостійної роботи 
студентів – іноземних громадян І-ІІ курсів медичних факультетів 
спеціальності «Медицина». / Григор’єва О.А., Лебединець М.Г., Штанько І.Ф., 
Світлицький А.О., Артюх О.В., Чугін С.В., Щербаков М.С., Тополенко Т.А., 
Грінівецька Н.В., Абросімов Ю.Ю., Чернявський А.В., Таланова О.С.,  
Апт О.А., Вовченко М.Б., Богданов П.В., Здовбіцька Ю.В., Васильчишина Н.Ю., 
Сирота В.О., Зінич О.Л., Матвєйшина Т.М.,  Писаренко А.С., Лазарик О.Л. – 
Запоріжжя, 2019. –108 с. (рос.-англ.). 

4. Анатомія людини. «КРОК-1». Практикум для самостійної роботи 
студентів І-ІІ курсів медичних факультетів спеціальності «Медицина». / 
Григор’єва О.А., Щербаков М.С., Лебединець М.Г., Штанько І.Ф., 
Світлицький А.О., Артюх О.В., Чугін С.В., Тополенко Т.А., Грінівецька Н.В., 
Абросімов Ю.Ю., Чернявський А.В., Таланова О.С., Апт О.А., Вовченко М.Б., 
Лазарик О.Л., Богданов П.В., Здовбіцька Ю.В., Сирота В.О., Зінич О.Л., 
Матвєйшина Т.М., Васильчишина Н.Ю., Писаренко А.С. – Запоріжжя,  
2019. – 216 с. 

5. Англійська мова. Практикум для студентів І курсу медичних 
факультетів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». / Волкова Г.К., 
Беспала Л.В. – Запоріжжя, 2018. – 79 с. 

6. Аптечна технологія лікарських засобів. Модуль 1. Практикум для 
самостійної роботи студентів ІІІ курсу фармацевтичних факультетів 
спеціальності «Фармація, промислова фармація». / Гладишев В.В., 
Пухальська І.О., Литвиненко Т.М., Малецький М.М., Лисянська Г.П., 
Романіна Д.М., Каплаушенко Т.М. – Запоріжжя, 2019. – 96 с. 

7. Аптечная технология лекарственных средств. Модуль 1. Практикум 
для самостійної роботи студентів – іноземних громадян ІІІ курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, промислова 
фармація». / Гладишев В.В., Пухальська І.О., Литвиненко Т.М., Малецький М.М., 
Лисянська Г.П., Романіна Д.М., Каплаушенко Т.М. – Запоріжжя, 2019. – 
96 с. (рос.). 

8. Аптечная технология лекарственных средств. Модуль 2. Практикум 
для самостійної роботи студентів – іноземних громадян ІІІ курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, промислова 
фармація». / Гладишев В.В., Пухальська І.О., Литвиненко Т.М., Малецький М.М., 
Лисянська Г.П., Романіна Д.М., Каплаушенко Т.М. – Запоріжжя, 2019. – 
100 с. (рос.). 
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9. Біологічна хімія. Практикум для підготовки до ліцензійного іспиту 
«Крок-Б» студентів ІІІ курсу медичних факультетів спеціальності 224 
«Технології медичної діагностики та лікування». / Павлов С.В., Горбачова С.В., 
Баранова Л.В., Біленький С.А., Бухтіярова Н.В., Левченко К.В., Нікітченко Ю.В., 
Бурлака К.А. – Запоріжжя, 2019. – 90 с. 

10. Біологічна хімія. Розділ 1. Загальні закономірності метаболізму. 
Метаболізм вуглеводів, ліпідів, амінокислот. Практикум для самостійної 
роботи студентів ІІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальності 
«Фармація». / Александрова К.В., Макоїд О.Б., Шкода О.С., Саліонов В.О., 
Михальченко Є.К. – Запоріжжя, 2019. – 79 с. 

11. Біологічна хімія. Розділ 2. Молекулярна біологія. Біохімія 
міжклітинних комунікацій, тканин та фізіологічних функцій. Практикум для 
самостійної роботи студентів ІІ курсу медичних факультетів спеціальності 
«Медицина». / Александрова К.В., Макоїд О.Б., Крісанова Н.В., Рудько Н.П. – 
Запоріжжя, 2019. – 123 с. 

12. Біологічна хімія. Розділ 2. Обмін складних білків. Молекулярна 
біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій, тканин та фізіологічних 
функцій. Практикум для самостійної роботи студентів ІІІ курсу фармацевтичних  
факультетів спеціальності «Фармація». / Александрова К.В., Шкода О.С., 
Саліонов В.О., Михальченко Є.К. – Запоріжжя, 2019. – 83 с. 

13. Біологічна хімія. Частина І. Практикум для самостійної роботи 
студентів ІІ курсу медичних факультетів спеціальності «Фізична терапія, 
ерготерапія». / Александрова К.В., Макоїд О.Б., Іванченко Д.Г. – Запоріжжя, 
2019. – 80 с. 

14. Біологічна хімія. Частина ІІ. Практикум для самостійної роботи 
студентів ІІ курсу медичних факультетів спеціальності «Фізична терапія, 
ерготерапія». / Александрова К.В., Макоїд О.Б., Іванченко Д.Г. – Запоріжжя, 
2019. – 77 с. 

15. Біохімічні констеляції патологічних процесів. Модуль 1. Практикум 
для студентів І курсу медичних факультетів спеціальності «Технології 
медичної діагностики та лікування». / Павлов С.В., Горбачова С.В.,   
Біленький С.А., Бухтіярова Н.В., Баранова Л.В., Левченко К.В., Нікітченко Ю.В., 
Бурлака К.А. – Запоріжжя, 2019. – 99 с. 

16. Біохімія патологічних процесів в організмі людини та їх  
лабораторна діагностика. Практикум для студентів І курсу освітньо-
кваліфікаційного рівня «Магістр» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування». /  
Павлов С.В., Горбачова С.В., Біленький С.А., Бухтіярова Н.В., Євсєєва Л.В., 
Левченко К.В., Нікітченко Ю.В. – Запоріжжя, 2018. – 102 с. 

17. Біохімія кісткової тканини і твердих (мінералізованих) тканин зуба. 
Практикум для студентів медичних факультетів. / Александрова К.В.,  
Швець В.М., Михальченко Є.К. – Запоріжжя, 2019. – 95 с. 

18. Вроджені вади органу зору. Практикум для студентів ІV курсу 
медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія». / 
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Саржевська Л.Е., Цибульська Т.Є., Резніченко Ю.Г. – Запоріжжя,  
2018. – 74 с. 

19. Вчимо українську мову самостійно. Частина І. Практикум для 
самостійної роботи слухачів – іноземних громадян довузівського етапу 
підготовки. / Васецька Л.І., Соловйова О.В., Кужелева Л.М. – Запоріжжя, 
2019. – 158 с. 

20. Вчимо українську мову самостійно. Частина ІІ. Практикум для 
самостійної роботи слухачів – іноземних громадян довузівського етапу 
підготовки. / Васецька Л.І., Соловйова О.В., Кужелева Л.М. – Запоріжжя, 
2019. – 230 с. 

21. Гематологічні методи дослідження. Модуль 2. Практикум для 
студентів медичних факультетів спеціальності «Лабораторна діагностика». / 
Павлов С.В., Горбачова С.В., Бухтіярова Н.В., Біленький С.А., Євсєєва Л.В., 
Левченко К.В., Нікітченко Ю.В. – Запоріжжя, 2018. – 103 с. 

22. Гематологічні методи дослідження. Практикум для лікарів-інтернів 
спеціальності «Лабораторна діагностика». / Павлов С.В., Горбачова С.В., 
Біленький С.А., Бухтіярова Н.В., Євсєєва Л.В., Левченко К.В.,  
Нікітченко Ю.В. – Запоріжжя, 2018. – 80 с. 

23. Гемобластози. Лабораторна діагностика захворювань шлушково-
кишкового тракту, дослідження мокротиння та ліквору. Практикум для 
студентів ІІІ курсу медичних факультетів спеціальності 224 «Технології 
медичної діагностики та лікування». / Павлов С.В., Горбачова С.В., 
Бухтіярова Н.В., Біленький С.А., Баранова Л.В., Левченко К.В.,  
Нікітченко Ю.В., Бурлака К.А. – Запоріжжя, 2019. – 89 с. 

24. Гемопоез. Лабораторна діагностика анемій та гемобластозів. 
Практикум для лікарів-інтернів спеціальності «Технології медичної 
діагностики та лікування». / Павлов С.В., Горбачова С.В., Біленький С.А., 
Бухтіярова Н.В., Баранова Л.В., Левченко К.В., Нікітченко Ю.В.,  
Бурлака К.А. – Запоріжжя, 2019. – 96 с. 

25. Диференційна діагностика анемій. Мієлограма в нормі та  
при патології. Модуль 2. Практикум для студентів ІІІ курсу медичних 
факультетів спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування». / 
Павлов С.В., Горбачова С.В., Бухтіярова Н.В., Біленький С.А., Баранова Л.В.,  
Левченко К.В., Нікітченко Ю.В., Бурлака К.А. – Запоріжжя, 2019. – 75 с. 

26. Дослідження сечі та виділень зі статевих органів. Модуль 4. 
Практикум для студентів ІV курсу медичних факультетів спеціальності 
«Лабораторна діагностика». / Павлов С.В., Горбачова С.В., Бухтіярова Н.В., 
Біленький С.А., Євсєєва Л.В., Левченко К.В., Нікітченко Ю.В. –  
Запоріжжя, 2018. – 70 с. 

27. Експрес-аналіз лікарських засобів. Практикум для студентів  
ІІІ курсу фармацевтичний факультетів спеціальності «Фармація». /  
Кучеренко Л.І., Портна О.О., Хромильова О.В., Німенко Г.Р., Борсук С.О. – 
Запоріжжя, 2018. – 96 с. 
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28. Загальна нозологія. Типові патологічні процеси. Патологія органів 
та систем. Практикум для студентів фармацевтичних факультетів 
спеціальності «Фармація» заочної форми навчання. / Колесник Ю.М.,  
Ганчева О.В., Абрамов А.В., Жулінський В.О., Ковальов М.М., Василенко Г.В., 
Мельнікова О.В., Іваненко Т.В., Грекова Т.А., Каджарян Є.В., Тiщенко С.В., 
Данукало М.В., Федотова М.І. – Запоріжжя, 2018. – 70 с. 

29. Загальна нозологія. Типові патологічні процеси. Патофізіологія 
органів та систем. Практикум для студентів ІІ курсу медичних факультетів 
спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія». / Колесник Ю.М., Ганчева О.В., 
Абрамов А.В., Жулінський В.О., Ковальов М.М., Василенко Г.В.,  
Мельнікова О.В., Іваненко Т.В., Грекова Т.А., Каджарян Є.В., Тiщенко С.В., 
Данукало М.В., Ісаченко М.І. – Запоріжжя, 2019. – 80 с. 

30. Загальна нозологія. Типові патологічні процеси. Патофізіологія 
органів і систем. Практикум для студентів ІІ курсу медичних факультетів 
спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування». / Колесник Ю.М., 
Ганчева О.В., Абрамов А.В., Жулінський В.О., Ковальов М.М., Василенко Г.В., 
Мельнікова О.В., Іваненко Т.В., Грекова Т.А., Каджарян Є.В., Тiщенко С.В., 
Данукало М.В., Ісаченко М.І. – Запоріжжя, 2019. – 117 с. 

31. Загальна нозологія. Типові патологічні процеси. Розділ 1. 
Практикум для студентів ІІ курсу медичних факультетів спеціальності 
«Стоматологія». / Колесник Ю.М., Ганчева О.В., Абрамов А.В.,  
Жулінський В.О., Ковальов М.М., Василенко Г.В., Мельнікова О.В.,  
Іваненко Т.В., Грекова Т.А., Каджарян Є.В., Тiщенко С.В., Данукало М.В., 
Ісаченко М.І. – Запоріжжя, 2019. – 78 с. 

32. Загальна нозологія. Типові патологічні процеси. Розділ 1. 
Практикум для студентів ІІІ курсу медичних факультетів спеціальностей 
«Медицина», «Педіатрія». / Колесник Ю.М., Ганчева О.В., Абрамов А.В., 
Жулінський В.О., Ковальов М.М., Василенко Г.В., Мельнікова О.В.,  
Іваненко Т.В., Грекова Т.А., Каджарян Є.В., Тiщенко С.В., Данукало М.В., 
Ісаченко М.І. – Запоріжжя, 2019. – 82 с. 

33. Загальна фізіологія. Практикум для студентів ІІ курсу медичних 
факультетів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія». / Кущ О.Г., 
Омельянчик В.М., Бессараб Г.І., Степанова Н.В., Морозова О.В., 
Сухомлінова І.Є., Тихоновська М.А., Жернова Н.П., Кучковський О.М., 
Путілін Д.А., Прозорова Т.М., Чернова Ю.В., Шведова Т.А., Аравіцький Є.О., 
Бурега І.Ю., Крашевський А.В., Романова К.Б., Піртя Г.В. – Запоріжжя,  
2018. – 137 с. 

34. Загальна фізіологія. Фізіологія нервової та гуморальної систем 
регуляції функцій організму. Сенсорні функції організму. Інтеграційні 
функції ЦНС. Практикум для студентів ІІ курсу медичних факультетів 
спеціальностей «Медицина», «Педіатрія» які попередньо здобули освітньо-
кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст». / Кущ О.Г., Морозова О.В., 
Омельянчик В.М. – Запоріжжя, 2018. – 107 с. 
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35. Загальні аспекти діяльності клініко-лабораторної служби. Клінічний 
аналіз крові. Практикум для студентів ІІ курсу медичних факультетів 
спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування». /  
Павлов С.В., Горбачова С.В., Бухтіярова Н.В., Біленький С.А., Баранова Л.В., 
Левченко К.В., Нікітченко Ю.В., Бурлака К.А. – Запоріжжя, 2019. – 75 с. 

36. Загальні закономірності метаболізму. Метаболізм вуглеводів, 
ліпідів, амінокислот та його регуляція. Практикум для студентів II курсу 
медичних факультетів спеціальності «Стоматологія», які попередньо здобули 
освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст». / Александрова К.В., 
Швець В.М., Макоїд О.Б. – Запоріжжя, 2018. – 107 с. 

37. Загально-клінічні методи дослідження. Практикум для лікарів-
інтернів спеціальності «Лабораторна діагностика». / Павлов С.В., Горбачова С.В., 
Біленький С.А., Бухтіярова Н.В., Євсєєва Л.В., Левченко К.В.,  
Нікітченко Ю.В. – Запоріжжя, 2018. – 71 с. 

38. Зміни органу зору при патології ендокринної системи у дітей. 
Симптоматика, діагностика, основи лікування та профілактики. Практикум 
для студентів ІV курсу медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна 
справа», «Педіатрія». / Саржевська Л.Е., Цибульська Т.Є., Резніченко Ю.Г. – 
Запоріжжя, 2018. – 87 с. 

39. Іноземна мова за професійним спрямуванням. Англійська мова. 
Практикум для студентів IІ курсу медичних факультетів спеціальностей  
222 «Медицина», 224 «Технології медичної діагностики та лікування»,  
227 «Фізична терапія, ерготерапія», 228 «Педіатрія». / Гордієнко О.В., 
Мирошниченко О.А., Соляненко О.Л. – Запоріжжя,  2018. – 160 с. 

40. Кислотно-основна рівновага, мінеральний обмін, система регуляції 
агрегатного стану крові та їх порушення. Функціональна біохімія тканин. 
Практикум для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-Б» студентів  
ІV курсу медичних факультетів спеціальності «Лабораторна діагностика». / 
Павлов С.В., Горбачова С.В., Біленький С.А., Бухтіярова Н.В., Баранова Л.В., 
Левченко К.В., Нікітченко Ю.В., Бурлака К.А. – Запоріжжя, 2019. – 108 с. 

41. Кишкова група захворювань. Модуль ІІІ. Практикум для студентів 
IIІ курсу медичних факультетів спеціальнoсті «Технології медичної 
діагностики та лікування». / Єрьоміна А.К., Камишний О.М., Поліщук Н.М., 
Топол І.О., Тихоновська М.А. – Запоріжжя, 2018. –  77 с. 

42. Клінічна анатомія та оперативна хірургія. Практикум для 
самостійної роботи студентів II курсу медичних факультетів спеціальності 
«Медицина». / Григор’єва О.А., Скаковський Е.Р. – Запоріжжя, 2019. – 95 с. 

43. Клінічна анатомія та оперативна хірургія. Практикум для  
студентів II-III курсів медичних факультетів спеціальності «Медицина». / 
Григор’єва О.А., Скаковський Е.Р. – Запоріжжя, 2019. – 189 с. 

44. КРОК 2. Практикум для студентів І курсу медичних факультетів 
спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування». / Павлов С.В., 
Горбачова С.В., Біленький С.А., Бухтіярова Н.В., Баранова Л.В.,  
Левченко К.В., Нікітченко Ю.В., Бурлака К.А. – Запоріжжя, 2019. – 147 с. 
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45. КРОК Б. Практикум для студентів ІV курсу медичних факультетів 
спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування». / Павлов С.В., 
Горбачова С.В., Бухтіярова Н.В., Баранова Л.В., Біленький С.А.,  
Левченко К.В., Нікітченко Ю.В., Бурлака К.А. – Запоріжжя, 2019. – 88 с. 

46. Лабораторна діагностика органів дихання, травлення та сечостатевої 
системи. Практикум для лікарів-інтернів спеціалізації «Лабораторна 
діагностика». / Павлов С.В., Горбачова С.В., Біленький С.А., Бухтіярова Н.В., 
Баранова Л.В., Левченко К.В., Нікітченко Ю.В., Бурлака К.А. –  
Запоріжжя, 2019. – 84 с. 

47. Лабораторна діагностика сечостатевої системи в нормі та при 
патології. Модуль 4. Практикум для студентів ІV курсу медичних 
факультетів спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування». / 
Павлов С.В., Горбачова С.В., Бухтіярова Н.В., Біленький С.А., Баранова Л.В., 
Левченко К.В., Нікітченко Ю.В., Бурлака К.А. – Запоріжжя, 2019. – 74 с. 

48. Лабораторна діагностика. Практикум для студентів ІV курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Павлов С.В., 
Горбачова С.В., Євсєєва Л.В., Біленький С.А., Бухтіярова Н.В., Левченко К.В., 
Нікітченко Ю.В. – Запоріжжя, 2018. – 94 с. 

49. Лабораторна діагностика. Практикум для студентів фармацевтичних 
факультетів спеціальності «Фармація» заочної форми навчання. /  
Павлов С.В., Горбачова С.В., Баранова Л.В., Біленький С.А., Бухтіярова Н.В., 
Нікітченко Ю.В., Бурлака К.А., Левченко К.В. – Запоріжжя, 2019. – 94 с. 

50. Лабораторная диагностика. Практикум для самостійної роботи та 
позааудиторної роботи студентів – іноземних громадян фармацевтичних 
факультетів спеціальності «Фармація». / Павлов С.В., Горбачова С.В., 
Євсєєва Л.В., Бухтіярова Н.В., Біленький С.А., Нікітченко Ю.В. – Запоріжжя, 
2018. – 82 с. (рос.). 

51. Латинська мова та медична термінологія. Частина 1. Анатомічна 
термінологія. Практикум для самостійної роботи студентів І курсу медичних 
факультетів. / Олексієнко А.В., Скрипник Ю.С., Мартьянова М.Є. – 
Запоріжжя, 2019. – 121 с. 

52. Латинська мова та медична термінологія. Частина І. Анатомічна 
термінологія. Практикум для студентів – іноземних громадян І курсу 
медичних факультетів. 2-ге вид., доопрац. і доповн. / Куліченко А.К., 
Скрипник Ю.С., Хітрова І.О. – Запоріжжя, 2018. – 107 с. 

53. Латинська мова та медична термінологія. Частина ІІ. Клінічна 
термінологія. Практикум  для студентів – іноземних громадян І курсу 
медичних факультетів. 2-ге вид., доопрац. і доповн. / Куліченко А.К., 
Скрипник Ю.С., Хітрова І.О. – Запоріжжя, 2018. – 81 с. 

54. Латинська мова та медична термінологія. Частина ІІ. Клінічна 
термінологія. Практикум для самостійної роботи студентів І курсу медичних 
факультетів спеціальностей «Медицина», «Стоматологія», «Технології 
медичної діагностики та лікування», «Фізична терапія, ерготерапія», 
«Педіатрія» та студентів – іноземних громадян І курсу медичних факультетів 
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спеціальності «Медицина». / Олексієнко А.В., Скрипник Ю.С. – Запоріжжя, 
2019. – 89 с. 

55. Латинська мова та медична термінологія. Частина ІІІ. 
Фармацевтична термінологія. Практикум для студентів – іноземних громадян 
І курсу медичних факультетів. 2-ге вид., доопрац. і доповн. / Куліченко А.К., 
Скрипник Ю.С., Хітрова І.О. – Запоріжжя, 2018. – 97 с. 

56. Латинська мова. Практикум  для студентів – іноземних громадян  
І курсу медичних та фармацевтичних факультетів. 2-ге вид., доопрац. і 
доповн. / Куліченко А.К., Скрипник Ю.С., Хітрова І.О. – Запоріжжя,  
2018. – 96 с. 

57. Магнітне поле. Електромагнітні  коливання і хвилі. Практикум для 
слухачів – іноземних громадян довузівського етапу підготовки. / Біляк Н.С. – 
Запоріжжя, 2019. – 84 с. 

58. Медична хімія. Практикум для студентів І курсу медичних 
факультетів спеціальності «Педіатрія». / Васюк С.О., Коржова А.С. – 
Запоріжжя, 2019. – 94 с. 

59. Медична хімія. Практикум для студентів медичних факультетів.  / 
Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Варинський Б.О., Чернега Г.В.,  
Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., Фролова Ю.С. – Запоріжжя, 2019. – 68 с. 

60. Менеджмент та маркетинг у фармації. Практикум для студентів 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація» заочної форми 
навчання. / Демченко В.О., Ткаченко Н.О., Червоненко Н.М., Зарічна Т.П. – 
Запоріжжя, 2019. – 116 с. 

61. Менеджмент у фармації. Модуль 1. Практикум для студентів 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Демченко В.О., 
Ткаченко Н.О., Червоненко Н.М., Зарічна Т.П. – Запоріжжя, 2019. – 123 с. 

62. Методи фармакогностичного аналізу ЛСР. ЛР та  ЛСР рослинного і 
тваринного походження, що містять вуглеводи, глікозиди, ліпіди, білки, 
вітаміни, органічні кислоти та ізопреноїди. Змістовий модуль 1. Практикум 
для студентів ІІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальності 
«Фармація». 3-тє вид., доопрац. та перероб. / Тржецинський С.Д.,  
Мозуль  В.І., Денисенко О.М., Головкін В.В., Одинцова В.М., Шевченко І.М., 
Аксьонова І.І. – Запоріжжя, 2019. – 216 с. 

63. Морфологія та фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет. 
Модуль І. Практикум з для студентів II курсу медичного факультету 
спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування». / Єрьоміна А.К., 
Камишний О.М., Войтович О.В., Топол І.О. – Запоріжжя, 2018. –  90 с. 

64. Надання домедичної допомоги. Практикум. / Льовкін О.А.,  
Перцов В.І. – Запоріжжя, 2018. – 70 с. 

65. Обмін ліпідів, білків і амінокислот. Порушення метаболізму білків, 
ліпідів, вуглеводів. Клінічна біохімія гормонів. Модуль 2. Практикум для 
студентів ІV курсу медичних факультетів спеціальності «Лабораторна 
діагностика». / Павлов С.В., Горбачова С.В., Біленький С.А., Бухтіярова Н.В., 
Євсєєва Л.В., Левченко К.В., Нікітченко Ю.В. – Запоріжжя, 2018. – 88 с. 
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66. Обмін складних білків. Молекулярна біологія. Біохімія 
міжклітинних комунікацій, тканин і фізіологічних функцій. Практикум для 
підготовки до іспиту «Крок-1» студентів ІІ курсу медичних факультетів 
спеціальності «Стоматологія». / Александрова К.В., Макоїд О.Б., Швець В.М. – 
Запоріжжя, 2019. – 101 с. 

67. Организация фармацевтического обеспечения населения. Модуль 1. 
Практикум для студентів-іноземних громадян ІV курсу фармацевтичних 
факультетів спеціальності «Фармація». / Литвиненко О.В., Сінча Н.І.,  
Дондик Н.Я., Демченко В.О., Кравченко Т.В., Британова Т.С. – Запоріжжя, 
2018. – 172 с. (рос.). 

68. Організація роботи лабораторії. Практикум для студентів І курсу 
медичних факультетів спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та 
лікування». / Павлов С.В., Горбачова С.В., Баранова Л.В., Бухтіярова Н.В., 
Біленький С.А., Левченко К.В., Нікітченко Ю.В., Бурлака К.А. – Запоріжжя, 
2019. – 115 с. 

69. Організація та економіка фармації. Практикум для студентів 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Сінча Н.І., 
Литвиненко О.В. – Запоріжжя, 2018. – 163 с. 

70. Організація, економіка і управління фармацією. Практикум для 
слухачів курсів підвищення кваліфікації спеціальності «Організація і 
управління фармацією». / Бушуєва І.В. – Запоріжжя, 2019. – 98 с. 

71. Органічна хімія. Модуль 1. Практикум для студентів ІІ курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, промислова 
фармація». / Коваленко С.І., Прийменко Б.О., Воскобойнік О.Ю.,  
Кандибей К.І., Білий А.К., Казунін М.С., Антипенко О.М., Холодняк С.В., 
Коломоєць О.С. – Запоріжжя, 2019. – 154 с. 

72. Основи догляду за хворими та медична маніпуляційна техніка. 
Модуль 1. Практикум для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-Б» 
студентів І курсу медичних факультетів спеціальності 224 «Технології 
медичної діагностики та лікування». / Павлов С.В., Горбачова С.В.,  
Біленький С.А., Бухтіярова Н.В., Баранова Л.В., Левченко К.В., Нікітченко Ю.В., 
Бурлака К.А. – Запоріжжя, 2019. – 102 с. 

73. Основи лабораторної діагностики в практиці провізора. Практикум 
для студентів фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / 
Павлов С.В., Горбачова С.В., Баранова Л.В., Біленький С.А., Бухтіярова Н.В., 
Нікітченко Ю.В., Бурлака К.А., Левченко К.В. – Запоріжжя, 2019. – 89 с. 

74. Офтальмологія. Практикум для студентів ІV курсу медичних 
факультетів спеціальностей «Лікувальна справа» та «Педіатрія». /  
Завгородня Н.Г., Саржевська Л.Е., Івахненко О.М. – Запоріжжя, 2018. – 75 с. 

75. Оцінка клінічних та діагностичних показників патології ендокринної 
системи. Модуль 1. Практикум для студентів ІІІ курсу медичних факультетів 
спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування». /  
Павлов С.В., Біленький С.А., Горбачова С.В., Бухтіярова Н.В., Баранова Л.В., 
Левченко К.В., Нікітченко Ю.В., Бурлака К.А. – Запоріжжя, 2019. – 108 с. 
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76. Перші кроки до професійної англійської. Практикум для студентів  
II курсу медичних факультетів спеціальності 227 «Фізична терапія, 
ерготерапія». / Волкова Г.К., Беспала Л.В. – Запоріжжя, 2018. – 115 с. 

77. Російська мова як іноземна. Практикум для слухачів – іноземних 
громадян довузівського етапу підготовки. / Давидова І.В., Куйда Н.Я., 
Манаева Г.С., Турковський С.П. – Запоріжжя, 2019. – 154 с. 

78. Русский язык как иностранный. Введение в профессию: научная 
речь. Практикум для студентів – іноземних  громадян медичних факультетів 
спеціальності «Медицина». / Рагріна Ж.М. – Запоріжжя, 2018. – 130 с. (рос.). 

79. Русский язык как иностранный. Введение в специальность.  
Часть І. Практикум для студентів – іноземних громадян І курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, промислова 
фармація». / Дев’ятовська І.В. – Запоріжжя, 2019. – 143 с. (рос.). 

80. Русский язык как иностранный. Введение в специальность.  
Часть ІІ. Практикум для студентів – іноземних громадян І курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, промислова 
фармація». / Дев’ятовська І.В. – Запоріжжя, 2019. – 171 с. (рос.). 

81. Склад і функції крові. Практикум для студентів медичних 
факультетів. / Александрова К.В., Швець В.М. – Запоріжжя, 2019. – 118 с. 

82. Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я. 
Практикум для студентів VІ курсу медичних факультетів спеціальностей 
«Лікувальна справа», «Педіатрія». / Таранов В.В., Лур’є І.К., Петрихін В.П. – 
Запоріжжя, 2019. – 137 с. 

83. Спеціальна мікробіологія. Модуль ІІ. Практикум для  студентів  
IIІ курсу медичних факультетів спеціальності «Технології медичної 
діагностики та лікування». / Єрьоміна А.К., Камишний О.М., Поліщук Н.М., 
Жеребятьєв О.С. – Запоріжжя, 2018. –  76 с. 

84. Спеціальна патоморфологія. Практикум для студентів ІІІ курсу 
медичних факультетів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія». / 
Туманський В.О., Тертишний С.І., Шаврін В.О., Полковніков Ю.Ф.,  
Шишкін М.А., Баударбекова М.М., Сиротін О.І., Вотєва В.Є. – Запоріжжя, 
2019. – 80 с. 

85. Спортивна медицина. Практикум для студентів ІV курсу медичних 
факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія». / 
Михалюк Є.Л. – Запоріжжя, 2018. – 80 с. 

86. Структура та організація клінічної лабораторної служби в Україні. 
Практикум для студентів ІV курсу медичних факультетів спеціальності 
«Лабораторна діагностика». / Павлов С.В., Горбачова С.В., Бухтіярова Н.В., 
Баранова Л.В., Біленький С.А., Левченко К.В., Нікітченко Ю.В., Бурлака К.А. – 
Запоріжжя, 2019. – 96 с. 

87. Сучасні підходи у лікуванні дистрофічних захворювань органу зору. 
Практикум для PhD-аспірантів спеціальності «Офтальмологія». / Завгородня Н.Г., 
Саржевська Л.Е., Івахненко О.М., Цибульська Т.Є., Костровська К.О. – 
Запоріжжя, 2018. – 82 с. 
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88. Українська мова як іноземна. Компресія наукового тексту. 
Практикум для студентів – іноземних громадян ІІ курсу медичних 
факультетів спеціальності 222 «Медицина». / Рагріна Ж.М. – Запоріжжя, 
2019. – 129 с. 

89. Українська мова як іноземна. Перші кроки у професію. Практикум 
для студентів – іноземних громадян І курсу спеціальностей «Медицина», 
«Стоматологія», «Фармація, промислова фармація». / Гейченко К.І., 
Гриценко О.В., Даниленко Л.В., Якутіна Т.Г. – Запоріжжя, 2019. – 114 с. 

90. Українська мова як іноземна. Практикум для самостійної роботи 
студентів – іноземних громадян ІІ-ІІІ курсів спеціальності «Медицина». / 
Гейченко К.І., Даниленко Л.В., Агіна О.І., Коновальчук Н.О. – Запоріжжя, 
2018. – 211 с. 

91. Українська мова як іноземна. Професійна мова. Практикум для 
студентів – іноземних громадян І курсу спеціальностей «Медицина», 
«Стоматологія», «Фармація, промислова фармація». / Гейченко К.І., 
Гриценко О.В., Даниленко Л.В., Якутіна Т.Г. – Запоріжжя, 2019. – 234 с. 

92. Українська мова. Комунікативний морфолого-синтаксичний курс. 
Практикум для студентів – іноземних громадян І курсу медичних факультетів 
спеціальності 222 «Медицина». Частина І. / Гриценко О.В. – Запоріжжя,  
2019. – 135 с. 

93. Українська мова. Практикум для слухачів – іноземних громадян 
довузівського етапу підготовки. / Гайдук Л.П., Гринь Ю.В., Чорна Ю.В. – 
Запоріжжя, 2018. – 106 с. 

94. Українська мова: науковий стиль мовлення. Практикум для слухачів – 
іноземних громадян довузівського етапу підготовки. / Васецька Л.І., 
Завгородня Д.О., Чорна Ю.В. – Запоріжжя, 2019. – 119 с. 

95. Фармакогнозія з основами фітокосметики. Модуль 1. Методи 
фармакогностичного аналізу. Первинні метаболіти. Терпеноїди. 
Тритерпеноїди. Кардіостероїди. Практикум для лабораторної та самостійної 
роботи студентів ІІІ курсу спеціальності «Технології парфумерно-
косметичних засобів». 4-те вид., доопрац. та доп. / Тржецинський С.Д., 
Одинцова В.М., Денисенко О.М., Мозуль В.І., Головкін В.В., Шевченко І.М., 
Аксьонова І.І. – Запоріжжя, 2019. – 206 с. 

96. Фармакологія та медична рецептура. Модуль 1. 5 семестр. 
Практикум для студентів ІІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальності 
«Фармація». / Тржецинський С.Д., Гречана О.В., Носуленко І.С., Кулинич Р.Л., 
Кініченко А.О., Цикало Т.О. – Запоріжжя, 2018. –  98 с. 

97. Фармакологія. Частина І. Практикум для студентів ІІ курсу 
медичних факультетів спеціальності «Стоматологія». / Бєленічев І.Ф., 
Бухтіярова Н.В., Самура І.Б. – Запоріжжя, 2019. – 108 с. 

98. Фармакологія. Частина І. Практикум для студентів ІІІ курсу 
медичних факультетів спеціальності «Медицина». / Бєленічев І.Ф., 
Бухтіярова Н.В., Моргунцова С.А., Самура І.Б. – Запоріжжя, 2019. – 111 с. 
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99. Фармакологія. Частина ІІ. Практикум для студентів ІІІ курсу 
медичних факультетів спеціальності «Медицина». / Бєленічев І.Ф., 
Бухтіярова Н.В., Моргунцова С.А., Самура І.Б. – Запоріжжя, 2019. – 129 с. 

100. Фармакологія. Частина ІІ. Практикум для студентів ІІІ курсу 
медичних факультетів спеціальності «Стоматологія». / Бєленічев І.Ф., 
Бухтіярова Н.В., Самура І.Б. – Запоріжжя, 2019. – 128 с. 

101. Физиология. Раздел 2. Физиология висцеральных систем. Практикум 
для студентів – іноземних громадян ІІ  курсу медичних факультетів 
спеціальності 221 «Стоматологія». / Степанова Н.В., Сухомлінова І.Є., 
Тихоновська М.А., Морозова О.В., Бессараб Г.І., Пітря Г.В. – Запоріжжя, 
2019. – 96 с. (рос.). 

102. Фізична реабілітація. Практикум для студентів ІV курсу медичних 
факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія», 
«Стоматологія». / Михалюк Є.Л. – Запоріжжя, 2018. – 71 с. 

103. Фізична реабілітація. Практикум для студентів ІV курсу медичних 
факультетів спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія». / 
Михалюк Є.Л., Неханевич О.Б., Смірнова О.Л. – Запоріжжя, 2019. – 82 с. 

104. Фізична хімія. Практикум для студентів ІІ-ІІІ курсів 
фармацевтичних факультетів спеціальностей «Фармація», «ТПКЗ». / 
Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Варинський Б.О., Щербак М.О.,  
Самелюк Ю.Г., Фролова Ю.С. – Запоріжжя, 2019. – 79 с. 

105. Фізіологія людини. Практикум для студентів ІІ курсу медичних 
факультетів, які навчаються в рамках програми ECTS спеціальності 
«Технології медичної діагностики та лікування». / Кущ О.Г., Морозова О.В., 
Жернова Н.П., Бессараб Г.І., Омельянчик В.М., Степанова Н.В.,  
Сухомлінова І.Є., Тихоновська М.А., Кучковський О.М., Путілін Д.А., 
Прозорова Т.М., Чернова Ю.В., Шведова Т.А., Аравіцький Є.О., Бурега І.Ю., 
Крашевський А.В., Романова К.Б., Піртя Г.В. – Запоріжжя, 2018. – 132 с. 

106. Фізіологія рухової активності. Практикум для студентів ІІ курсу 
медичних факультетів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». / 
Кущ О.Г., Бессараб Г.І., Омельянчик В.М., Степанова Н.В., Морозова О.В., 
Сухомлінова І.Є., Тихоновська М.А., Жернова Н.П., Кучковський О.М., 
Путілін Д.А., Прозорова Т.М., Чернова Ю.В., Шведова Т.А., Аравіцький Є.О., 
Бурега І.Ю., Крашевський А.В., Романова К.Б., Піртя Г.В. – Запоріжжя,  
2019. – 76 с. 

107. Фізіологія. Практикум для студентів ІІ курсу медичних факультетів 
спеціальності «Стоматологія». / Степанова Н.В., Сухомлінова І.Є., 
Тихоновська М.А., Морозова О.В., Бессараб Г.І. – Запоріжжя, 2018. – 77 с. 

108. Фізіологія. Розділ 2. Фізіологія вісцеральних систем. Практикум для 
студентів ІІ  курсу медичних факультетів спеціальності 221 «Стоматологія», 
які попередньо здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 
спеціаліста. / Степанова Н.В., Сухомлінова І.Є., Тихоновська М.А.,  
Морозова О.В., Бессараб Г.І., Пітря Г.В. – Запоріжжя, 2019. – 92 с. 
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109. Фізіологія. Розділи 1-2. Практикум для студентів ІІ  курсу медичних 
факультетів спеціальності 221 «Стоматологія», які попередньо здобули 
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. / Степанова Н.В., 
Сухомлінова І.Є., Тихоновська М.А., Морозова О.В., Бессараб Г.І.,  
Пітря Г.В. – Запоріжжя, 2019. – 91 с. 

110. Фізіологія. Частина 2. Спеціальна Фізіологія. Практикум для 
студентів ІІ курсу медичних факультетів спеціальностей «Медицина», 
«Педіатрія» та студентів, які попередньо здобули освітньо-кваліфікаційний 
рівень молодшого спеціаліста. / Кущ О.Г., Омельянчик В.М., Морозова О.В., 
Бессараб Г.І., Степанова Н.В., Сухомлінова І.Є., Тихоновська М.А.,  
Жернова Н.П., Кучковський О.М., Путілін Д.А., Прозорова Т.М.,  
Шведова Т.А., Аравіцький Є.О., Бурега І.Ю., Крашевський А.В., Романова К.Б., 
Піртя Г.В. – Запоріжжя, 2019. – 142 с. 

111. Частная патоморфология. Практикум для студентів – іноземних 
громадян ІІІ курсу медичних факультетів спеціальностей «Медицина», 
«Педіатрія». / Туманський В.О., Тертишний С.І., Шаврін В.О., Полковніков Ю.Ф., 
Шишкін М.А., Баударбекова М.М., Сиротін О.І., Вотєва В.Є. – Запоріжжя, 
2019. – 84 с. (рос.). 

112. Экспресс анализ лекарственных веществ. Практикум для студентів – 
іноземних громадян ІІІ курсу фармацевтичний факультетів спеціальності 
«Фармація». / Кучеренко Л.І., Портна О.О., Хромильова О.В., Німенко Г.Р., 
Борсук С.О. – Запоріжжя, 2018. – 101 с. (рос.). 

113. Disorders of Acid-Base Balance and Water-Electrolyte Metabolism.  
Part 1. General Pathophysiology. Section 3. Typical Disorders of Metabolism. 
(Розлади кислотно-лужної рівноваги та водню електролітного метаболізму. 
Розділ 1. Загальна патофізіологія. Підрозділ 3. Типові розлади метаболізму). 
Практикум для студентів – іноземних громадян ІІІ курсу медичних 
факультетів спеціальності «Медицина». / Мельнікова О.В., Іваненко Т.В., 
Грекова Т.А., Каджарян Є.В., Данукало М.В., Ісаченко М.І. – Запоріжжя, 
2019. – 82 с. (англ.). 

114. General pathophysiology. (Загальна патофізіологія). Практикум для 
студентів – іноземних громадян ІІІ курсу медичних факультетів спеціальності 
«Медицина». / Мельнікова О.В., Іваненко Т.В., Грекова Т.А., Каджарян Є.В., 
Данукало М.В., Ісаченко М.І. – Запоріжжя, 2019. – 78 с. (англ.). 

115. Immunity.  Factors and mechanisns of the immunity. (Імунітет. Фактори 
та механізми імунітету). Практикум для студентів – іноземних громадян II-III 
курсів медичних факультетів спеціальності «Медицина». / Єрьоміна А.К., 
Камишний О.М., Сухомлінова І.Є. – Запоріжжя, 2019. – 86 с. (англ.). 

116. Intestinal group of diseases. (Кишкова група захворювань). Практикум 
для студентів – іноземних громадян III курсу медичних факультетів 
спеціальності «Медицина». / Єрьоміна А.К., Камишний О.М.,  
Сухомлінова І.Є. – Запоріжжя, 2019. – 75 с. (англ.). 
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117. Lingua Latina Pharmaceutica. Практикум для самостійної роботи 
студентів спеціальностей 226 «Фармація, промислова фармація». /  
Хітрова І.О., Скрипник Ю.С. – Запоріжжя, 2018. – 70 с. 

118. Medical chemistry. (Медична хімія). Практикум для студентів – 
іноземних громадян І курсу медичних факультетів спеціальності 
«Медицина». / Каплаушенко А.Г., Варинський Б.О., Щербак М.О.,  
Самелюк Ю.Г., Фролова Ю.С. – Запоріжжя, 2019. – 72 с. (англ.). 

119. Neurology in table. (General neurology). (Неврологія в таблицях. 
(Загальна неврологія).). Практикум для студентів – іноземних громадян ІV 
курсу медичних факультетів спеціальності «Лікувальна справа». 2-ге вид., 
доопрац. і доповн. / Козьолкін О.А., Візір І.В., Сікорська М.В. – Запоріжжя, 
2018. – 97 с. (англ.). 

120. Neurology in table. (Special neurology). (Неврологія в таблицях. 
(Спеціальна неврологія).). Практикум для студентів – іноземних громадян  
ІV курсу медичних факультетів спеціальності «Лікувальна справа». 2-ге вид., 
доопрац. і доповн. / Козьолкін О.А., Візір І.В., Сікорська М.В. – Запоріжжя, 
2018. – 115 с. (англ.). 

121. Normal physiology. Section 1. (Нормальна фізіологія. Розділ 1).  
Практикум для студентів. – іноземних громадян. / Сухомлинова І.Є., 
Тихоновська М.А. – Запоріжжя, 2018. – 80 с. (англ.). 

122. Normal physiology. Section 2. (Нормальна фізіологія. Розділ 2).  
Практикум для студентів. – іноземних громадян. / Сухомлинова І.Є., 
Тихоновська М.А. – Запоріжжя, 2018. – 79 с. (англ.). 

123. Pharmacology. Module 1. (Фармакологія. Модуль 1). Практикум для 
студентів – іноземних громадян ІІІ курсу медичних факультетів спеціальності 
«Медицина». / Бєленічев І.Ф., Самура І.Б., Бухтіярова Н.В., Неруш А.В. – 
Запоріжжя, 2019. – 97 с. (англ.). 

124. Pharmacology. Module 2. (Фармакологія. Модуль 2). Практикум для 
студентів – іноземних громадян ІІІ курсу медичних факультетів спеціальності 
«Медицина». / Бєленічев І.Ф., Самура І.Б., Бухтіярова Н.В., Неруш А.В. – 
Запоріжжя, 2019. – 98 с. (англ.). 

125. Reading medicine: additional practice. (Читаємо англійською: 
додаткова практика). Практикум для студентів І курсу медичних факультетів 
спеціальності «Педіатрія». / Сазанович Л.В. – Запоріжжя, 2018. – 73 с. 

126. Systemic pathology. (Системна патологія). Практикум для студентів – 
іноземних громадян ІІІ курсу медичних факультетів. / Туманський В.О., 
Тертишний С.І., Баударбекова М.М., Авраменко Ю.М., Пирогова З.О. – 
Запоріжжя, 2019. – 80 с. (англ.). 

 
Збірники тестових завдань  – 104 
1. Акушерство и гинекология. Збірник тестових завдань для підготовки 

до ліцензійного іспиту «Крок-2» студентів – іноземних громадян VІ курсу. / 
Залізняк В.О. – Запоріжжя, 2018. – 89 с. (рос.). 
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2. Акушерство та гінекологія. КРОК 2. Збірник тестових завдань для 
самостійної підготовки студентів V-VІ курсів медичних факультетів 
спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія». / Авраменко Н.В., 
Барковський Д.Є., Кабаченко О.В. – Запоріжжя, 2019. – 105 с. 

3. Акушерство. Збірник тестових завдань для самостійної підготовки 
студентів V-VІ курсів медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна 
справа», «Педіатрія». / Авраменко Н.В., Барковський Д.Є., Кабаченко О.В. – 
Запоріжжя, 2019. – 148 с. 

4. Анатомія людини, топографічна анатомія та оперативна хірургія. 
ЄДКІ. Збірник тестових завдань для студентів медичних факультетів І-ІІ 
курсів медичних факультетів спеціальності «Медицина». / Григор’єва О.А.,  
Світлицький А.О., Лебединець М.Г., Штанько І.Ф., Артюх О.В., Чугін С.В., 
Щербаков М.С., Тополенко Т.А., Грінівецька Н.В., Абросімов Ю.Ю., 
Чернявський А.В., Таланова О.С., Апт О.А., Вовченко М.Б., Лазарик О.Л., 
Зінич О.Л., Матвєйшина Т.М., Сирота В.О., Якімова Н.Ю., Писаренко А.С. – 
Запоріжжя, 2019. – 217 с. 

5. Анатомія людини. Нервова система та органи чуття. «КРОК-1». 
Збірник тестових завдань з поясненнями для студентів медичних факультетів 
І-ІІ курсів медичних факультетів спеціальності «Медицина». / Укладачі: 
Григор’єва О.А.,  Лебединець М.Г., Штанько І.Ф., Світлицький А.О.,  
Артюх О.В., Чугін С.В., Щербаков М.С., Тополенко Т.А., Грінівецька Н.В., 
Абросімов Ю.Ю., Чернявський А.В., Таланова О.С., Апт О.А., Вовченко М.Б., 
Лазарик О.Л., Зінич О.Л., Матвєйшина Т.М., Сирота В.О., Якімова Н.Ю. – 
Запоріжжя, 2019. – 173 с. 

6. Анатомія людини. Серцево-судинна система. «КРОК-1». Збірник 
тестових завдань з поясненнями для студентів медичних факультетів І-ІІ 
курсів медичних факультетів спеціальності «Медицина». / Укладачі: 
Григор’єва О.А., Світлицький А.О., Лебединець М.Г., Штанько І.Ф.,  
Артюх О.В., Чугін С.В., Щербаков М.С., Тополенко Т.А., Грінівецька Н.В., 
Абросімов Ю.Ю., Чернявський А.В., Таланова О.С., Апт О.А., Вовченко М.Б., 
Лазарик О.Л., Зінич О.Л., Матвєйшина Т.М., Сирота В.О., Якімова Н.Ю., 
Писаренко А.С. – Запоріжжя, 2019. – 129 с. 

7. Анатомія людини. Сплянхнологія. «КРОК-1». Збірник тестових 
завдань з поясненнями для студентів медичних факультетів І-ІІ курсів  
медичних факультетів спеціальності «Медицина». / Укладачі: Григор’єва О.А., 
Лебединець М.Г., Штанько І.Ф., Світлицький А.О., Артюх О.В., Чугін С.В., 
Щербаков М.С., Тополенко Т.А., Грінівецька Н.В., Абросімов Ю.Ю., 
Чернявський А.В., Таланова О.С., Апт О.А., Вовченко М.Б., Лазарик О.Л.,  
Зінич О.Л., Матвєйшина Т.М., Сирота В.О., Якімова Н.Ю. – Запоріжжя,  
2019. – 134 с. 

8. Аптечна технологія лікарських засобів. Модуль 1. Збірник тестових 
завдань для самостійної роботи студентів ІІІ курсу фармацевтичних 
факультетів спеціальності «Фармація, промислова фармація». / Гладишев В.В., 
Пухальська І.О., Литвиненко Т.М., Малецький М.М., Лисянська Г.П., 
Романіна Д.М., Каплаушенко Т.М. – Запоріжжя, 2019. – 106 с. 
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9. Аптечна технологія лікарських засобів. Модуль 2. Збірник тестових 
завдань для самостійної роботи студентів ІІІ курсу фармацевтичних 
факультетів спеціальності «Фармація, промислова фармація». / Гладишев В.В., 
Пухальська І.О., Литвиненко Т.М., Малецький М.М., Лисянська Г.П., 
Романіна Д.М., Каплаушенко Т.М. – Запоріжжя, 2019. – 173 с. 

10. Аптечна технологія лікарських та косметичних препаратів і 
технологія парфумерно-косметичних засобів промислового виробництва. 
«КРОК-2». Збірник тестових завдань з поясненнями для студентів V курсу 
спеціальності «Технології парфумерно-косметичних засобів». / Гладишев В.В., 
Бірюк І.А., Курінний А.В., Пучкан Л.О., Ал  Зедан Фаді. – Запоріжжя,  
2019. – 71 с. 

11. Аптечна технологія ліків. «КРОК-2». Збірник тестових завдань з 
поясненнями для студентів – іноземних громадян V курсу фармацевтичних 
факультетів спеціальності «Фармація». / Гладишев В.В., Бірюк І.А.,  
Курінний А.В., Пучкан Л.О., Ал Зедан Фаді, Каплаушенко Т.Н. – Запоріжжя, 
2019. – 216 с. 

12. Аптечная технология лекарств. «КРОК-2». Збірник тестових завдань 
з поясненнями для самостійної роботи студентів – іноземних громадян  
V курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». /  
Гладишев В.В., Бірюк І.А., Курінний А.В., Пучкан Л.О., Ал Зедан Фаді, 
Каплаушенко Т.Н. – Запоріжжя, 2019. – 205 с. (рос.). 

13. Біологічна хімія. Міжнародний іспит з основ медицини. Збірник 
тестових завдань  для самостійної роботи студентів ІІ-ІІІ курсів та студентів – 
іноземних громадян ІІ-ІІІ курсів медичних факультетів спеціальності 
«Медицина». / Укладачі: Александрова К.В., Крісанова Н.В., Швець В.М., 
Макоїд О.Б., Іванченко Д.Г., Шкода О.С., Васильєв Д.А., Сінченко Д.М., 
Михальченко Є.К. – Запоріжжя, 2019. – 146 с. 

14. Біологія. Збірник тестових завдань для слухачів – іноземних 
громадян довузівського етапу підготовки. / Ємець Т.І., Гайдук Л.П., 
Приходько О.Б., Малєєва Г.Ю. – Запоріжжя, 2019. – 100 с. 

15. Біостатистика та епідеміологія. «STEP-1». Збірник тестових завдань 
для студентів III-ІV курсів медичних факультетів спеціальності «Медицина». / 
Укладачі: Сергєєва Л.М., Мікаєлян Г.Р. – Запоріжжя, 2019. – 87 с. 

16. Внутрішня медицина з оцінкою результатів досліджень. Збірник 
ситуаційних задач для підсумкового контролю знань студентів ІІІ курсу 
медичних факультетів спеціальності «Технології медичної діагностики та 
лікування». / Михайловська Н.С., Лісова О.О. – Запоріжжя, 2019. – 104 с. 

17. Внутрішня медицина. Збірник ситуаційних задач для підсумкового 
контролю знань студентів ІІІ-IV курсів медичних факультетів спеціальності 
«Стоматологія». / Михайловська Н.С., Олійник Т.В. – Запоріжжя, 2019. – 105 с. 

18. Гастроентерологія. Збірник тестових завдань для підготовки 
студентів VI курсу медичних факультетів до ліцензійного іспиту «Крок-2». / 
Доценко С.Я., Рекалов Д.Г., Свистун С.І., Кравченко В.І., Кравченко Т.В., 
Шеховцева Т.Г., Шевченко М.В., Самура Б.Б., Медведчук Г.Я., Данюк І.О., 
Токаренко І.І., Афанасьєв А.В., Тягла О.С. – Запоріжжя, 2019. – 70 с. 
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19. Гематологія. Збірник тестових завдань для підготовки студентів VI 
курсу медичних факультетів до ліцензійного іспиту «Крок-2». / Доценко С.Я., 
Самура Б.Б., Рекалов Д.Г., Шеховцева Т.Г., Медведчук Г.Я., Чорна І.В.,  
Тягла О.С., Кулинич О.В., Данюк І.О., Токаренко І.І., Афанасьєв А.В.,  
Кравченко В.І., Шевченко М.В., Склярова Н.П., Яценко О.В. – Запоріжжя,  
2019. – 70 с. 

20. Гігієна з гігієнічною експертизою. Збірник тестових завдань для 
студентів ІV курсу медичних факультетів спеціальності «Технології медичної 
діагностики та лікування». / Севальнєв А.І., Соколовська І.А., Кірсанова О.В., 
Федорченко Р.А., Куцак А.В., Шаравара Л.П., Волкова Ю.В. – Запоріжжя, 
2019. – 81 c. 

21. Гігієна та екологія. «КРОК-2». Збірник тестових завдань для 
студентів VІ курсу медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна 
справа», «Педіатрія». / Укладачі: Гребняк М.П., Севальнєв А.І., Таранов В.В., 
Кірсанова О.В. – Запоріжжя, 2019. – 200 c. 

22. Гігієна у фармації та екологія. Збірник ситуаційних завдань для 
студентів ІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, 
промислова фармація». / Севальнєв А.І., Шаравара Л.П., Кірсанова О.В., 
Соколовська І.А., Федорченко Р.А., Куцак А.В., Волкова Ю.В. – Запоріжжя, 
2019. – 71 c. 

23. Гігієна у фармації та екологія. Збірник тестових завдань для 
студентів ІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, 
промислова фармація». / Севальнєв А.І., Шаравара Л.П., Кірсанова О.В., 
Соколовська І.А., Федорченко Р.А., Куцак А.В., Волкова Ю.В. – Запоріжжя, 
2019. – 89 c. 

24. Гінекологія. Збірник тестових завдань для самостійної підготовки 
студентів V-VІ курсів медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна 
справа», «Педіатрія». / Авраменко Н.В., Барковський Д.Є., Кабаченко О.В. – 
Запоріжжя, 2019. – 85 с. 

25. Заводская технология лекарств. «КРОК-2». Збірник тестових завдань 
з поясненнями для самостійної роботи студентів – іноземних громадян  
V курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». /  
Гладишев В.В., Бірюк І.А., Курінний А.В., Серіков В.І., Пучкан Л.О.,  
Ал Зедан Фаді. – Запоріжжя, 2019. – 126 с. (рос.). 

26. Заводська технологія ліків. «КРОК-2». Збірник тестових завдань з 
поясненнями для студентів V курсу спеціальності «Фармація». /  
Гладишев В.В., Бірюк І.А., Курінний А.В., Пучкан Л.О., Ал Зедан Фаді. – 
Запоріжжя, 2019. – 132 с. 

27. Загальна патологія. Збірник ситуаційних задач для студентів  
ІІІ курсу медичних факультетів. / Тертишний С.І., Вотєва В.Є. – Запоріжжя, 
2019. – 80 с. 

28. Загальна практика – сімейна медицина. Збірник ситуаційних задач 
для підсумкового контролю знань студентів VІ курсу медичних факультетів 
спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія». / Михайловська Н.С., 
Кулинич Т.О. – Запоріжжя, 2019. – 106 с. 
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29. Клінічна фармація. «КРОК-3». Збірник тестових завдань для 
провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація». / Білай І.М., 
Крайдашенко О.В. – Запоріжжя, 2019. – 109 с. 

30. КРОК 2. Збірник тестових завдань для підготовки до ліцензійного 
іспиту студентів VI курсу спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія». / 
Спахі О.В., Лятуринська О.В., Макарова М.О. – Запоріжжя, 2019. – 186 с. 

31. КРОК 2. Збірник тестових завдань для підготовки до ліцензійного 
іспиту студентів – іноземних громадян VI курсу спеціальностей «Лікувальна 
справа», «Педіатрія». / Спахі О.В., Лятуринська О.В., Макарова М.О. – 
Запоріжжя, 2019. – 191 с. (рос.). 

32. Латинська мова. Збірник тестових завдань для студентів медичних 
факультетів. / Вишницька Я,С., Калашникова М.Ю., Мартьянова М.Є., 
Скрипник Ю.С. – Запоріжжя, 2018. – 145 с. 

33. Маркетинг у фармації та парфумерно-косметичній галузі. Збірник 
тестових завдань для студентів фармацевтичних факультетів спеціальності 
«ТПКЗ». / Книш Є.Г., Ткаченко Н.О., Демченко В.О., Червоненко Н.М., 
Зарічна Т.П. – Запоріжжя, 2018. – 81 с. 

34. Маркетинг у фармації. Модуль 2. Збірник тестових завдань для 
студентів фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». /  
Книш Є.Г., Демченко В.О., Ткаченко Н.О.,  Червоненко Н.М., Зарічна Т.П. – 
Запоріжжя, 2018. – 142 с. 

35. Медицинская биология. Крок-1. Збірник тестових завдань для 
студентів – іноземних громадян І курсу медичних факультетів спеціальності 
«Медицина». / Приходько О.Б., Ємець Т.І., Попович А.П., Павліченко В.І., 
Малєєва Г.Ю. Гавриленко К.В., Гуліна О.С., Хмелевська А.П. – Запоріжжя, 
2019. – 106 с. (рос.). 

36. Медична біологія. Збірник тестових завдань для підготовки до 
ліцензійного іспиту ЄДКІ-1 студентів медичних факультетів спеціальностей 
«Медицина», «Педіатрія». / Приходько О.Б., Ємець Т.І., Павліченко В.І., 
Попович А.П., Малєєва Г.Ю., Васильчук Н.Г., Гавриленко К.В., Гуліна О.С., 
Хмелевська А.П. – Запоріжжя, 2019. – 121 с. 

37. Медична і біологічна фізика. «КРОК-1». Збірник тестових завдань 
для підготовки студентів І курсу медичних факультетів спеціальності  
222 «Медицина». / Мельнікова О.З., Іванченко О.З. – Запоріжжя, 2019. – 73 с. 

38. Медична хімія. Збірник тестів для студентів медичних факультетів.  / 
Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Варинський Б.О., Чернега Г.В.,  
Щербак М.О., Самелюк Ю.Г., Фролова Ю.С. – Запоріжжя, 2019. – 76 с. 

39. Медична хімія. Збірник тестових завдань для студентів І курсу 
медичних факультетів спеціальності «Педіатрія». / Васюк С.О., Коржова А.С. – 
Запоріжжя, 2019. – 114 с. 

40. Менеджмент и маркетинг в фармации. Крок-2. Збірник тестових 
завдань з поясненнями для студентів – іноземних громадян фармацевтичних 
факультетів спеціальності «Фармація». / Демченко В.О., Ткаченко Н.О., 
Червоненко Н.М., Зарічна Т.П. – Запоріжжя, 2019. – 114 с. (рос.). 
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41. Менеджмент та маркетинг у фармації. Збірник тестових завдань для 
підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-2» студентів фармацевтичних 
факультетів спеціальності «ТПКЗ». / Демченко В.О., Ткаченко Н.О., 
Червоненко Н.М., Зарічна Т.П. – Запоріжжя, 2019. – 83 с. 

42. Менеджмент та маркетинг у фармації. Крок-2. Збірник тестових 
завдань з поясненнями для студентів фармацевтичних факультетів 
спеціальності «Фармація». / Демченко В.О., Ткаченко Н.О., Червоненко Н.М., 
Зарічна Т.П. – Запоріжжя, 2019. – 105 с. 

43. Менеджмент у фармації. Модуль 1. Збірник тестових завдань  
для студентів фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / 
Демченко В.О., Зарічна Т.П. – Запоріжжя, 2019. – 172 с. 

44. Неврология. Збірник тестових завдань для студентів – іноземних 
громадян ІV курсу медичних факультетів спеціальності «Лікувальна справа». / 
Козьолкін О.А., Рибалко Т.П. – Запоріжжя, 2019. – 147 с. (рос.). 

45. Неврологія. Збірник тестових завдань для студентів ІV курсу 
медичних факультетів спеціальності «Стоматологія». / Козьолкін О.А., 
Сікорська М.В., Візір І.В. – Запоріжжя, 2018. – 168 с. 

46. Неврологія. Збірник тестових завдань для студентів ІV курсу 
медичних факультетів спеціальності «Медицина». / Козьолкін О.А.,  
Рибалко Т.П. – Запоріжжя, 2019. – 168 с. 

47. Нефрологія. Збірник тестових завдань для підготовки студентів VI 
курсу медичних факультетів до ліцензійного іспиту «Крок-2». / Доценко С.Я., 
Шеховцева Т.Г., Рекалов Д.Г., Кравченко В.І., Шевченко М.В., Самура Б.Б., 
Медведчук Г.Я., Чорна І.В., Кулинич О.В., Тягла О.С., Данюк І.О.,  
Свистун С.І., Сичов Р.О., Токаренко І.І., Афанасьєв А.В., Склярова Н.П., 
Яценко О.В. – Запоріжжя, 2019. – 70 с. 

48. Организация и экономика фармации. Крок-2. Збірник тестових 
завдань для студентів – іноземних громадян V курсу фармацевтичних 
факультетів спеціальності «Фармація». / Литвиненко О.В., Сінча Н.І.,  
Дондик Н.Я., Демченко В.О., Британова Т.С., Кравченко Т.В. – Запоріжжя, 
2019. – 129 с. (рос.). 

49. Организация фармацевтического обеспечения населения. Модуль 1. 
Збірник тестових завдань для студентів-іноземних громадян ІV курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Сінча Н.І., 
Литвиненко О.В., Дондик Н.Я., Демченко В.О., Британова Т.С., Кравченко Т.В. – 
Запоріжжя, 2018. – 131 с. (рос.). 

50. Організація та економіка у фармації та парфумерно-косметичній 
галузі. «КРОК-2. Фармація». Збірник тестових завдань для студентів V курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Технології парфумерно-
косметичних засобів». / Литвиненко О.В., Сінча Н.І., Дондик Н.Я.,  
Демченко В.О., Британова Т.С., Кравченко Т.В. – Запоріжжя, 2019. – 83 с. 

51. Організація та економіка фармації. Крок-2. Збірник тестових завдань 
для студентів V курсу фармацевтичних факультетів спеціальності 
«Фармація». / Литвиненко О.В., Сінча Н.І., Дондик Н.Я., Демченко В.О., 
Британова Т.С., Кравченко Т.В. – Запоріжжя, 2019. – 126 с. 
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52. Органічна хімія. ЄДКІ. Збірник тестових завдань для студентів ІІ 
курсу фармацевтичних факультетів спеціальностей «Фармація, промислова 
фармація», «ТПКЗ». / Укладачі: Коваленко С.І., Прийменко Б.О.,  
Кандибей К.І., Воскобойнік О.Ю., Казунін М.С., Антипенко О.М.,  
Холодняк С.В., Коломоєць О.С., Мартиненко Ю.В. – Запоріжжя, 2019. – 643 с. 

53. Основные методы обследования больных в клинике внутренних 
болезней. Симптомы и синдромы при заболеваниях внутренних органов. 
Збірник тестових завдань для студентів – іноземних громадян ІІ курсу 
медичних факультетів спеціальності «Стоматологія». / Михайловська Н.С., 
Олійник Т.В. – Запоріжжя, 2018. – 115 с. (рос.). 

54. Офтальмология. Збірник тестових завдань для студентів – іноземних 
громадян ІV курсу медичних факультетів. / Завгородня Н.Г., Саржевська Л.Е., 
Івахненко О.М. – Запоріжжя, 2019. – 80 с. (рос.) 

55. Офтальмологія. Збірник тестових завдань для студентів ІV курсу 
медичних факультетів. / Завгородня Н.Г., Саржевська Л.Е. – Запоріжжя,  
2019. – 72 с. 

56. Охорона праці у галузі. Збірник тестів для студентів ІІ курсу 
медичних факультетів спеціальності «Медицина». / Севальнєв А.І.,  
Гребняк М.П., Федорченко Р.А., Кірсанова О.В., Куцак А.В., Шаравара Л.П., 
Соколовська І.А., Волкова Ю.В. – Запоріжжя, 2019. – 124 c. 

57. Пропедевтика внутрішньої медицини з інтерпретацією 
лабораторних досліджень. Збірник ситуаційних задач для підсумкового 
контролю знань студентів ІІ курсу медичних факультетів спеціальності 
«Технології медичної діагностики та лікування». / Михайловська Н.С., 
Шершньова О.В. – Запоріжжя, 2019. – 75 с. 

58. Пропедевтика внутрішньої медицини. Збірник ситуаційних задач 
для підсумкового контролю знань студентів ІІ курсу медичних факультетів 
спеціальності «Стоматологія». / Михайловська Н.С., Шершньова О.В. – 
Запоріжжя, 2019. – 76 с. 

59. Професійні хвороби. Збірник тестових завдань для підготовки 
студентів V курсу медичних факультетів до ліцензійного іспиту «Крок-2». / 
Доценко С.Я., Рекалов Д.Г., Афанасьєв А.В., Токаренко І.І., Тягла В.М.,  
Тягла О.С., Данюк І.О., Кравченко В.І., Шевченко М.В., Самура Б.Б., 
Медведчук Г.Я., Склярова Н.П. – Запоріжжя, 2019. – 82 с. 

60. Пульмонологія. Збірник тестових завдань для підготовки студентів 
VI курсу медичних факультетів до ліцензійного іспиту «Крок-2». /  
Доценко С.Я., Кулинич О.В., Рекалов Д.Г., Тягла О.С., Данюк І.О.,  
Токаренко І.І., Афанасьєв А.В., Шеховцева Т.Г., Кравченко В.І., Самура Б.Б., 
Шевченко М.В., Чорна І.В., Склярова Н.П., Медведчук Г.Я., Яценко О.В. – 
Запоріжжя, 2019. – 73 с.  

61. Ревматологія. Збірник тестових завдань для підготовки студентів  
VI курсу медичних факультетів до ліцензійного іспиту «Крок-2». /  
Доценко С.Я., Рекалов Д.Г., Медведчук Г.Я., Данюк І.О., Шеховцева Т.Г., 
Кравченко В.І., Кравченко Т.В., Токаренко І.І., Шевченко М.В., Самура Б.Б., 
Чорна І.В. – Запоріжжя, 2019. – 70 с. 



124 

62. Роль врача-стоматолога в профилактике болезней внутренних 
органов: дыхания, кровообращения, пищеварения и ревматических болезней. 
Модуль 1. Збірник тестових завдань для студентів – іноземних громадян  
ІІІ курсу медичних факультетів спеціальності «Стоматологія». / 
Михайловська Н.С., Лісова О.О. – Запоріжжя, 2018. – 245 с. (рос.). 

63. Роль семейного врача в оказании медицинской помощи в 
амбулаторных условиях. Збірник тестових завдань для студентів – іноземних 
громадян VІ курсу медичних факультетів. / Михайловська Н.С.,  
Міняйленко Л.Є. – Запоріжжя, 2018. – 245 с. (рос.). 

64. Санітарно-гігієнічна експертиза. Збірник тестових завдань для 
студентів І курсу медичних факультетів спеціальності «Технології медичної 
діагностики та лікування». / Севальнєв А.І., Соколовська І.А., Кірсанова О.В., 
Федорченко Р.А., Куцак А.В., Шаравара Л.П., Волкова Ю.В. – Запоріжжя, 
2019. – 76 c. 

65. Сестринська практика. Виробнича практика. Збірник ситуаційних 
задач для самостійної роботи студентів ІІІ курсу медичних факультетів. 2-ге 
вид., доопрац. і доповн. / Сиволап В.В., Лукашенко Л.В., Лихасенко І.В., 
Олійник О.І., Авраменко Н.Ф., Герасько М.П., Кравченко Т.В.,  
Курілець Л.О., Полівода С.В., Жеманюк С.П. – Запоріжжя, 2019. – 75 с. 

66. Товарознавчий аналіз медичних та фармацевтичних товарів. 
Пакування, маркування, зберігання. Модуль 1. Збірник тестових завдань для 
студентів ІV курсів фармацевтичних факультетів спеціальності «ТПКЗ».  
2-ге вид., доопрац. і доповн. / Книш Є.Г., Самко А.В., Суховий Г.П., 
Британова Т.С. – Запоріжжя, 2019. – 109 с. 

67. Товарознавчий аналіз медичних товарів. Пакування, маркування. 
Модуль 1. Збірник тестових завдань для студентів ІV курсу фармацевтичних 
факультетів спеціальності «Фармація». 2-ге вид., доопрац. і доповн. /  
Книш Є.Г., Самко А.В., Суховий Г.П., Британова Т.С. – Запоріжжя,  
2019. – 170 с. 

68. Товарознавчий аналіз фармацевтичних та медичних товарів. 
Пакування, маркування. Модуль 2. Збірник тестових завдань для студентів  
V курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація» заочної 
форми навчання (5 та 5,5 р.н.). / Книш Є.Г., Самко А.В., Суховий Г.П. – 
Запоріжжя, 2019. – 100 с.  

69. Товарознавчий аналіз фармацевтичних та медичних товарів. 
Пакування, маркування. Модуль 2. Збірник тестових завдань для студентів  
V курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Книш Є.Г., 
Самко А.В., Суховий Г.П. – Запоріжжя, 2019. – 107 с. 

70. Товарознавчий аналіз фармацевтичних та парфумерно-косметичних 
товарів. Пакування, маркування, зберігання. Модуль 2. Збірник тестових 
завдань для студентів V курсу фармацевтичних факультетів спеціальності 
«ТПКЗ». / Самко А.В., Суховий Г.П., Британова Т.С. – Запоріжжя, 2019. – 80 с. 

71. Товарознавчий аналіз фармацевтичних та парфумерно-косметичних 
товарів. Пакування, маркування, зберігання. Модуль 2. Збірник тестових 
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завдань для студентів V курсу фармацевтичних факультетів спеціальності 
«ТПКЗ» заочної форми навчання. / Самко А.В., Британова Т.С. – Запоріжжя, 
2019. – 70 с. 

72. Українська мова. Науковий стиль мовлення. Частина І. Збірник 
тестових завдань для самостійної роботи слухачів – іноземних громадян 
довузівського етапу підготовки. / Савченко Л.А., Молчанова І.В. – 
Запоріжжя, 2019. – 207 с. 

73. Українська мова. Науковий стиль мовлення. Частина ІІ. Збірник 
тестових завдань для самостійної роботи слухачів – іноземних громадян 
довузівського етапу підготовки. / Новікова І.Г., Багаєва І.С. – Запоріжжя, 
2019. – 144 с. 

74. Управління і економіка фармації. Збірник ситуаційних тестових 
завдань для заключного контролю знань слухачів курсів удосконалення 
кваліфікації на передатестаційних циклах спеціальності «Організація і 
управління фармацією». / Бушуєва І.В. – Запоріжжя, 2019. – 240 с. 

75. Управління і економіка фармації. Збірник ситуаційних тестових 
завдань для вхідного контролю знань слухачів курсів удосконалення 
кваліфікації на передатестаційних циклах спеціальності «Організація і 
управління фармацією». / Бушуєва І.В., Райкова Т.С. – Запоріжжя, 2019. – 110 с. 

76. Управління та економіка фармації. Збірник тестових ситуаційних 
завдань для підготовки ло іспиту «Крок-3. Фармація» для провізорів-інтернів 
спеціальності «Загальна фармація». / Бушуєва І.В., Райкова Т.С., Пругло Є.С., 
Яковлева О.С., Михайлюк Є.О. – Запоріжжя, 2018. – 130 с. 

77. Управління та економіка фармації. Крок-3. Збірник тестових завдань 
з поясненнями для провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація». / 
Бушуєва І.В., Райкова Т.С. – Запоріжжя, 2019. – 112 с. 

78. Управління якістю. Збірник тестових завдань для студентів 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Технології парфумерно-
косметичних засобів». / Демченко В.О., Ткаченко Н.О. – Запоріжжя,  
2019. – 103 с. 

79. Фармакогнозія. Збірник тестових завдань з коментарями для 
підготовки до ліцензійного інтегрованого іспиту «КРОК-2» студентів  
ІІІ, V курсів фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація».  
2-ге вид., доопрац. та перероб. / Мозуль В.І., Денисенко О.М., Головкін В.В., 
Одинцова В.М., Шевченко І.М. – Запоріжжя, 2019. – 106 с. 

80. Фармакологія. ЄДКІ. Збірник тестових завдань для студентів  
ІІІ курсу медичних факультетів спеціальності «Стоматологія». / Бєленічев І.Ф., 
Бухтіярова Н.В., Моргунцова С.А., Бак П.Г., Єгоров А.А. – Запоріжжя,  
2019. – 205 с. 

81. Фармакоэкономика. Модуль 1. Збірник тестових завдань для 
студентів-іноземних громадян ІV курсу фармацевтичних факультетів 
спеціальності «Фармація». / Литвиненко О.В., Сінча Н.І., Дондик Н.Я., 
Демченко В.О., Кравченко Т.В., Британова Т.С. – Запоріжжя, 2018. –  
71 с. (рос.). 
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82. Фармацевтична ботаніка. Збірник тестів та завдань для студентів  
ІІ-ІІІ курсів фармацевтичних факультетів спеціальностей «Фармація» та 
«ТПКЗ». / Корнієвський Ю.І., Корнієвська В.Г. – Запоріжжя, 2019. – 159 с. 

83. Фармацевтична технологія, фармацевтичний аналіз лікарських 
засобів. Фармакогнозія. Збірник тестових завдань з поясненнями для 
підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-3. Фармація» провізорів-інтернів 
спеціальності «Загальна фармація». 2-ге вид., доопрац. і доповн. /  
Мазулін О.В., Смойловська Г.П., Берест Г.Г., Малюгіна О.О., Єренко О.К., 
Хортецька Т.В., Фуклева Л.А., Дуюн І.Ф. – Запоріжжя, 2019. – 92 с. 

84. Фармацевтична технологія. Збірник тестових завдань з поясненнями 
для практичних занять провізорів – інтернів спеціальності «Загальна 
фармація». / Андрєєва Г.Т., Малюгіна О.О., Фуклева Л.А., Мазулін О.В. – 
Запоріжжя, 2018. – 132 с. 

85. Фармацевтична технологія. Збірник тестових завдань з поясненнями 
для семінарських занять провізорів-інтернів спеціальності «Загальна 
фармація». / Андрєєва Г.Т., Малюгіна О.О., Фуклева Л.А., Мазулін О.В. – 
Запоріжжя, 2018. – 115 с. 

86. Фізична та колоїдна хімія. Збірник тестів для студентів ІІ-ІІІ курсів 
фармацевтичних факультетів спеціальностей «Фармація», «ТПКЗ». / 
Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Варинський Б.О., Щербак М.О.,  
Самелюк Ю.Г., Фролова Ю.С. – Запоріжжя, 2019. – 76 с. 

87. Фізіологія. Крок-1. Збірник тестових завдань для підготовки 
студентів ІІ-ІІІ курсів медичних факультетів спеціальності «Медицина». / 
Сухомлінова І.Є., Степанова Н.В., Кучковський О.М., Тихоновська М.А., 
Морозова О.В., Омельянчик В.М., Бессараб Г.І., Жернова Н.П., Пітря Г.В. – 
Запоріжжя, 2019. – 233 с. 

88. Analytical Chemistry. «KROK-1. Pharmacy». (Аналітична хімія. 
«КРОК-1. Фармація»). Збірник тестових завдань для студентів – іноземних 
громадян ІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, 
промислова фармація». / Васюк С.О., Коржова А.С., Нагорна Н.О., Жук Ю.М. – 
Запоріжжя, 2019. – 93 с. (англ.). 

89. Forensic medicine. (Судова медицина). Збірник тестових завдань  
для студентів – іноземних громадян ІV курсу медичних факультетів. /  
Зубко М.Д., Волошанська О.О. – Запоріжжя, 2019. – 146 с. (англ.). 

90. Gastroenterology. (Гастроентерологія). Збірник тестових завдань для 
підготовки студентів – іноземних громадян VI курсу медичних факультетів 
до ліцензійного іспиту «Крок-2». / Доценко С.Я., Рекалов Д.Г., Данюк І.О., 
Кравченко В.І., Свистун С.І., Токаренко І.І., Шеховцева Т.Г., Афанасьєв А.В., 
Медведчук Г.Я., Чорна І.В., Шевченко М.В., Склярова Н.П. – Запоріжжя, 
2018. – 70 с. (англ.). 

91. Hematology. (Гематологія). Збірник тестових завдань для підготовки 
студентів – іноземних громадян VI курсу медичних факультетів до 
ліцензійного іспиту «Крок-2». / Доценко С.Я., Рекалов Д.Г., Данюк І.О., 
Самура Б.Б.,  Шеховцева Т.Г., Токаренко І.І., Чорна І.В., Свистун С.І., 
Шевченко М.В., Склярова Н.П. – Запоріжжя, 2018. – 70 с. (англ.). 
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92. Medical chemistry. (Медична хімія). Збірник тестів для студентів – 
іноземних громадян І курсу медичних факультетів спеціальності 
«Медицина». / Каплаушенко А.Г., Варинський Б.О., Щербак М.О.,  
Самелюк Ю.Г., Фролова Ю.С. – Запоріжжя, 2019. – 73 с. (англ.). 

93. Medical Chemistry. (Медична хімія). Збірник тестових завдань для 
студентів – іноземних громадян І курсу медичних факультетів спеціальності 
«Медицина». / Васюк С.О., Коржова А.С., Мєдвєдєва К.П. – Запоріжжя,  
2019. – 87 с. (англ.). 

94. Nephrology. (Нефрологія). Збірник тестових завдань для підготовки 
студентів – іноземних громадян VI курсу медичних факультетів до 
ліцензійного іспиту «Крок-2». / Доценко С.Я., Рекалов Д.Г., Данюк І.О., 
Шеховцева Т.Г., Медведчук Г.Я., Токаренко І.І., Чорна І.В., Свистун С.І., 
Шевченко М.В., Склярова Н.П., Яценко О.В., Тягла О.С. – Запоріжжя,  
2018. – 70 с. (англ.). 

95. Neurology. (Неврологія). Збірник тестових завдань для студентів – 
іноземних громадян ІV курсу медичних факультетів спеціальності 
«Лікувальна справа». / Козьолкін О.А., Візір І.В., Сікорська М.В. – 
Запоріжжя, 2019. – 137 с. (англ.). 

96. Obstetrics and gynecology. Krok 2. (Акушерство та гінекологія.  
Крок 2). Збірник тестових завдань для студентів – іноземних громадян  
VІ курсу медичних факультетів. / Круть Ю.Я., Залізняк В.О., Амро І.Г., 
Богомолова О.А. – Запоріжжя, 2019. – 77 с. (англ.). 

97. Pathomorphology. Krok-1. (Патоморфологія. Крок-1). Збірник 
ситуаційних задач для студентів – іноземних громадян ІІ-ІІІ курсів медичних 
факультетів спеціальності «Стоматологія». / Туманський В.О., Тертишний С.І., 
Шаврін В.О., Шулятныкова Т.В. – Запоріжжя, 2019. – 86 с. (англ.). 

98. Pharmacology. «KROK-1. Pharmacy». (Фармакологія. «КРОК-1. 
Фармація»). Збірник тестових завдань для студентів – іноземних громадян  
ІІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / 
Тржецинський С.Д., Гречана О.В., Носуленко І.С., Кулинич Р.Л.,  
Кініченко А.О., Цикало Т.О. – Запоріжжя, 2019. – 100 с. (англ.). 

99. Physical and colloidal chemistry. (Фізична і колоїдна хімія). Збірник 
тестів для студентів фармацевтичних факультетів. / Каплаушенко А.Г., 
Варинський Б.О., Авраменко А.І., Щербак М.О., Самелюк Ю.Г.,  
Фролова Ю.С. – Запоріжжя, 2019. – 70 с. (англ.). 

100. Propaedeutics of  Pediatrics. Module 2. (Пропедевтика педіатрії. 
Модуль 2). Збірник тестових завдань для студентів – іноземних громадян  
ІІІ курсу медичних факультетів спеціальності «Медицина». / Круть О.С. – 
Запоріжжя, 2019. – 103 с. (англ.). 

101. Pulmonology. (Пульмонологія). Збірник тестових завдань для 
підготовки студентів – іноземних громадян VI курсу медичних факультетів 
до ліцензійного іспиту «Крок-2». / Доценко С.Я., Рекалов Д.Г., Кулинич О.В., 
Данюк І.О., Кравченко В.І., Шеховцева Т.Г., Свистун С.І., Токаренко І.І., 
Афанасьєв А.В., Чорна І.В., Шевченко М.В., Склярова Н.П., Яценко О.В., 
Тягла О.С. – Запоріжжя, 2018. – 70 с. (англ.). 
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102. Reumatology. (Ревматологія). Збірник тестових завдань для 
підготовки студентів – іноземних громадян VI курсу медичних факультетів 
до ліцензійного іспиту «Крок-2». / Доценко С.Я., Рекалов Д.Г., Медведчук Г.Я., 
Данюк І.О., Кравченко В.І., Шеховцева Т.Г., Токаренко І.І., Шевченко М.В., 
Афанасьєв А.В., Чорна І.В., Свистун С.І., Склярова Н.П. – Запоріжжя,  
2018. – 70 с. (англ.). 

103. The Latin language and medical terminology. (Латинська мова та 
медична термінологія). Збірник тестових завдань для самостійної  
роботи студентів – іноземних громадян  І курсу медичних факультетів 
спеціальності «Медицина». / Вишницька Я.С., Калашникова М.Ю., Левада Т.І., 
Скрипник Ю.С. – Запоріжжя, 2019. – 112 с. (англ.). 

104. Urology. (Урологія). Збірник тестових завдань для студентів – 
іноземних громадян ІV курсу медичних факультетів. / Бачурін Г.В.,  
Губарь А.О. – Запоріжжя, 2019. – 87 с. (англ.). 

 
Електронні видання – 122 
1. Актуальні проблеми ВІЛ-інфекції. Сценарій online курсу для 

студентів VІ курсу спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія». / 
Рябоконь О.В., Оніщенко Т.Є., Савельєв В.Г., Фурик О.О., Іпатова Д.П., 
Задирака Д.А., Глактіонов А.Г., Хелемендик А.Б., Анікіна О.В., Калашник К.В. – 
Запоріжжя, 2019. 

2. Анатомія ока. Методи дослідження в офтальмології. Електронний 
навчальний посібник для самостійної аудиторної та позааудиторної 
підготовки до практичних занять студентів IV курсу медичних факультетів. 
Електронне видання. /  Завгородня Н.Г., Саржевська Л.Е., Михальчик С.В. – 
Запоріжжя, 2019. – 61,4 Mb. 

3. Біологія з основами генетики. Навчальний посібник для практичних 
занять студентів I курсу фармацевтичних факультетів спеціальності 
«Фармація, промислова фармація» спеціалізацій  «Фармація», «Технології 
парфумерно-косметичних засобів». Електронне видання. / Приходько О.Б., 
Ємець Т.І., Павліченко В.І., Попович А.П., Малєєва Г.Ю., Васильчук Н.Г., 
Гавриленко К.В., Вальчук Т.С., Гуліна О.С., Хмелевська А.П. – Запоріжжя, 
2019. – 4,5 Mb. 

4. Бронхообструктивний синдром у дітей раннього віку. Сценарій online 
курсу для самостійної роботи лікарів-інтернів спеціалізацій «Педіатрія», 
«Загальна практика – сімейна медицина», «Неонатологія». / Боярська Л.М., 
Котлова Ю.В., Герасімчук Т.С., Левчук Т.О. – Запоріжжя, 2019. 

5. Вирощування лікарських рослин. Сценарій online курсу для студентів 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Корнієвська В.Г., 
Корнієвський Ю.І., Мазулін Г.В., Панченко С.В. – Запоріжжя, 2018. 

6. Вопросы гигиены в фармации. Сценарій online курсу для студентів – 
іноземних громадян ІІ курсу спеціальності «Фармація, промислова  
фармація». / Севальнєв А.І., Шаравара Л.П., Кірсанова О.В., Федорченко Р.А., 
Соколовська І.А., Волкова Ю.В. – Запоріжжя, 2018. (рос.). 
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7. Гематологічні дослідження. Сценарій online курсу для самостійної 
роботи студентів ІV курсу медичних факультетів спеціальності «Технології 
медичної діагностики та лікування». / Павлов С.В., Горбачова С.В.,  
Біленький С.А., Бухтіярова Н.В., Баранова Л.В., Левченко К.В., Нікітченко Ю.В., 
Бурлака К.А. – Запоріжжя, 2019. 

8. Гігієна та медична екологія. Навчальний посібник. Електронне 
видання. / Гребняк М.П., Ковальчук Л.Й., Щудро С.А., Кірсанова О.В., 
Таранов В.В. – Запоріжжя, 2019. – 10,7 Mb. 

9. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань 
дитячого віку. Навчально-методичний посібник. Електронне видання. / 
Леженко Г.О., Резніченко Ю.Г., Пашкова О.Є., Гиря О.М., Каменщик А.В., 
Самойлик К.В., Лебединець О.М., Ярцева М.О., Крайня Г.В., Захарченко Н.А. – 
Запоріжжя, 2018. – 20,5 Mb. 

10. Елементи практичної психології. Сценарій online курсу для 
провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація». / Райкова Т.С., 
Зарічна Т.П., Михайлюк Є.О., Пругло Є.С., Яковлева О.С., Попова Я.В. – 
Запоріжжя, 2019. 

11. Ендоваскулярна нейрорентгенхірургія (лікування церебральних 
аневризм та АВМ).  Курс за вибором. Сценарій online курсу для самостійної 
роботи студентів VІ курсу медичних факультетів спеціальностей «Лікувальна 
справа», «Педіатрія». / Перцов В.І., Полковніков О.Ю., Савченко Є.І. – 
Запоріжжя, 2018. 

12. Естетика. Сценарій online курсу для студентів І курсу медичних та 
фармацевтичних факультетів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія», 
«Стоматологія», «Фармація». / Сидоренко С.В. – Запоріжжя, 2018.  

13. Етика та естетика. Сценарій online курсу для студентів І-ІІІ курсів 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, промислова 
фармація». / Утюж І.Г., Мегрелішвілі М.О., Спиця Н.В. – Запоріжжя, 2019.  

14. Етіопатогенез, клініка, діагностика та лікування пріапізму. Сценарій 
online курсу для самостійної роботи лікарів-інтернів. / Бачурін Г.В.,  
Довбиш І.М. – Запоріжжя, 2019. 

15. Забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів. Сценарій 
online курсу для студентів V-VІ курсів медичних факультетів спеціальності 
«Медицина». / Григор’єв С.В., Баштан Л.П. – Запоріжжя, 2018. 

16. Зміни ротової порожнини при захворюваннях внутрішніх  
органів. Сценарій online курсу для студентів ІІІ-ІV курсів медичних 
факультетів спеціальності «Стоматологія». / Михайловська Н.С., Кулинич Т.О., 
Олійник Т.В., Міняйленко Л.Є., Стецюк І.О. – Запоріжжя, 2018. 

17. Клінічна біохімія. Модуль 1. Елективний курс. Сценарій online 
курсу для студентів ІV курсу медичних факультетів спеціальностей 
«Лікувальна справа», «Педіатрія». / Павлов С.В., Горбачова С.В., Біленький С.А., 
Бухтіярова Н.В., Баранова Л.В., Левченко К.В., Нікітченко Ю.В.,  
Бурлака К.А. – Запоріжжя, 2019. 
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18. Клінічна інтерпретація результатів лабораторних та 
інструментальних досліджень. Сценарій online курсу для студентів ІІІ курсу 
медичних факультетів спеціальності «Лабораторна діагностика». / 
Михайловська Н.С., Грицай Г.В., Шершньова О.В., Кулинич Т.О., Лісова О.О., 
Олійник Т.В., Міняйленко Л.Є., Стецюк І.О. – Запоріжжя, 2018. 

19. Клінічна фармація. Крок-2. Сценарій online курсу для студентів  
V курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / 
Крайдашенко О.В., Долінна М.О., Красько М.П., Самура Т.О., Саржевська А.В., 
Свинтозельський О.О., Шальміна М.О. – Запоріжжя, 2019. 

20. Клінічна фармація. Крок-3. Сценарій online курсу для провізорів-
інтернів спеціальності «Загальна фармація». / Білай І.М., Михайлюк Є.О. – 
Запоріжжя, 2019. 

21. КРОК 2. Аптечна технологія лікарських та косметичних препаратів. 
Сценарій online курсу для самостійної роботи студентів V курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «ТПКЗ». / Бірюк І.А.,  
Курінний А.В., Пучкан Л.О., Дарій В.І., Ал Зедан Фаді, Гладишева С.А. – 
Запоріжжя, 2019. 

22. КРОК 2. Аптечна технологія ліків. Сценарій online курсу для 
самостійної роботи студентів V курсу фармацевтичних факультетів 
спеціальності «Фармація». / Бірюк І.А., Курінний А.В., Пучкан Л.О.,  
Ал Зедан Фаді, Гладишева С.А. – Запоріжжя, 2019. 

23. КРОК 2. Аптечная технология лекарств. Сценарій online курсу для 
самостійної роботи студентів – іноземних громадян V курсу фармацевтичних 
факультетів спеціальності «Фармація» денної форми навчання. / Бірюк І.А., 
Курінний А.В., Пучкан Л.О., Ал Зедан Фаді, Гладишева С.А. – Запоріжжя, 
2019. (рос.). 

24. КРОК 2. Заводская технология лекарств. Сценарій online курсу для 
самостійної роботи студентів – іноземних громадян V курсу фармацевтичних 
факультетів спеціальності «Фармація». / Бірюк І.А., Нагорний В.В.,  
Курінний А.В., Пучкан Л.О., Ал Зедан Фаді, Гладишева С.А. – Запоріжжя, 
2019. (рос.). 

25. КРОК 2. Заводська технологія ліків. Сценарій online курсу для 
самостійної роботи студентів V курсу фармацевтичних факультетів 
спеціальності «Фармація». / Бірюк І.А., Нагорний В.В., Курінний А.В., 
Пучкан Л.О., Ал Зедан Фаді, Гладишева С.А. – Запоріжжя, 2019. 

26. КРОК 2. Технології парфумерно-косметичних засобів промислового 
виробництва. Сценарій online курсу для самостійної роботи студентів  
V курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «ТПКЗ». / Бірюк І.А., 
Курінний А.В., Пучкан Л.О., Дарій В.І., Ал Зедан Фаді, Гладишева С.А. – 
Запоріжжя, 2019. 

27. КРОК Б. Сценарій online курсу для студентів ІV курсу медичних 
факультетів спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування». / 
Павлов С.В., Горбачова С.В., Біленький С.А., Бухтіярова Н.В., Баранова Л.В., 
Левченко К.В., Нікітченко Ю.В., Бурлака К.А. – Запоріжжя, 2019. 
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28. Латинська мова та медична термінологія. Сценарій online курсу для 
студентів І курсу медичних факультетів спеціальностей «Стоматологія», 
«Медицина», «Технології медичної діагностики та лікування», «Фізична 
терапія, ерготерапія», «Педіатрія». / Хітрова І.О., Олексієнко А.В. – 
Запоріжжя, 2019. 

29. Лекарственные средства, влияющие на функции исполнительных 
органов, систему крови, обмен веществ и иммунитет. Химиотерапевтические 
лекарственные средства. Модуль 2. VІ семестр. Сценарій online курсу для 
самостійної роботи студентів – іноземних громадян ІІІ курсу фармацевтичних 
факультетів спеціальності «Фармація». / Тржецинський С.Д., Гречана О.В., 
Носуленко І.С., Кініченко А.О., Цикало Т.О. – Запоріжжя, 2019. (рос.). 

30. Маркетингові дослідження у фармації. Сценарій online курсу для 
студентів І курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, 
промислова фармація». / Демченко В.О., Ткаченко Н.О., Червоненко Н.М., 
Зарічна Т.П. – Запоріжжя, 2019. 

31. Медична інформатика. Сценарій online курсу для лікарів-інтернів. / 
Іванькова Н.А., Рижов О.А. – Запоріжжя, 2019. 

32. Менеджмент и маркетинг в фармации. «Крок-2. Фармация». 
Сценарій online курсу для студентів  – іноземних громадян фармацевтичних 
факультетів спеціальності «Фармація». / Демченко В.О., Ткаченко Н.О., 
Червоненко Н.М., Зарічна Т.П. – Запоріжжя, 2019. (рос.). 

33. Менеджмент та маркетинг у фармації. «Крок-2. ТПКЗ». Сценарій 
online курсу для студентів  фармацевтичних факультетів спеціальності 
«ТПКЗ». / Демченко В.О., Ткаченко Н.О., Червоненко Н.М., Зарічна Т.П. – 
Запоріжжя, 2019. 

34. Менеджмент та маркетинг у фармації. «Крок-2. Фармація». 
Сценарій online курсу для студентів фармацевтичних факультетів 
спеціальності «Фармація». / Демченко В.О., Ткаченко Н.О., Червоненко Н.М., 
Зарічна Т.П. – Запоріжжя, 2019. 

35. Методологія та логіка наукових досліджень. Сценарій online курсу 
для студентів фармацевтичний факультетів спеціальності «Фармація, 
промислова фармація». / Кучеренко Л.І., Моряк З.Б., Хромильова О.В., 
Парнюк Н.В., Бідненко О.С. – Запоріжжя, 2019. 

36. Неонатологія та поліклінічна педіатрія. Навчально-методичний 
посібник. Електронне видання. / Леженко Г.О., Резніченко Ю.Г., Пашкова О.Є., 
Гиря О.М., Каменщик А.В., Самойлик К.В., Лебединець О.М., Ярцева М.О., 
Крайня Г.В., Захарченко Н.А. – Запоріжжя, 2018. – 10 Mb. 

37. Обстеження органів дихальної та серцево-судинної системи. 
Навчальний відео-посібник для студентів ІІ курсу медичних факультетів 
спеціальності «Стоматологія». Електронне видання. / Михайловська Н.С., 
Грицай Г.В., Шершньова О.В., Лісова О.О., Кулинич Т.О., Олійник Т.В., 
Міняйленко Л.Є., Стецюк І.О. – Запоріжжя, 2018. – 912 Mb. 

38. Обстеження органів травлення, ендокринної та сечовидільної 
системи. Навчальний відеопосібник для студентів ІІ курсу спеціальності 
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«Стоматологія». Електронне видання. / Михайловська Н.С., Міняйленко Л.Є. – 
Запоріжжя, 2019. – 936 Mb. 

39. Общая фармакология. Лекарственные средства, которые влияют на 
функции нервной системы и медиаторные процессы. Сценарій online курсу 
для самостійної роботи студентів – іноземних громадян ІІІ курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Тржецинський С.Д., 
Гречана О.В., Носуленко І.С., Кулинич Р.Л., Кініченко А.О., Цикало Т.О. – 
Запоріжжя, 2019. (рос.). 

40. Организация и экономика фармации. «Крок-2. Фармация». Сценарій 
online курсу для студентів  – іноземних громадян V курсу фармацевтичних 
факультетів спеціальності «Фармація». / Литвиненко О.В., Сінча Н.І.,  
Дондик Н.Я., Демченко В.О., Британова Т.С., Кравченко Т.В. –  
Запоріжжя, 2019. 

41. Організація роботи аптечних та парфумерно-косметичних закладів. 
Сценарій online курсу для самостійної роботи студентів ІV курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «ТПКЗ». / Книш Є.Г., 
Литвиненко О.В., Сінча Н.І., Дондик Н.Я., Демченко В.О. – Запоріжжя, 2018. 

42. Організація та економіка у фармації та парфумерно-косметичної 
галузі. «Крок-2. Фармація». Сценарій online курсу для студентів V курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «ТПКЗ». / Литвиненко О.В., 
Сінча Н.І., Дондик Н.Я., Демченко В.О., Британова Т.С., Кравченко Т.В. – 
Запоріжжя, 2019. 

43. Організація та економіка фармації. «Крок-2. Фармація». Сценарій 
online курсу для студентів V курсу фармацевтичних факультетів 
спеціальності «Фармація». / Литвиненко О.В., Сінча Н.І., Дондик Н.Я., 
Демченко В.О., Британова Т.С., Кравченко Т.В. – Запоріжжя, 2019. 

44. Органічна хімія. Електронний навчальний відео посібник для 
практичних занять студентів ІІ курсу спеціальності «Фармація, промислова 
фармація». Електронне видання. / Антипенко О.М. – Запоріжжя, 2019. – 690 Mb. 

45. Органічна хімія. Сценарій online курсу для самостійної роботи 
студентів ІІ курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, 
промислова фармація». / Коваленко С.І., Прийменко Б.О., Кандибей К.І., 
Воскобойнік О.Ю., Білий А.К., Казунін М.С., Холодняк С.В., Антипенко О.М., 
Коломоєць О.С. – Запоріжжя, 2018. 

46. Основи педагогіки та інноваційні технології у вищій школі. 
Сценарій online курсу для підготовки докторів філософії напряму  
22 «Охорона здоров’я» спеціальностей 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 
226 «Фармація», 228 «Педіатрія» заочної форми навчання. / Васецька Л.І., 
Гринь Ю.В. – Запоріжжя, 2019. 

47. Основи педагогіки та інноваційні технології у вищій школі. 
Сценарій online курсу для підготовки докторів філософії напряму  
22 «Охорона здоров’я» спеціальностей 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 
226 «Фармація», 228 «Педіатрія» денної форми навчання. / Васецька Л.І., 
Гринь Ю.В. – Запоріжжя, 2019. 
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48. Основи педагогіки та інноваційні технології у вищій школі. 
Сценарій online курсу для самостійної роботи докторів філософії напряму  
22 «Охорона здоров’я» спеціальностей 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 
226 «Фармація», 228 «Педіатрія» денної форми навчання. / Васецька Л.І., 
Гринь Ю.В. – Запоріжжя, 2019. 

49. Основи педагогіки та інноваційні технології у вищій школі. 
Сценарій online курсу для самостійної роботи докторів філософії напряму  
22 «Охорона здоров’я» спеціальностей 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 
226 «Фармація», 228 «Педіатрія» заочної форми навчання. / Васецька Л.І., 
Гринь Ю.В. – Запоріжжя, 2019. 

50. Основні патологічні процеси в клінічній медицині. Сценарій online 
курсу для самостійної роботи студентів І курсу медичних факультетів 
спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування». / Павлов С.В., 
Горбачова С.В., Біленький С.А., Бухтіярова Н.В., Баранова Л.В., Левченко К.В., 
Бурлака К.А., Нікітченко Ю.В. – Запоріжжя, 2019. 

51. Особливості ведення хворих із патологією внутрішніх органів в 
практиці лікаря-стоматолога. Електронний навчальний посібник для 
студентів ІІІ-IV курсів медичних факультетів спеціальності «Стоматологія». 
Електронне видання. / Михайловська Н.С., Стецюк І.О., Кулинич Т.О.,  
Лісова О.О. – Запоріжжя, 2019. – 986 Mb. 

52. Особливості ведення хворих із патологією внутрішніх органів у 
практиці лікаря-стоматолога. Сценарій online курсу за вибором для студентів 
ІV курсу медичних факультетів спеціальності «Стоматологія». / 
Михайловська Н.С., Кулинич Т.О., Лісова О.О., Олійник Т.В., Міняйленко Л.Є., 
Стецюк І.О., Коновалова М.О. – Запоріжжя, 2019. 

53. Охорона праці в галузі. Сценарій online курсу для самостійної 
роботи студентів ІІ курсу медичних факультетів спеціальності «Медицина». / 
Севальнєв А.І., Федорченко Р.А., Куцак А.В., Волкова Ю.В., Шаравара Л.П., 
Соколовська І.А. – Запоріжжя, 2019. 

54. Патология глазного дна. Атлас. Електронний навчальний посібник 
для студентів – іноземних громадян ІV курсу медичних факультетів 
спеціальностей «Лікувальна справа» та «Педіатрія». Електронне видання. / 
Завгородня Н.Г., Саржевська Л.Е., Михальчик С.В. – Запоріжжя, 2018. –  
136 Mb. (рос.). 

55. Патологія пологів. Оперативне акушерство. Сценарій online курсу 
для самостійної роботи студентів VІ курсу освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Спеціаліст» напряму підготовки 1201 «Медицина» спеціальності 
«Лікувальна справа». / Круть Ю.Я., Залізняк В.О., Пучков В.А., Онопченко С.П., 
Бондаренко С.А. –  Запоріжжя, 2018. 

56. ПАЦ «Організація і управління фармацією». Клінічна фармація. 
Сценарій online курсу для слухачів передатестаційних циклів спеціальності 
«Організація і управління фармацією». / Білай І.М., Михайлюк Є.О. – 
Запоріжжя, 2019. 
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57. Підготовка фармацевтичного представника. Сценарій online курсу 
для студентів І курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» галузі  
знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226 «Фармація, промислова 
фармація». / Демченко В.О., Ткаченко Н.О., Червоненко Н.М., Зарічна Т.П. –  
Запоріжжя, 2018.  

58. Підприємництво у галузі. Сценарій online курсу для студентів  
V курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «ТПКЗ». / Зарічна Т.П., 
Демченко В.О. – Запоріжжя, 2019. 

59. Професійна гігієна порожнини рота. Сценарій online курсу для 
циклу тематичного вдосконалення лікарів спеціальності «Стоматологія». / 
Кокарь О.О. – Запоріжжя, 2019. 

60. Профілактика дефіцитних станів у дитячому віці. Сценарій  
online курсу для самостійної роботи лікарів-інтернів спеціалізацій 
«Педіатрія», «Загальна практика – сімейна медицина», «Неонатологія». / 
Боярська Л.М., Котлова Ю.В., Герасімчук Т.С., Абрамова Т.В., Левчук Т.О. – 
Запоріжжя, 2019. 

61. Профілактика спадкових та вроджених хвороб. Сценарій  
online курсу для самостійної роботи лікарів-інтернів спеціалізацій 
«Педіатрія», «Загальна практика – сімейна медицина», «Неонатологія». / 
Боярська Л.М., Авраменко Н.В., Котлова Ю.В., Курочкіна Т.І., Левчук Т.О. – 
Запоріжжя, 2019. 

62. Психиатрия и наркология. Общая психопатология. Електронний 
практикум для студентів – іноземних громадян IV курсу медичних 
факультетів спеціальності «Лікувальна справа». Електронне видання. /  
Підлубний В.Л., Саржевський С.Н., Хоміцький М.Є. – Запоріжжя,  
2019. – 969 Mb. (рос.). 

63. Психіатрія та наркологія. Загальна психопатологія. Практикум для 
студентів ІV курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» напряму 
підготовки «Медицина» спеціальності «Лікувальна справа». Електронне 
видання. / Хоміцький М.Є. – Запоріжжя, 2018. – 467 Mb. 

64. Репродуктивна медицина. Навчально-методичний посібник для 
самостійної роботи студентів І курсу медичних факультетів спеціальності 
«Технології медичної діагностики та лікування». Електронне видання. / 
Авраменко Н.В., Барковський Д.Є., Нікіфоров О.А., Кабаченко О.В.,  
Ломейко О.О., Сухонос О.С., Грідіна І.Б., Разиграєва М.О. – Запоріжжя,  
2019. – 11 Mb. 

65. Ресурсознавство. Раціональне використання природних ресурсів 
лікарських рослин. Охорона лікрських рослин (виявлення заростей, облік 
запасів, картування, відновлення заростей ЛР).Екологічні особливості 
вирощування лікарських рослин. Номенклатура офіцинальних зборів. Вимоги 
щодо їх якості, аналіз застосування. Модуль 1. Сценарій online курсу для 
самостійної роботи студентів V курсу фармацевтичних факультетів 
спеціальності «Фармація». / Тржецинський С.Д., Головкін В.В., Денисенко О.М., 
Мозуль В.І. – Запоріжжя, 2018. 
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66. Рефракція. Акомодація. Сучасні методи корекції аметропій. 
Електронний навчальний посібник для самостійної аудиторної та 
позааудиторної підготовки до практичних занять студентів IV курсу 
медичних факультетів. Електронне видання. / Завгородня Н.Г., Саржевська Л.Е., 
Михальчик С.В. – Запоріжжя, 2019. – 61,4 Mb. 

67. Розробка і валідація методів контролю якості лікарських засобів. 
Сценарій online курсу для студентів фармацевтичний факультетів 
спеціальності «Фармація, промислова фармація». / Кучеренко Л.І., Портна О.О., 
Черковська Л.Г., Хромильова О.В., Парнюк Н.В., Німенко Г.Р., Бідненко О.С. – 
Запоріжжя, 2019. 

68. Світова цивілізація. Сценарій online курсу для студентів І-ІІІ курсів 
медичних та фармацевтичних факультетів спеціальностей «Стоматологія», 
«Медицина», «Фармація, промислова фармація» денної форми навчання. / 
Мегрелішвілі М.О. – Запоріжжя, 2019. 

69. Система Державного контролю якості лікарських засобів в Україні. 
Сценарій online курсу для студентів фармацевтичний факультетів 
спеціальності «Фармація, промислова фармація». / Кучеренко Л.І., Портна О.О., 
Черковська Л.Г., Хромильова О.В., Німенко Г.Р. – Запоріжжя, 2019. 

70. Системний аналіз діяльності фармацевтичних закладів. Сценарій 
online курсу для студентів І курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226 «Фармація, промислова 
фармація». / Литвиненко О.В., Сінча Н.І., Дондик Н.Я., Демченко В.О., 
Британова Т.С., Кравченко Т.В. – Запоріжжя, 2018. 

71. Сімейна медицина як первинна ланка охорони здоров’я. Частина 1. 
Навчальний відео-посібник для студентів VІ курсу медичних факультетів 
спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія». Електронне видання. / 
Михайловська Н.С., Грицай Г.В., Шершньова О.В., Лісова О.О., Кулинич Т.О., 
Олійник Т.В., Міняйленко Л.Є., Стецюк І.О. – Запоріжжя, 2018. – 3,5 Gb. 

72. Сімейна медицина як первинна ланка охорони здоров’я. Частина 2. 
Навчальний відео-посібник для студентів VІ курсу медичних факультетів 
спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія». Електронне видання. / 
Михайловська Н.С., Грицай Г.В., Шершньова О.В., Лісова О.О., Кулинич Т.О., 
Олійник Т.В., Міняйленко Л.Є., Стецюк І.О. – Запоріжжя, 2018. – 3,3 Gb. 

73. Соціальна економіка у фармації. Сценарій online курсу для студентів 
І курсу фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, промислова 
фармація». / Литвиненко О.В., Сінча Н.І., Дондик Н.Я., Демченко В.О., 
Британова Т.С., Кравченко Т.В. – Запоріжжя, 2019. 

74. Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я. 
Сценарій online курсу для студентів VІ курсу медичних факультетів 
спеціальності «Лікувальна справа». / Таранов В.В., Гриневич І.М., Лур’є К.І., 
Лур’є І.К., Петрихін В.П., Кремсарь І.М., Пушина О.С. – Запоріжжя, 2019.  

75. Специальные вопросы гигиены и экологии. Сценарій online курсу 
для студентів – іноземних громадян ІІІ курсу спеціальності «Медицина». / 
Севальнєв А.І., Федорченко Р.А., Кірсанова О.В., Куцак А.В., Шаравара Л.П., 
Соколовська І.А., Волкова Ю.В. – Запоріжжя, 2018. (рос.). 
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76. Спеціальна підготовка. Крок-3. Сценарій online курсу для 
провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація». / Білай І.М.,  
Бушуєва І.В., Михайлюк Є.О. – Запоріжжя, 2019. 

77. СР.ФПО-ВХ. Фтизіатрія. ДОТС-стратегія. Сценарій online курсу для 
лікарів – інтернів спеціальності «Медицина» спеціалізації «Внутрішні 
хвороби». / Разнатовська О.М. – Запоріжжя, 2018. 

78. СР.ФПО-ЗП-СМ. Фтизіатрія. Сценарій online курсу для лікарів – 
інтернів спеціальності «Медицина» спеціалізації «Загальна практика – 
сімейна медицина». / Разнатовська О.М. – Запоріжжя, 2018. 

79. СР.ФПО-Педіатрія. Туберкульоз. Сценарій online курсу для для 
лікарів – інтернів спеціальності «Медицина» спеціалізації «Педіатрія». / 
Разнатовська О.М. – Запоріжжя, 2018. 

80. СРС. М03-4. Фтизіатрія. Сценарій online курсу для студентів ІV 
курсу напряму підготовки 1201 «Медицина» спеціальності «Стоматологія». / 
Разнатовська О.М. – Запоріжжя, 2018. 

81. СРС. Международный 02-4С. Фтизиатрия. Сценарій online курсу для 
студентів – іноземних громадян ІV курсу освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Спеціаліст» напряму підготовки 1201 «Медицина» спеціальності 
«Стоматологія». / Разнатовська О.М. – Запоріжжя, 2018. (рос.). 

82. Сучасні аспекти біохімічного скринінгу кардіоваскулярних 
захворювань. Сценарій online курсу для лікарів-інтернів спеціальності 
«Технології медичної діагностики та лікування». / Павлов С.В., Горбачова С.В., 
Біленький С.А., Бухтіярова Н.В., Баранова Л.В., Левченко К.В., Нікітченко Ю.В., 
Бурлака К.А. – Запоріжжя, 2019. 

83. Сучасні досягнення молекулярної біології. Сценарій online курсу для 
студентів І курсу спеціальності «Фармація». / Приходько О.Б., Павліченко В.І., 
Ємець Т.І., Малєєва Г.Ю. – Запоріжжя, 2019.  

84. Сучасні проблеми молекулярної біології. Сценарій online курсу для 
студентів І курсу спеціальностей «Стоматологія», «Медицина», «Педіатрія». / 
Приходько О.Б., Павліченко В.І., Ємець Т.І., Малєєва Г.Ю. – Запоріжжя, 2019. 

85. Сучасні фармацевтичні технології. Сценарій online курсу  
для студентів фармацевтичний факультетів спеціальності «Фармація, 
промислова фармація». / Кучеренко Л.І., Мазур І.А., Моряк З.Б., Портна О.О., 
Черковська Л.Г., Хромильова О.В., Парнюк Н.В., Бідненко О.С. –  
Запоріжжя, 2019. 

86. Товарознавство на фармацевтичному підприємстві. Сценарій online 
курсу для студентів І курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» галузі 
знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226 «Фармація, промислова 
фармація». / Демченко В.О., Зарічна Т.П., Червоненко Н.М., Ткаченко Н.О. – 
Запоріжжя, 2018. 

87. Товарознавчий аналіз медичних та фармацевтичних товарів. 
Пакування, маркування, зберігання. Сценарій online курсу для самостійної 
роботи студентів ІV курсу фармацевтичних факультетів спеціальності  
«ТПКЗ». / Самко А.В., Британова Т.С. – Запоріжжя, 2018.  
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88. Товарознавчий аналіз медичних товарів. Пакування, маркування. 
Сценарій online курсу для самостійної роботи студентів ІV курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності  «Фармація». / Самко А.В., 
Суховий Г.П. – Запоріжжя, 2018. 

89. Товарознавчий аналіз фармацевтичних та медичних товарів. 
Пакування, маркування, зберігання. Сценарій online курсу для самостійної 
роботи студентів V курсу фармацевтичних факультетів спеціальності 
«Фармація». / Самко А.В., Суховий Г.П. – Запоріжжя, 2018. 

90. Товарознавчий аналіз фармацевтичних та парфумерно-косметичних 
товарів. Пакування, маркування, зберігання. Сценарій online курсу для 
самостійної роботи студентів V курсу фармацевтичних факультетів 
спеціальності  «ТПКЗ». / Самко А.В., Британова Т.С. – Запоріжжя, 2018. 

91. Українська мова як іноземна. Вступний фонетико-комунікативний 
курс. Електронний практикум для студентів – іноземних громадян І курсу 
медичних факультетів спеціальності 222 «Медицина». Електронне видання. / 
Гриценко О.В.  – Запоріжжя, 2019. – 283 Mb. 

92. Управління і економіка фармації. Крок-3. Сценарій online курсу для 
провізорів-інтернів спеціальності «Загальна фармація». / Райкова Т.С., 
Бушуєва І.В., Попова Я.В., Михайлюк Є.О. – Запоріжжя, 2019. 

93. Управління персоналом. Сценарій online курсу для студентів І курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація, промислова 
фармація». / Демченко В.О., Ткаченко Н.О., Червоненко Н.М., Зарічна Т.П. – 
Запоріжжя, 2019. 

94. Фармакогнозія. «Крок-3. Фармація». Сценарій online курсу для 
провізорів-інтернів. / Хортецька Т.В., Мазулін О.В., Смойловська Г.П. – 
Запоріжжя, 2019. 

95. Фармакогнозія. Крок-2. Сценарій online курсу для V курсу 
фармацевтичних факультетів спеціальності  «Фармація». / Одинцова В.М., 
Мозуль В.І., Головкін В.В., Денисенко О.М., Шевченко І.М. – Запоріжжя, 
2019. 

96. Фармакогнозія. Сценарій online курсу для семінарських занять 
провізорів-інтернів спеціальності «Фармація, промислова фармація». / 
Хортецька Т.В., Мазулін О.В.. Смойловська Г.П. – Запоріжжя, 2019. 

97. Фармакогностичний аналіз лікарської рослинної сировини. Сценарій 
online курсу для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»  
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226 «Фармація». / 
Тржецинський С.Д., Мозуль В.І., Денисенко О.Н., Головкін В.В.,  
Одинцова В.М. – Запоріжжя, 2018. 

98. Фармацевтическая химия. Крок-2. Сценарій online курсу для 
студентів – іноземних громадян фармацевтичний факультетів спеціальності 
«Фармація, промислова фармація». / Кучеренко Л.І., Черковська Л.Г., 
Шабельник К.П., Кривошей О.В., Хромильова О.В., Портна О.О., Моряк З.Б., 
Скорина Д.Ю., Ткаченко Г.І., Парнюк Н.В., Бідненко О.С., Німенко Г.Р. – 
Запоріжжя, 2019. (рос.). 
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99. Фармацевтична аромологія. Сценарій online курсу для студентів 
фармацевтичних факультетів спеціальності «Фармація». / Гладишев В.В., 
Пухальська І.О., Литвиненко Т.М., Малецький М.М., Лисянська Г.П., 
Романіна Д.М. – Запоріжжя, 2019. 

100. Фармацевтична інформатика. Сценарій online курсу для провізорів-
інтернів. / Іванькова Н.А., Рижов О.А. – Запоріжжя, 2019. 

101. Фармацевтична та косметична хімія. Крок-2. Сценарій online курсу 
для студентів фармацевтичний факультетів спеціальності «Фармація, 
промислова фармація» освітньої програми «Технології парфумерно-
косметичних засобів». / Кучеренко Л.І., Черковська Л.Г., Шабельник К.П., 
Кривошей О.В., Ткаченко Г.І., Скорина Д.Ю., Німенко Г.Р. – Запоріжжя, 
2019. 

102. Фармацевтична технологія. «Крок-3. Фармація». Сценарій online 
курсу для провізорів-інтернів. / Смойловська Г.П., Малюгіна О.О.,  
Мазулін О.В. – Запоріжжя, 2019. 

103. Фармацевтична технологія. Сценарій online курсу для слухачів 
курсів підвищення кваліфікації провізорів спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація», спеціалізації «Загальна фармація». / Смойловська Г.П., 
Малюгіна О.О., Андрєєва Г.Т., Фуклева Л.А., Мазулін О.В. – Запоріжжя, 
2019. 

104. Фармацевтична хімія. Крок-2. Сценарій online курсу для студентів 
фармацевтичний факультетів спеціальності «Фармація, промислова 
фармація» освітньої програми «Фармація, промислова фармація». / 
Кучеренко Л.І., Черковська Л.Г., Шабельник К.П., Кривошей О.В.,  
Ткаченко Г.І., Хромильова О.В., Портна О.О., Моряк З.Б., Скорина Д.Ю., 
Ткаченко Г.І., Парнюк Н.В., Бідненко О.С., Німенко Г.Р. – Запоріжжя, 2019. 

105. Фармацевтичний аналіз лікарських засобів. «Крок-3. Фармація». 
Сценарій online курсу для провізорів-інтернів. / Берест Г.Г., Єренко О.К., 
Малюгіна О.О., Мазулін О.В. – Запоріжжя, 2019. 

106. Фармацевтичний аналіз лікарських засобів. Сценарій online курсу 
для семінарських занять провізорів-інтернів спеціальності «Фармація, 
промислова фармація». / Берест Г.Г., Єренко О.К., Малюгіна О.О.,  
Бігдан О.А., Дуюн І.Ф. – Запоріжжя, 2019. 

107. Фармацевтичний технологія. Сценарій online курсу для 
семінарських занять провізорів-інтернів спеціальності «Фармація, 
промислова фармація». / Смойловська Г.П., Малюгіна О.О., Андрєєва Г.Т., 
Хортецька Т.В., Фуклева Л.А., Гладишева С.А. – Запоріжжя, 2019. 

108. Фізико-хімічні методи дослідження органічних сполук. Сценарій 
online курсу для студентів фармацевтичний факультетів спеціальності 
«Фармація, промислова фармація». / Кучеренко Л.І., Мазур І.А.,  
Моряк З.Б., Портна О.О., Черковська Л.Г., Хромильова О.В., Парнюк Н.В., 
Бідненко О.С. – Запоріжжя, 2019. 

109. Фізична реабілітація та спортивна медицина. Сценарій online курсу 
для самостійної роботи студентів ІІІ-ІV курсів медичних факультетів 
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спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія». /  
Волох Н.Г., Черепок О.О., Малахова С.М., Ткаліч Я.І. – Запоріжжя, 2018.  

110. Фізіологічне акушерство та патологія вагітності. Сценарій online 
курсу для самостійної роботи студентів VІ курсу освітньо-кваліфікаційного 
рівня «Спеціаліст» напряму підготовки 1201 «Медицина» спеціальності 
«Лікувальна справа». / Круть Ю.Я., Залізняк В.О., Пучков В.А., Онопченко С.П., 
Бондаренко С.А. –  Запоріжжя, 2018. 

111. Філософія медицини. Сценарій online курсу для студентів  
ІІ-V курсів медичних та фармацевтичних факультетів спеціальностей 
«Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія», «Фармація». / Утюж І.Г. – 
Запоріжжя, 2018.  

112. Читаємо і говоримо українською мовою. Сценарій online курсу для 
самостійної роботи слухачів-іноземних громадян довузівського етапу 
підготовки. / Васецька Л.І., Гайдук Л.П., Гроссу Н.В. – Запоріжжя, 2019.  

113. Якість, стандартизація та сертифікація ліків. Сценарій online курсу 
для передатестаційного циклу підвищення кваліфікації провізорів 
спеціальності «Фармація, промислова фармація». / Берест Г.Г., Єренко О.К., 
Малюгіна О.О. – Запоріжжя, 2019. 

114. Anemias in children. (Анемія у дітей). Сценарій online курсу для 
студентів – іноземних громадян V курсу. / Леженко Г.О., Резніченко Ю.Г., 
Каменщик А.В., Крайня Г.В., Лебединець О.М., Самойлик К.В. – Запоріжжя, 
2018. (англ.). 

115. Deseases of endocrine system in children: diabetes mellitus in children; 
diabetes insioidus in children; disorders of gonads in children; diseases of thyroid 
gland and parathyroid glands in children; obesity in children; growth disorders in 
children; urgent states in pediatric endocrinology. (Захворювання ендокринної 
системи у дітей: цукровий діабет у дітей; нецукровий діабет у дітей; 
патологія статевого розвитку у дітей; захворювання щитовидної залози та 
паращитовидних залоз у дітей; ожиріння у дітей; патологія росту у дітей; 
невідкладні стани у дитячій ендокринології). Сценарій online курсу для 
самостійної роботи студентів – іноземних громадян  V курсу медичних 
факультетів. / Леженко Г.О., Резніченко Ю.Г., Пашкова О.Є., Каменщик А.В., 
Крайня Г.В., Лебединець О.М., Самойлик К.В. – Запоріжжя, 2019. (англ.). 

116. Family medicine as a primary devision of  а health care. (Сімейна 
медицина як первинна ланка охорони здоров’я). Навчальний відео-посібник 
для студентів – іноземних громадян ІV курсу. Електронне видання. / 
Михайловська Н.С., Грицай Г.В., Шершньова О.В., Лісова О.О., Кулинич Т.О., 
Олійник Т.В., Міняйленко Л.Є., Стецюк І.О. – Запоріжжя, 2018. – 3,2 Gb. (англ.). 

117. Hemoblastoses in children. (Гемобластози у дітей). Сценарій  
online курсу для студентів – іноземних громадян V курсу. / Леженко Г.О., 
Резніченко Ю.Г., Каменщик А.В., Крайня Г.В., Лебединець О.М.,  
Самойлик К.В. – Запоріжжя, 2018. (англ.). 

118. Hemorrhagic diseases in children. (Геморагічні захворювання у дітей). 
Сценарій online курсу для студентів – іноземних громадян V курсу. /  
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Леженко Г.О., Резніченко Ю.Г., Каменщик А.В., Крайня Г.В., Лебединець О.М., 
Самойлик К.В. – Запоріжжя, 2018. (англ.). 

119. History of Ukraine. Modul 1. (Історія України. Модуль 1). Сценарій 
online курсу для студентів – іноземних громадян медичних факультетів. / 
Дідик С.С. – Запоріжжя, 2019. (англ.). 

120. IWS. International02-6 Phthysiology. Сценарій online курсу для 
студентів – іноземних громадян VІ курсу освітньо-кваліфікаційного рівня 
"Спеціаліст" напряму підготовки 1201 "Медицина" спеціальності "Лікувальна 
справа". / Разнатовська О.М. , Худяков Г.В. – Запоріжжя, 2018. (англ.). 

121. IWS. Philosophy. Сценарій online курсу для студентів – іноземних 
громадян І курсу медичних факультетів спеціальності «Медицина». /  
Сепетий Д.П., Спиця Н.В. – Запоріжжя, 2018. (англ.). 

122. Upper respiratory tract obstruction management. (Забезпечення 
прохідності верхніх дихальних шляхів). Сценарій online курсу для 
самостійної роботи студентів – іноземних громадян V-VІ курсів медичних 
факультетів спеціальності «Педіатрія». / Григор’єв С.В., Перцов В.І. – 
Запоріжжя, 2019. (англ.). 

Також видані 32 методичні роботи (довідники, словники, збірники, 
вказівки, рекомендації), затверджені ЦМР. 
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ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА 
 
 

 
 
 
Дистанційна форма навчання стала частиною освітнього процесу 

підготовки студентів медичного університету. В умовах дигіталізації вищої 
освіти та впровадження системи електронних сервісів, які здійснюють 
менеджмент та моніторинг процесу навчання студентів, відбувається 
формування нової системи менеджменту корпоративних знань університету. 
Особливістю цієї системи є інтеграція інформаційних, практично-
орієнтованих та керівних складових системи медичної освіти у 
інформаційно-освітньому просторі університету. Основною метою системи 
менеджменту корпоративних знань ЗДМУ є забезпечення самостійної роботи 
студентів, розкриття творчого потенціалу студентів через формування 
індивідуальних траєкторій навчання, а також накопичення найкращого 
педагогічного досвіду викладачів, реалізованого в авторських онлайн курсах, 
підвищення кваліфікації молодих викладачів в системі онлайн курсів 
педагогічної майстерності.  

Активно використоється й модернізується єдиний інформаційний 
простір університету, який складається з регіонального та обласного рівнів. 
До мережі Центрів дистанційного навчання (ДН) регіонального рівня входять 
центри, які розташовані в містах Дніпро, Кропивницький, Миколаїв, Черкаси, 
Одеса, Херсон. Обласна мережа центрів ДН традиційно розташована на базах 
ЦРЛ Бердянська, Оріхова, Василівки, Поліг, Більмака, Дніпрорудного, 
Мелітополя, Веселого, Енергодара, Якимівки. ЦДОТ, професорсько-
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викладацький склад розширює інфраструктуру системи дистанційної освіти 
на засадах впровадження нових хмарних сервісів в навчальний процес. 

У 2018 та 2019 рр. продовжили роботу з формування нового 
інформаційного простору, який використовує сервіси MS Office 365,  
MS Skype for Bussiness, MS Teams, MS Sharepoint, Kahoot, хмарних 
провайдерів Microsoft та Google, що дає змогу надати можливість роботи з 
навчальними ресурсами кожному студенту. В практику роботи впроваджені 
майстер класи з окремих технологій навчання та менеджменту процесу 
навчання.  

Проведений майстер-клас «Особливості організації інтерактивних лекцій 
з використання web-сервісу “Kahoot!”» (20.09.18). Майстер-клас 
«Використання сервісів Office365 MS Teams, MS Staff Notebook, MS Class 
Notebook для організації навчального процесу» проведений для 
співробітників навчального підрозділу, комісії з аналізу онлайн курсів, а 
також на кафедрах фізколоїдної хімії та клінічної фармації, фармакотерапії і 
управління та економіки фармації. Протягом року проведено навчання  
85 викладачів, які супроводжують онлайн курси, на курсах ТУ «Інтеграція 
сервісів MSO365 з платформою онлайн курсів edX для організації 
самостійної роботи студентів та її моніторингу в онлайн форматі». 

В університеті триває створення та формування бази онлайн-курсів для 
організації проведення курсів за вибором та самостійної роботи студентів.  
На платформі edX викладачами ЗДМУ зареєстровано (окремі проходять 
доопрацювання) 555 курсів. Створено 281 онлайн-курсів за вибором, для 
самостійної роботи – 274, 17 інтегрованих онлайн курсів для підготовки 
студентів до іспиту "Крок 1, 2,3" та 19 – за дисциплінами окремих кафедр.  

Комісія з аналізу онлайн курсів за звітний період проаналізувала  
143 курси, з них 106 були передані на затвердження в ЦМР ЗДМУ.  
Для впровадження прозорості експертизи та інтерактивної взаємодії експертів 
з розробниками курсів, на кафедрах розроблений web-додаток [доступ: 
mfi.zsmu.edu.ua], який дозволяє викладачам кафедр виправляти контент курсу 
протягом експертизи у діалозі з експертом. 

На платформі Microsoft Office 365 зареєстровані 12078 студентів інтернів 
та слухачів факультету післядипломної освіти і 376 викладачів. 

В університеті склалась унікальна ситуація, коли всі навчальні 
дисципліни мають відображення в електронному контенті. Робота студента в 
інформаційно-освітньому середовищі дозволяє здійснювати протоколювання 
його навчальної активності. 

Завершено впровадження онлайн технології підготовки студентів до 
ліцензійних іспитів КРОК 1,2,3. За звітний період кафедрами університету 
розроблені інтегровані курси КРОК-2 та завершена розробка курсів КРОК-3 
на факультеті післядипломної освіти. За розкладом студенти проходили 
контрольні моніторингові тестування на всіх факультетах. Після завершення 
тестування потоку, співробітниками ЦДОТ проводився аналіз результатів 
тестування, який дозволяв коригувати підготовку студентів до іспиту. Всього 
було підготовлено 53 аналітичних звіти для деканатів факультетів. 
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Активно дистанційна форма навчання використовується на факультеті 
післядипломної освіти для підготовки інтернів та слухачів. Так, кафедрою 
дитячих хвороб ФПО: проведено 7 очно-дистанційні циклів, в рамках  
яких прочитано близько 780 годин лекцій. Підвищити кваліфікацію змогли 
125 лікарів за спеціальностями: педіатрія, неонатологія і анестезіологія. 
Співробітники та лікарі-інтерни кафедри дитячих хвороб взяли участь у 
конференціях вітчизняного та міжнародного рівня.Так 20-21 лютого за 
підтримки ЦДО ЗДМУ відбулась V навчально-практична конференція з 
дистанційною участю «Харчування здорової та хворої дитини. Практика 
інтерна». Конференцію для лікарів-інтернів, молодих спеціалістів, педіатрів, 
неонатологів, лікарів загальної практики сімейної медицини» транслювали на 
всю область, до конференції змогли приєднатися дистанційно лікарі з 
віддалених районів, проводилось інтерактивне опитування аудиторії. У 
підготовці лікарів-інтернів, а також при відпрацюванні пропущених занять, 
використовуються електроні навчальні платформи MOODLE та edX. 
Електрона навчальна платформа MOODLE містить 152 лекцій за різними 
напрямками дитячих хвороб. Розпочато роботу з розміщення курсів за 
вибором на платформі edX.  

З 2016 р. на кафедрі акушерства, гінекології та репродуктивної медицини 
ФПО діє медіацентр. За навчальний рік співробітниками кафедри в центрі 
проведено: більше 15 онлайн нарад; спільно з ЦДО ЗДМУ проведено 
Всеукраїнську реєстрову науково-практичну конференцію: «Актуальні питання 
репродуктивного здоров’я людини в сучасних умовах» (18.04.2019 р.);  
онлайн-семінар (12 учасників):«Актуальні питання чоловічого здоров’я та 
здорового способу життя» (23.05.2019р.). Щотижня співробітники кафедри 
акушерства, гінекології та репродуктивної медицини ФПО в онлайн режимі 
проводять консультації з районами області з питань безплідного шлюбу та 
планування сім’ї.  

На базі дистанційного центру "Університетсьої клініки" протягом 
навчального року проведено 11 вебінарів для лікарів стаціонару і поліклініки. 
На них порушувалися питання артеріальної гіпертензії, харчової алергії, 
бронхіальної астми, захворювань печінки і серця, та ін.  

Особливістю роботи Центру дистанційної освіти та телемедицини в 
2018–2019 н.р. стало проведення регулярних освітніх і наукових заходів на 
базі технологій відеоконференцій. За звітний період проведено понад  
50 заходів: 

- 21 березня − навчально–методична відеоконференція «Концепція 
системи підготовки здобувачів вищої освіти до ЄДКІ з використанням 
сучасних інноваційних освітніх технологій». На конференцію запрошувалися 
завідувачі та співробітники кафедр через онлайн підключення за активним 
посиланням. (Запорізька область, 83 підключених учасники) 

- Постійна допомога студентам і викладачам в налаштуванні та роботи 
з платформою “Open edX.” (з 1400  –  1600 щоденно). 
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- Семінари кафедри іноземних мов: “Англійський розмовний клуб” 
(щомісяця згідно з графіком з 1.09.2018 – 31.05.2019). 

- Семінар кафедри фармакогнозії, ботаніки і технології ліків: «Аспекти 
методологічного забезпечення самостійної роботи інтернів» (02.04.2019). 

- Проведення тестування і іспитів КРОК, RATOS (15.03 - 31.05.2019). 
- 21 травня – онлайн засідання опорної кафедри (Кафедра медичної та 

фармацевтичної інформатики та НТ. Харків). 
- 27-28 травня – онлайн семінар-нарада «Українська (російська) мова як 

іноземна» (Кафедра культурології ЗДМУ, Івано-Франківськ, Київ, Чернівці). 
- записано 10 нових відеолекцій. (Кафедра сімейної медицини). 
- Семінари та лекції, які проводять фахівці НМАПО і НДСЛ 

«ОХМАТДИТ» м.Київ для лікарів за темами: «Українська школа атопічного 
дерматиту», «Інноваційні процеси в медицині та медичній інформатиці», 
«Діагностика туберкульозу», «Вакцинація при алергодерматозах», 
«Диференційний діагноз атопічного дерматиту», «Тактика ведення пацієнтів 
з хронічними стероїдо чутливими дерматозами» та ін. Ця серія заходів 
включає телемедичні консультації, науково-практичні семінари, дискусії й 
обговорення. (щомісяця згідно з графіком НМАПО). 

- Технічний та методичний супровід дистанційного тестового іспиту 
IFOM 01-02.07.2019 

 Згідно з оновленим положенням про дистанційну освіту, наш 
університет у 2019–2020 рр. продовжує впроваджувати дистанційне навчання 
на довузівському, додипломному та післядипломному рівнях.  

Інформаційна політика університету спрямована на диверсифікацію 
ризиків від можливого стороннього втручання. Офіційний сайт ЗДМУ 
використовується для оперативного поточного та загального інформування 
користувачів і має вільний доступ для усіх відвідувачів. Також вільний 
доступ для користувачів забезпечують: сайт наукової бібліотеки ЗДМУ;  
сайт Університетської клініки ЗДМУ; сайт медичного коледжу ЗДМУ 
(створений у 2018 році); сайт просвітницького громадського проекту  
«Кроки до здоров’я»; сайт «Запорожского медицинского журнала»; сайт 
журналу «Патологія»; сайт журналу «Актуальні питання фармацевтичної і 
медичної науки та практики»; сайти кафедр; сторінки ЗДМУ у соцмережах; 
You-tube-канал університету.  

В режимі авторизованого доступу розміщені: всі навчальні матеріали, що 
використовуються у навчальному процесі, структуровані за кафедрами і 
розміщені на платформі електронних ресурсів кафедр; електронний журнал 
для студентів та батьків; наукові здобутки, розміщені в електронному 
репозитарії ЗДМУ, а також в електронній бібліотеці; онлайн-курси, 
розміщені на платформі edX; тестові програми, розміщені на платформах 
Ratos та ELEX; дистанційні курси, розміщені на платформі MOODLE.  

В університеті активно створюються сайти кафедр, що дозволяє 
оперативно розміщувати і оновлювати повний пакет навчально-методичного 
забезпечення, відео лекції, проводити онлайн-вебінари, тестування, запис на 
відпрацювання. 
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ІНФОРМАТИЗАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТУ 
 
 

 
 
 
Продовжується удосконалення матеріально-технічної бази 

університету. Придбано: 100 комп’ютерів (45 комп’ютерів викладача,  
55 комп’ютерів офісних), 90 ноутбуків (70 ноутбуків викладача,  
20 ноутбуків офісних), 50 багатофункціональних пристроїв з лазерною 
технологією друку, 6 мультимедійних проекторів для відображення 
навчального контенту, професійний книжковий планетарний сканер для 
швидкого сканування документів, журналів, книг з високою роздільною 
здатністю (понад 20 Мп) та швидкістю сканування.  

Придбано та встановлено 8 навчальних комп’ютерних комплексів у 
комплекті: 8 комп’ютерів викладача, 8 багатофункціональних пристроїв,  
8 акустичних систем, 114 комп’ютерів студента та 114 мультимедійних 
гарнітур. Навчальні комп’ютерні комплекси встановлено на кафедрах: 
факультетської хірургії; офтальмології; акушерства та гінекології; 
внутрішніх хвороб 1; іноземних мов; психіатрії; психотерапії; загальної та 
медичної психології наркології та сексології; клінічної фармакології, 
фармації і фармакотерапії та косметології; анатомії людини, оперативної 
хірургії та топографічної анатомії 

Для інтенсифікації навчального процесу придбана технологія 
«віртуального пацієнта» яка дозволяє студентам та інтернам опрацьовувати 
клінічні сценарії на «віртуальному пацієнті» в режимі реального часу.  
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На моніторі для лікаря постійно висвітлюються основні показники – тиск, 
частота пульсу, сатурація. Оперативно можна проводити всі дослідження – 
рентгенографію, комп’ютерну томографію, кардіомоніторування, відстежувати 
результати всіх біохімічних та інших досліджень. Після завершення 
сценарію висвітлюється детальний аналіз роботи студента чи інтерна з 
об’єктивним оцінюванням за напрямками діагностичного пошуку, 
фізикального огляду та лікувальної тактики. Ця технологія дозволяє 
проводити навчання студентів старших курсів або інтернів як біля 
спеціального пристрою – «стіл віртуального пацієнта», так і дистанційно, 
через мережу інтернет, на ноутбуках або персональних комп’ютерах.  

Придбана віртуальна система анатомічної візуалізації – віртуальний 
анатомічний стіл для вивчення будови тіла людини в 3D форматі. 
Віртуальний анатомічний стіл містить детальну 3-х вимірну модель 
макроскопічної анатомії людини (2 чоловіки і 2 жінки) в зрізах до 0,2 мм. 
Наявність понад 2000 анатомічних утворень з коментарями дозволяє 
провести інтерактивний розтин з проходженням через анатомічні структури. 
Під час розтину є можливість фіксації структур для виявлення взаємозв'язку 
між тканинами. Наявні вбудовані бібліотеки знімків КТ, МРТ, гістологічних 
зразків дозволяють швидко створювати фотореалістичні 3-х мірні 
візуалізації. Завдяки FullHD сенсорному екрану розміром 83 дюймів, 
візуалізація та управління манекенами відбувається швидко та наочно. Це 
найсучасніша анатомічна система візуалізації в медичній освіті, завдяки 
поєднанню унікального апаратного і програмного забезпечення.  

Продовжується робота з адаптації системи АСУ навчальним закладом 
відповідного вимог нашого університету. Модуль АСУ «Навчальний 
модуль». Вдосконалено новий функціонал у модулі АСУ «Навчальний 
модуль» у розділі навчальні плани з метою налаштування дисциплін для 
накопичувальної системи успішності. Удосконалено функціонал інтеграції 
АСУ з системою EDX, який дозволяє проводити одномоментний запис 
студента на онлайн курси і оперативно контролювати процес запису на курси 
студентами. Модуль АСУ «Деканат». Удосконалено модуль АСУ «Деканат» - 
«успішність», який дозволяє опрацьовувати дисципліни за накопичувальною 
системою успішності. Створені нові форми «відомостей успішності», а також 
доопрацьовано функціонал «рейтингу студентів». Модуль АСУ 
«Електронний журнал». Удосконалено функціонал «Електронного журналу» 
АСУ з роботи з дисциплінами за накопичувальною системою. Нині модулі 
АСУ «Електронний журнал», «Електронні відомості» впроваджені в роботу 
кафедр ЗДМУ на спеціальностях «Медицина», «Фармація» (очна форма 
навчання), «ТПКЗ» (очна форма навчання), «Стоматологія» «Лікувальна 
справа», «Педіатрія», «Лабораторна діагностика» у вітчизняних та іноземних 
студентів. 
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РОЗВИТОК НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ 
 
 

 
 
 

Наукова бібліотека університету постійно розвивається, змінюється, 
цілеспрямовано працює над поліпшенням якості бібліотечних послуг, 
забезпечує потреби користувачів, що визначає перспективи розвитку. Підрозділ 
із гнучкою структурою та якісною організацією обслуговування, технічно 
обладнаний, оснащений сучасною комп’ютерною технікою, мультимедійними 
інформаційними ресурсами, телекомунікаційними засобами, для формування 
інформаційного поля використовує новітні інформаційні технології. 

Структура бібліотеки упорядкована. Обслуговування ведеться в 
абонементах, читальних залах, філіях у студентських гуртожитках. Штат 
бібліотеки – 29 співробітників, що забезпечують усі види інформаційно-
бібліотечного обслуговування. У структурі бібліотеки 6 відділів та 6 секторів. 
Користувачі обслуговуються: на чотирьох абонементах. Необхідність 
моніторингу та відстеження біометричних показників зумовила створення з 
01.01.2019 року у структурі бібліотеки відділу інформаційно-аналітичного 
моніторингу. 

Для комфорту та зручності користувачів функціонує комп'ютерна 
читальна зала на 20 автоматизованих робочих місць та встановлено  
8 комп’ютерів у філії у гуртожитку №3. Організовано вільний доступ для 
користувачів до власних і віддалених електронних інформаційних ресурсів, 
надаються додаткові сервісні послуги. Відкрито вільний доступ до мережі 
Інтернет за допомогою технології Wi-Fi.  
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Успішно впроваджена автоматизована інформаційна бібліотечна 
система. Електронна книговидача забезпечує оперативне обслуговування 
користувачів на абонементах та в читальних залах. В автоматизованому 
режимі здійснюється запис до бібліотеки і виготовлення пластикового 
читацького квитка, видання та повернення документів, ведеться статистика, 
облік фонду та читачів, комплектування та списання літератури.  

Фонд бібліотеки на традиційних носіях складає 572 439 примірників.  
У 2018-2019 н.р. надійшло 16 185 примірників, з них закуплено – 10 265 прим.  

Фонд навчальної літератури нараховує 317 104 примірники. За 2018-2019 
рік до бібліотеки університету надійшло 280 найменувань підручників та 
посібників англійською мовою з усіх дисциплін – 4 560 примірників.  

Виділяється достатнє фінансування на комплектування бібліотечного 
фонду. Придбано підручники з патофізіології, анатомії, фізіології, 
мікробіології, інфекційних хвороб, біохімії, неврології, фізичної реабілітації, 
терапевтичної стоматології, пропедевтики дитячої терапевтичної 
стоматології та ін. Проведено аналіз книжкового фонду, вилучено 15217 
примірників. Книжкові фонди бібліотеки комплектувалися диференційовано, 
згідно з навчальними планами.  

Здійснена передплата на більш ніж 200 періодичних видань. Фахові 
видання передплачуються з розрахунку 5 назв для кожного блоку дисциплін. 

Надходження обов’язкового примірника документів до книгозбірні у 
звітному періоді також було одним з джерел наповнення бібліотечного фонду 
(майже 3000 прим.). Проводився книгообмін із бібліотеками МОЗ, а також 
бібліотеками іншого галузевого підпорядкування, зокрема систематично 
надходили видання Національної наукової медичної бібліотеки України, 
Інституту енциклопедичних знань НАН України, Асоціації радіологів тощо. 
У рамках державної програми «Українська книга» одержано близько 300 
примірників видань. Один з напрямів формування фонду – поповнення 
електронної бібліотеки. Кафедри надали 2500 електронних версій видань і 
користувачі можуть їх отримати онлайн. 

Щороку послугами бібліотеки користується більше 30 000 читачів. 
Кількість відвідувань бібліотеки не менше 300 000 відвідувань. 

Працює Інституційний репозитарій (IRZSMU) – цифровий архів 
інтелектуального надбання університету. Для збільшення наукометричних 
показників науковців виставлено в електронний репозитарій наукові статті 
університету. Електронний архів налічує більше 10 тисяч документів: повні 
тексти статей із фахових журналів та збірників наукових праць університету, 
підручники, навчальні й навчально-методичні посібники, методичні вказівки, 
тези доповідей наукових конференцій.  

Бібліотека долучилася до участі вчених університету в проекті 
«Бібліометрика української науки» шляхом створення бібліометричних 
профілів вчених на платформі Google Scholar. Співробітниками бібліотеки на 
платформі Google Scholar зареєстровано 513 профілі науковців університету. 
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Бібліотекою розміщено на платформі наукової електронної бібліотеки  
e-LIBRARY.RU. наукові періодичні видання університету за останні 9 років, 
загальна кількість публікацій у РІНЦ становить 4590. 

Ведуться й підтримуються 9 БД (читацьких), у тому числі електронний 
каталог обсягом понад 590465 тис. бібліографічних записів, які забезпечують 
надання онлайн доступу до електронних копій в локальній мережі з усіх  
ПК університету, а також в режимі віддаленого доступу.  

Бібліотека отримувала безкоштовний тестовий доступ до інформаційних 
ресурсів компанії EBSCO: Academic Search Complete, Applied Science & 
Technology Source, Legal Source, Political Science Complete, Humanities Source 
и Education Source. Компанії EBSCO Publishing, є одним із найбільших у світі 
постачальників журналів в електронному та друкованому форматі. Після 
численних звертань ректорату до МОН України отримано доступ до 
провідних наукометричних БД – Web of Science та Scopus. 

Ефективне бібліотечно-бібліографічне обслуговування для потреб науки 
та освіти досягається за допомогою створення та функціонування веб-сайтів 
бібліотек ВНЗ. Створення й підтримка власного веб-сайту стали одними з 
актуальних напрямів роботи. Сайт працює з грудня 2017 року. Представлена 
інформація про історію бібліотеки, структуру, заходи. За посиланнями можна 
перейти до електронного каталогу, інституційного репозитарію та блогу 
бібліотеки, а також на сторінки інших інформаційних ресурсів.На сайті 
можна ознайомитися з новими надходженнями літератури, дізнатися про 
періодичні видання, що надійшли до бібліотеки й отримати іншу інформацію. 

Однією з важливих навчальних і консультативних послуг є створення й 
розміщення на веб-сайті інструктивно-методичних матеріалів різноманітного 
призначення. На сайті нашої бібліотеки представлено інструкції користування 
електронним і традиційним каталогом, рекомендації та приклади оформлення 
бібліографічного списку літератури.  Для науковців ЗДМУ надається електронна 
послуга з визначення класифікаційних індексів УДК.  

Неодмінним елементом електронного сервісу є електронна доставка 
документів (ЕДД). Послуга ЕДД виконується за дотримання Закону України 
«Про авторське право та суміжні права». Електронне копіювання документів 
і доставка копій за допомогою комп’ютерних технологій виконується за 
замовленнями колективних (бібліотек-посередників) та індивідуальних 
користувачів бібліотеки. Дана послуга дозволяє подолати бар’єри 
документного обслуговування, підвищити затребуваність і відкритість 
електронного бібліотечного сервісу. 

Онлайн подовження терміну користування книгами. Основним джерелом 
автоматизованого бібліографічного пошуку є електронний каталог, що 
відображає весь фонд бібліотеки та забезпечує багатоаспектний оперативний 
пошук інформації для виконання різноманітних запитів користувачів. 
Електронний каталог та бази даних містять бібліографічні описи основного 
фонду бібліотеки з аналітичним розписом статей, що отримує бібліотека та 
ін. Підтримується повнотекстовий доступ. За результатами пошуку можливо 

http://library.zsmu.edu.ua/cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ZSMUL&P21DBN=ZSMUL&S21CNR=20&Z21ID=
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оформити читацьку вимогу на необхідні видання, отримати бібліографічний 
список видань, переглянути повнотекстові бібліотечні ресурси та зберегти 
отриману інформацію на електронний носій або відправити електронною 
поштою. Користувачі мають можливість здійснювати електронне замовлення 
на літературу, перевірити наявність документів на власному електронному 
читацькому формулярі та уточнити кінцевий термін здачі літератури. 

Співробітники бібліотеки взяли участь у формуванні та внесенні 
інформації про наукові праці професорсько-викладацького складу 
університету до Єдиної державної електронної бази освіти (ЄДЕБО) 

Бібліотека бере участь в експертній оцінці рекомендованої літератури до 
навчальних матеріалів створених на кафедрах на відповідність ДСТУ та 
рекомендаціям ЦМК МОЗ України, відповідає за створення службової бази 
проектів EDX. Ведеться перевірка відповідності ключових слів до статей за 
тезаурусом MeSH. 

Особлива увага приділяється формуванню інформаційної культури 
користувачів, як студентів, так і співробітників університету.  Щорічно, для 
інформування користувачів про поповнення фонду, бібліотекою створюється: 
«Бюлетень нових надходжень» – 6 випусків. Випускається інформаційний 
бюлетень «Вища освіта України: тенденції розвитку». Електронні версії 
бібліографічних видань представлено в Репозитарії та на сайті бібліотеки. 

Співробітники наукової бібліотеки ЗДМУ не тільки розробляють та 
проводять різноманітні заходи, але й беруть активну участь у конференціях 
та науково-практичних семінарах. 
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СПІЛЬНА РОБОТА З УСТАНОВАМИ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я  

 
 

 
 
36 клінічних кафедр університету (16 – терапевтичного, 14 – хірургічного та 

6 – педіатричного профілю) розташовані на базах 34 провідних закладів 
охорони здоров’я, 9 стоматологічних установ, 39 базах заочної інтернатури 
для підготовки лікарів-інтернів, 11 наукових лікувально-діагностичних 
центрах. Загальна площа, яку вони займають – понад 10000 кв.м., кількість 
ліжок перевищує 8 тисяч.  

Співробітники клінічних кафедр здійснюють великий обсяг 
консультативно-діагностичної роботи, проводять операції та асистенції, 
здійснюють курацію хворих, беруть участь у проведенні консиліумів, 
клінічних обходів, розборів, науково-практичних конференцій, засідань 
асоціацій, у клініко-експертних комісіях і медичних комісіях з розгляду скарг 
хворих та інше. Лікувальну роботу виконують 67,2 % клініцистів із вищою 
кваліфікаційною категорією, 12,3 % – з першою, 12,7 % – з другою.  
Атестовані на звання лікаря-спеціаліста зі стажем роботи до 5 років 7,8 % 
співробітників.  

Протягом 2018–2019 н.р. клініцистами університету проведено 313420 
консультацій хворих у стаціонарах і поліклініках (756 консультацій на одного 
викладача клінічної кафедри). Найбільшу кількість консультацій провели 
співробітники кафедр загальної хірургії та догляду за хворими (28418), 
госпітальної хірургії (20713), акушерства, гінекології та репродуктивної 
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медицини (18062), дерматовенерології та косметології з курсом 
дерматовенерології і естетичної медицини ФПО (16461) і дитячої хірургії та 
анестезіології (16143). Виконано 19975 оперативних втручань (146 операцій 
на одного співробітника клінічної хірургічної кафедри), найбільша кількість 
хірургічних операцій виконана на кафедрах факультетської хірургії (1943); 
травматології та ортопедії (1317); дитячої хірургії та анестезіології (1241), 
госпітальної хірургії (1203). Показники якості хірургічного лікування є 
стабільно задовільними. 

Під час виїздів по лінії КУ «Обласний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф» і планово-консультативних виїздів 
клініцистів університету в райони Запорізької області, співробітники кафедр 
госпітальної хірургії, загальної хірургії та догляду за хворими, дитячих 
інфекційних хвороб, медицини катастроф, акушерства і гінекології, дитячої 
хірургії та анестезіології надали висококваліфіковану медичну та 
консультативну допомогу 238 хворим. 

Високий професійний рівень, досвід і авторитет науковців ЗДМУ 
визнають департаменти охорони здоров’я ОДА та Запорізької міської ради, 
призначивши Головними позаштатними спеціалістами 22 співробітників 
клінічних кафедр, а членами атестаційних комісій – 29.  

Особливо піклувалися клініцисти ЗДМУ про пацієнтів Запорізького 
військового госпіталю. До проведення консультацій та лікування військових 
залучаються співробітники кафедри медицини катастроф, військової 
медицини, анестезіології та інтенсивної терапії, інших клінічних кафедр. 
Стоматологічну допомогу надають співробітники кафедри терапевтичної, 
ортопедичної та дитячої стоматології. Пацієнти госпіталю отримують в 
Університетській клініці консультативну допомогу за всіма профілями, 
проходять обстеження (УЗД, рентген тощо). Лікарі-інтерни працюють у 
відділеннях госпіталю, а студенти проходять виробничу практику. 

Під час Днів донора, проведених тричі в університеті, та в рамках 
благодійної акції «Любов милосердствує» 289 студентів здали кров для бійців 
АТО, а також дітей з онкозахворюваннями. Студенти-волонтери постійно 
доглядають за хворими хоспісного відділення КНП «Запорізька міська 
лікарня №10», дитячого будинку «Сонечко», Кіровського будинку інвалідів.  

Тривала співпраця з Запорізькою радою ветеранів війни та праці. 
Досвідчені спеціалісти університету – професори й доценти (невропатолог, 
уролог, кардіолог, ендокринолог, хірург, офтальмолог та ін.) проводять 
консультативні прийоми ветеранів. Співробітники кафедр клінічної 
фармакології та фармакотерапії опікуються цією категорією хворих в 
госпітальних відділеннях обласної клінічної лікарні та міської лікарні № 2, 
які є клінічними базами університету. 

Університет веде велику інформаційну та роз'яснювальну роботу у ЗМІ з 
питань охорони здоров'я, здорового способу життя, запобігання захворювань 
на туберкульоз, ВІЛ-інфекцію, серцево-судинні та інфекційні захворювання.  

 



153 

Клінічні бази Запорізького державного медичного університету 
 

№ Назва ЛПЗ Кафедри 
1.  Університетська клініка Сімейної медицини, терапії, кардіології та 

неврології ФПО; 
Внутрішніх хвороб 3; 
Нервових хвороб; 
Клінічної лабораторної діагностики; 
Терапевтичної, ортопедичної та дитячої 
стоматології; 
Хірургічної та пропедевтичної стоматології; 
Патологічної анатомії і судової медицини; 
Медицини катастроф, військової медицини, 
анестезіології та інтенсивної терапії; 
Факультетської хірургії 

2.  КУ «Обласна клінічна 
лікарня» ЗОР 

Внутрішніх хвороб 3; 
Госпітальної хірургії; 
Травматології та ортопедії;  
Медицини катастроф, військової медицини, 
анестезіології та інтенсивної терапії; 
Акушерства та гінекології; 
Клінічної фармакології, фармації, фармакотерапії 
і косметології; 
Фізичної реабілітації, спортивної медицини, 
фізичного виховання і здоров’я 

3.  КУ «Обласна клінічна 
дитяча лікарня» ЗОР 

Госпітальної педіатрії; 
Дитячої хірургії та анестезіології; 
Офтальмології; 
Дитячих хвороб ФПО; 
Пропедевтичної та хірургічної стоматології; 
Терапевтичної, ортопедичної та дитячої 
стоматології; 
Дерматовенерології та косметології з курсом 
дерматовенерології і естетичної медицини ФПО   

4.  КУ «Обласна інфекційна 
клінічна лікарня» ЗОР 

Інфекційних хвороб; 
Дитячих інфекційних хвороб 

5.  КУ «Обласний клінічний 
онкологічний диспансер» 
ЗОР 

Онкології та онкохірургії 

6.  КУ «Обласний 
протитуберкульозний 
клінічний диспансер» 
ЗОР 

Фтизіатрії і пульмонології 

7.  КУ «Обласний медичний 
центр серцево-судинних 
захворювань» ЗОР 

Внутрішніх хвороб 1; 
Терапевтичної, ортопедичної та дитячої 
стоматології; 
Мультимодальної діагностики та пропедевтики 
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8.  КУ «Обласна клінічна 
психіатрична лікарня» 
ЗОР 

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

9.  КУ «Обласний клінічний 
наркологічний 
диспансер» ЗОР 

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

10.  КУ «Обласний шкірно-
венерологічний 
клінічний диспансер» 
ЗОР  

Дерматовенерології та косметології з курсом 
дерматовенерології і естетичної медицини ФПО 

11.  КУ «Обласний клінічний 
ендокринологічний 
диспансер» ЗОР 

Внутрішніх хвороб 1; 
Госпітальної хірургії 

12.  КУ «Обласний медичний 
центр репродукції 
людини» ЗОР 

Акушерства, гінекології та репродуктивної 
медицини ФПО 

13.  КНП «Міська лікарня 
№2» ЗМР 

Хірургії та анестезіології ФПО; 
Клінічної фармації, фармакотерапії і УЕФ ФПО 

14.  КНП «Міська лікарня 
№3» ЗМР  

Оториноларингології; 
Офтальмології; 
Фізичної реабілітації, спортивної медицини, 
фізичного виховання і здоров’я 

15.  КНП «Міська лікарня 
№4»   ЗМР 

Внутрішніх хвороб 1; 
Загальної практики – сімейної медицини та 
внутрішніх хвороб 

16.  КНП «Міська лікарня 
екстреної та швидкої 
медичної допомоги» 
ЗМР  

Внутрішніх хвороб 1; 
Загальної хірургії та догляду за хворими; 
Урології;  
Травматології та ортопедії; 
Медицини катастроф, військової медицини, 
анестезіології та інтенсивної терапії; 
Хірургічної та пропедевтичної стоматології; 
Хірургії та анестезіології ФПО 

17.  КУ «6 -та міська клінічна 
лікарня» ЗМР  

Мультимодальної діагностики та пропедевтики; 
Нервових хвороб; 
Клінічної фармакології, фармації,  фармакотерапії 
і косметології; 
Фізичної реабілітації, спортивної медицини, 
фізичного виховання і здоров’я; 
Клінічної лабораторної діагностики 

18. 1 ТОВ «Віта Центр»  Факультетської хірургії  
Мультимодальної діагностики та пропедевтики; 
Пропедевтичної та хірургічної стоматології; 
Кафедра госпітальної хірургії; 
Кафедра акушерства і гінекології;  
Кафедра хірургії та анестезіології ФПО; 
Кафедра офтальмології 
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19.  КНП «Запорізька міська 
лікарня № 9» 

Офтальмології 

20.  КНП «Запорізька міська 
дитяча лікарня №5» 

Факультетської педіатрії; 
Дитячої хірургії та анестезіології; 
Дитячих інфекційних хвороб; 
Дитячих хвороб ФПО; 
Отолариноларингології  

21.  КНП «Міська  лікарня 
№7» ЗМР  

Внутрішніх хвороб 2 

22.  КНП «Пологовий 
будинок № 9» ЗМР 

Акушерства та гінекології  

23.  КЗ «Обласний 
перинатальний центр» 
ЗОР 

Акушерства та гінекології; 
Дитячих хвороб ФПО  

24.  ТОВ «Клініка Мотор 
Січ» 

Травматології та ортопедії; 
Урології; 
Терапевтичної, ортопедичної та дитячої 
стоматології; 
Загальної практики – сімейної медицини та 
внутрішніх хвороб; 
Оториноларингології   

25.  КНП «Міська лікарня 
№1» ЗМР 

Факультетської хірургії; 
Акушерства та гінекології; 
Внутрішніх хвороб 3 

26.  КУ «Обласне 
патологоанатомічне 
бюро» ЗОР 

Патологічної  анатомії та судової медицини 

27.  КУ «Обласне бюро 
судово-медичної 
експертизи» ЗОР  

Патологічної  анатомії та судової медицини  

28.  КУ «Обласний 
лікарсько-фізкультурний 
диспансер» ЗОР 

Фізичної реабілітації, спортивної медицини, 
фізвиховання і здоров′я 

29.  ТОВ Медичний центр 
«Візус» 

Офтальмології; 
Хірургії та анестезіології ФПО; 
Дитячої хірургії та анестезіології 

30.  КНП «Центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги № 6» ЗМР 

Загальної практики – сімейної медицини  

31.  ДУ «Запорізький 
обласний лабораторний 
Центр МОЗ України» 

Медичної біології, паразитології та генетики; 
Загальної гігієни та екології; 
Мікробіології, вірусології та імунології 
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32.  Запорізький військовий 
госпіталь – військова 
частина А3309 

Медицини катастроф, військової медицини, 
анестезіології та інтенсивної терапії; 
Терапевтичної, ортопедичної та дитячої 
стоматології; 
Клінічної лабораторної діагностики 

33.  ТОВ «Соціальні 
ініціативи Запоріжжя» 

Сімейної медицини, терапії, кардіології та 
неврології  ФПО; 
Внутрішніх хвороб 3; 
Дитячих хвороб ФПО 

34.  Філія ПрАТ 
«Приазовкурорт» 
клінічний санаторій 
«Великий Луг» 

Акушерства і гінекології; 
Загальної практики – сімейної медицини та 
внутрішніх хвороб; 
Терапевтичної, ортопедичної та дитячої 
стоматології; 
Фізичної реабілітації, спортивної медицини, 
фізвиховання і здоров′я 

 
Співробітники клінічних кафедр університету успішно працюють в  

11 міжрегіональних та обласних спеціалізованих медичних центрах, 
обладнаних сучасною діагностичною та лікувальною апаратурою. 

У центрі оперативної артрології та спортивної травми, роботу якого 
координує кафедра травматології та ортопедії, у 2018 році проконсультовано 
2975 хворих, виконано 811 оперативних втручань, з них 319 
ендопротезування великих суглобів (223 – кульшового, 96 – колінного),  
383 артроскопій. За бюджетні кошти встановлено 199 ендопротезів, з них  
71 – колінного суглобу, 128 – кульшового. При проведенні ендопротезування 
великих суглобів використовуються системи цементної та без цементної 
фіксації вітчизняних і зарубіжних виробників. Протягом року впроваджені 
нові діагностично-лікувальні методики: тотальне і диференційоване  
тотальне ендопротезування кульшового суглобу з використанням 
ендопротеза МОТОР – СІЧ у хворих з медіальними переломами шийки 
стегнової кістки; ендопротезування кульшового та колінного суглобів 
системами Link, Zimmer, Smith&nephew; ендопротезування кульшового 
суглобу з використанням малоінвазивного короткого стегнового компоненту; 
впровадження доступів midvastus і subvastus при ендопротезуванні колінного 
суглобу; малоінвазивне відновлення ушкоджень акроміально-ключичного 
суглобу; використання артроскопічного обладнання при лікуванні патології 
гомілковостопного і ліктьового суглобів; спосіб хірургічного лікування 
серединних розривів зв’язок гомілковостопного суглобу; ревізійне 
ендопротезування кульшового суглобу з використанням імплантів 
AESCULAP; методика пластики передньої хрестоподібної зв’язки All Inside; 
використання підтаранного імпланту при лікуванні плосковальгусної 
деформації стопи; використання операції Латерже при звичному вивиху 
плечового суглобу; використання імплантів фірми Arthrex при фіксації 
сухожилля довгої головки біцепсу. 
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В Центрі судинної та ендоваскулярної хірургії співробітниками 
кафедри госпітальної хірургії ЗДМУ проконсультовано 6634 хворих, 
прооперовано 331 пацієнт, виконано 45 маніпуляції. Впроваджено 
стентування периферичних артерій, симультанні операції на сонних та 
коронарних артеріях, триває розробка малотравматичних методів операцій 
при аневризмі судин, розробка методів профілактики ТЕЛА. Розробляються 
методи оперативного лікування хворих з синдромом Лускунчика. 

У обласному центрі ендоскопії співробітниками кафедри госпітальної 
хірургії у 2018 році проконсультовано 432 хворих, виконано 60 
ендоскопічних операцій та 118 ендоскопічних маніпуляцій. Впроваджено 
ФГДС з хроноскопією в діагностиці захворювань стравоходу, набувають 
розвитку лапароскопічні шунтування, лапароскопічна фундоплікація при 
грижі стравохідного отвору діафрагми, лапароскопічна пластика при ахалазії 
кардії, лапароскопічна герніопластика, лапароскопічна крурорафія з 
використанням поліпропіленових прокладок. Впроваджено лапароскопічну 
спленектомію при захворюваннях крові та іншій хірургічній патології і 
операцій на кишечнику. 

У центрі шлунково-кишкових кровотеч співробітниками кафедри 
загальної хірургії у 2018 році надана висококваліфікована медична допомога 
436 хворим, з них 126 прооперовано. Впроваджуються методики зупинки 
гострої шлунково-кишкової кровотечі із варикозно змінених вен на тлі 
цирозу печінки, портальної гіпертензії, а саме − ендоскопічне лігування 
варикозних судин. 

У хірургічному гепатологічному центрі співробітниками кафедри 
факультетської хірургії в 2018 році проконсультовано 4846 хворих із 
захворюваннями печінки, жовчовивідної системи та підшлункової залози, 
прооперовано 1812 пацієнтів. Основні впровадження: інтервенційні 
ендоскопічні маніпуляції (підслизуваті резекції пухлин шлунку та товстої 
кишки, дивертикулів стравоходу, ендоскопічне дренування кіст підшлункової 
залози; двохпровідникова папілосфінктеротомія (DWT-ЕПСТ), роздільне 
стентування жовчних проток та панкреатичного протоку); операції при 
хронічному фіброзно-дегенеративному панкреатиті (поздовжня тотальна 
панкреато-вірсунгодуоденопапілотомія, сегментарна панкреатодуоденальна 
резекція), в тому числі лапароскопічні (циторедуктивні операції при 
злоякісних захворюваннях органів черевної порожнини з резекцією 
метастазів у печінку; лапароскопічна холецистолітотомія с дозованою 
папілотомією при поодинокому холелітиазі); інтервенційні сонографічні 
маніпуляції (радіочастотна абляція метастазів печінки під УЗД контролем; 
біопсія печінки, підшлункової залози; черезшкірна-черезпечінкова холангіо - 
і холецисто-графія/стомія, нефростомія; пункція і дренування рідинних 
скупчень черевної порожнини і заочеревинного простору; пункція і 
дренування кіст різної локалізації; пункція і дренування плевральної 
порожнини; блокада передньої черевної стінки після операцій на органах 
черевної порожнини), тораколапароскопічна екстирпація стравоходу з 
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заміщенням шлунком при злоякісних новоутвореннях стравоходу; 
лапароскопічна герніопластика з інтраочеревиним розміщенням сітки  
IPOM-mesh; удосконалені лапароскопічні операції при пахвинних грижах 
(ТАРР і ТЕР методики); лапароскопічні операції при злоякісних пухлинах лівої 
та правої половини товстої кишки з використанням ендостеплерів; 
лапароскопічні операції при грижах стравохідного отвору діафрагми, в тому 
чисті симультанні. Відзначається збільшення кількості оперативних втручань за 
рахунок використання малоінвазивних методик (лапароскопічні, ендоскопічні 
втручання та інтервенційна сонографія), продовжується вдосконалення таких 
методів при захворюваннях органів гепатопанкреатобіліарної ділянки. 

У центрі урології дитячого віку співробітниками кафедри дитячої 
хірургії та анестезіології у 2018 році проліковано 865 хворих, проведено 514 
операцій при різних вадах нирок і сечових шляхів, ендоскопічних – 78. 
Активно використовуються сучасні методи діагностики і лікування 
обструктивних уропатій, новоутворень нирок та сечового міхура, інших вад 
нирок і сечових шляхів. Серед методів ранньої діагностики широко 
використовують пренатальну діагностику вад розвитку сечовивідної системи 
за допомогою експертного УЗД та МРТ плоду у ІІ та ІІІ триместрах гестації. 
В постнатальному періоді у хворих з урологічною патологією застосовують 
наступні лікувально-діагностичні методи: цистоуретроскопія, ендоскопічна 
резекція уретероцелє, ендоскопічна резекція клапанів задньої уретри, 
ендоскопічне видалення сторонніх тіл та новоутворень сечового міхура, 
ендоскопічна корекція міхурові-сечовідного рефлексу, ендоскопічне 
стентування сечоводів та балонна дилатація стриктур сечоводів, 
лапароскопічні операції при варикоцелеє та патології вагінального відростка 
очеревини, лапароскопічні операції при абдомінальних формах крипторхізму, 
лапароскопічні операції при аномаліях статевої диференцировки, дистанційна 
літотрипсія при сечокам'яній хворобі, одноетапна хірургічна корекція при 
гіпоспадії. 

В ангіоневрологічному центрі на базі комунальної установи  
«6-та міська клінічна лікарня» співробітниками кафедри нервових хвороб у 
2018 році проліковано майже 1700 хворих. Розроблено та впроваджено 
диференційований підхід до визначення оптимальних за структурою та 
обсягом лікувальних заходів у пацієнтів з мозковим ішемічним півкульовим 
інсультом, в т.ч. з повторним, в гострому та ранньому відновному періодах 
захворювання з урахуванням індивідуального прогнозу відновлення 
порушених функцій на підставі комплексної оцінки показників спонтанної 
біоелектричної активності головного мозку, церебральної гемодинаміки, 
гуморальних маркерів ураження мозкової тканини, маркерів неоангіогенезу, 
васкулярного ремоделювання та активності атерогенезу, що дозволило 
суттєво покращити результати лікування зазначеного контингенту хворих та 
сприяло зменшенню їх інвалідизації. Удосконалено вибір оптимальної 
лікувальної тактики у пацієнтів в дебюті спонтанного супратенторіального 
внутрішньомозкового крововиливу шляхом розробки та впровадження 



159 

персоналізованого підходу, який враховує індивідуальний прогноз перебігу та 
виходу гострого періоду захворювання, визначений на підставі комплексної 
оцінки ініціального рівня неврологічного дефіциту, вираженості структурних 
змін головного мозку, обсягу вторинної внутрішньошлуночкової геморагії, 
функціонального стану церебральних структур та прозапальної активації.  

У дитячому алергологічному центрі в 2018 році співробітниками 
кафедри факультетської педіатрії проконсультовано 1632 дитини, обстежені 
на УЗД та спірографії 861 дитина, проліковано в алергологічному відділенні 
692 дитини. У структурі захворюваності перше місце займають хвороби 
органів дихання, збільшилась кількість загострень у хворих на бронхіальну 
астму, яка пов’язана з пилковими алергенами. Не зменшується кількість 
госпіталізованих дітей дошкільного віку, що пов’язано з розповсюдженням 
алергічних хвороб серед дітей раннього віку. В центрі проводиться поглиблене 
дослідження серцево-судинної системи, ШКТ, нирок, гепатобіліарної системи, 
дихальні проби, алерготестування, моніторинг функції зовнішнього дихання, 
бронхолітичні та провокаційни тести, лабораторне обстеження, рентген-
обстеження, повні імунологічні, вірусологічні аналізи. Проводиться велика 
наукова робота: написано 9 статей, 10 тез у вітчизняні наукові видання; видана 
пам’ятка батькам дітей, які страждають на пилкову, харчову та 
медикаментозну алергію; створена анкета-опитувальник для батьків з 
медикаментозної алергії. Впроваджено використання нових препаратів у  
54 дітей, хворих на бронхіальну астму, у 48 дітей з атопічним дерматитом та 
у 52 дітей з алергічним риносинусітом. Проведено фенотипування 
алергічного риніту за допомогою риноцитології 60 хворим; визначено 
генотип у 35 хворих на бронхіальну астму. Співробітники центру прийняли 
участь у 18 всеукраїнських конференціях та 5 міжнародних, на яких було 
зроблено 22 доповіді.   

В обласному центрі діагностики, лікування та профілактики 
гастроентерологічних захворювань співробітниками кафедри внутрішніх 
хвороб 3 у 2018 році проліковано 1319 хворих. З метою покращення 
діагностики гастроентерологічних хвороб впроваджені неінвазивний 
дихальний тест визначення гелікобактерної інфекції, проведений 102 
пацієнтам; покращення функціонування органів ШКТ – гідроколонотерапія  
(121 хворий); покращення процесів травлення, дихання, стану серцево-
судинної системи, процесів репарації та оксигенації організму – сиглетно-
киснева терапія (1319 пацієнтів. 

В обласному центрі алергології та клінічної імунології 
співробітниками кафедри внутрішніх хвороб 3 у 2018 році обстежено і 
проліковано 734 хворих, в тому числі 271 пацієнт з імунопатологією. 
Використовуються нові схеми лікування і діагностики: застосування 
комбінованого препарату «ГленцетЕдванс» в комплексному лікуванні хворих 
на бронхіальну астму, алергічний риніт; застосування інгаляційного 
глюкокортикоїду «Аіртек» 25/250 у комплексному лікуванні хворих на 
бронхіальну астму середнього та важкого ступеню; визначення сенсибілізації 
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до лікарських препаратів з метою діагностики медикаментозної алергії; 
впровадження визначення гуморальної ланки імунітету для діагностики 
імунодефіцитних розладів.  

У 2018 році активно працюв створений на базі кафедри акушерства, 
гінекології та репродуктивної медицини ФПО Центр екстракорпорального 
запліднення та медико-генетичного скринінгу. Співробітниками кафедри 
здійснено 21072 консультацій, проліковано 22318 хворих з різними  
формами безпліддя та іншими порушеннями репродуктивного здоров’я. 
Проведено 621 ендоскопічна операція (123 лапароскопії, 498 гістероскопій), 
післяопераційних ускладнень не було. Завдяки сучасному оснащенню 
лабораторії медико-генетичного консультування та репродуктивної корекції 
проведено 268 циклів екстракорпорального запліднення. У лабораторії 
наповнюється кріобанк ембріонів, що суттєво збільшує шанси жінок на 
вагітність. Проводиться удосконалення схем стимуляції овуляції в циклах 
екстракорпорального запліднення на основі удосконалення груп ризику з 
виникнення синдрому гіперстимуляції яєчників та синдрому резистентних 
яєчників, а також впровадження лікування інноваційними медичними 
препаратами, що дозволило досягти у 44,1% пацієнток розвитку біохімічної 
вагітності в циклах ЕКО, ICSI, у 50,5% пацієнток – в кріоциклах. 
Співробітниками кафедри надається висококваліфікована андрологічна 
допомога з використанням консервативних та хірургічних методів лікування, 
в результаті відновлення чоловічої фертильності становить 61,2%. 

З початку 2018 року на базі КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня» 
розпочала роботу Хірургічна клініка ЗДМУ і ДЗ «ЗМАПО», яку очолив 
академік НАМН України, проф. Никоненко О.С. 

На базі гуртожитку №3 успішно працює Центр медичної реабілітації та 
профілактики, де протягом року медична допомога надана 889 особам  
(523 – співробітники ЗДМУ, 366 – студенти). Загалом було здійснено 4956 
відвідувань Центру, консультації надані 3638 особам, профогляди пройшли 
1087 осіб, невідкладну допомогу отримали 272 особи. Під диспансерним 
наглядом перебуває 305 співробітників. Безпосередньо у Центрі оздоровлено 
322 особи шляхом фізіотерапевтичних методів лікування і виконання 
маніпуляцій за призначенням лікарів у процедурному кабінеті. Виконано  
835 електрокардіографічних досліджень (688 – медогляд). Проведено  
відбір та направлено на лікування в КЗ «Санаторій медичної реабілітації 
«Глорія» ЗОР» 69 осіб. 

З метою визначення стану здоров'я співробітників університету, 
усунення факторів ризику, своєчасного виявлення ранніх ознак гострих і 
хронічних захворювань, проведення відповідних оздоровчих та лікувально-
профілактичних заходів для збереження здоров’я працівників, забезпечення 
динамічного спостереження за станом їх здоров'я, відповідно до наказу 
ректора від 29.10.2018 №407 з 12.11 по 19.12.2018 на базі Центру медичної 
реабілітації та профілактики проведений профілактичний медичний огляд 
співробітників. Підлягало медичному огляду 1258 співробітників, з них 
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співробітників з шкідливими умовами праці – 395. Пройшли профілактичний 
медичний огляд 97,8% співробітників із шкідливими умовами праці, не 
пройшли медогляд 8 осіб: 4 – довгострокове перебування на лікарняному 
листі (у 2 осіб закінчилося летальністю), 2 – перебування у відпустці для 
догляду за дитиною, 2 – звільнені.  

За результатами періодичного медичного огляду співробітників, які 
працюють в шкідливих умовах, складений Заключний акт від 23.01.2019, 
згідно якого співробітників з підозрою на профзахворювання немає. 
Потребують дообстеження 35 осіб, вперше виявлені захворювання у 18 
співробітників, направлені на МСЕК 2 особи. Направлено на амбулаторне 
лікування 51 співробітника, стаціонарне − 34. Санаторно-курортне лікування 
рекомендовано 71 співробітнику. Дієтичного харчування потребують 28 осіб. 
Під диспансерним наглядом перебувають 126 працівників. Комісія встановила 
у 2 осіб медичні протипоказання за станом здоров’я для здійснення окремих 
видів робіт, в результаті керівники підрозділів виключили для своїх 
працівників роботу на висоті. Крім того, 5 співробітників отримали допуск до 
роботи з обмеженням на 6 місяців.  

Підлягало профілактичному огляду 863 співробітника без шкідливих 
умов праці, оглянуто 95,6%, захворювання виявлені у 632 осіб, або 76,6%, з 
них вперше у 88 осіб, або 13,9%. На додаткове обстеження направлені  
58 співробітників. На «Д» обліку у терапевта перебували 305 співробітників. 
За підсумками медогляду «Д» група склала 295 осіб, з них вперше взяті на 
диспансерний облік 40 осіб. Вузькими спеціалістами захворювання виявлені 
у 584 співробітників (48,2%), вперше у 147 осіб. Під час медичного огляду на 
стаціонарне лікування в УК направлено 4 співробітника. Протягом 2018 року 
проліковано в стаціонарі УК 60 осіб, в інших клініках міста – 61.  

Під час медичного огляду ФГ в УК пройшли 699 співробітників, або 
57,7%, інші за місцем проживання, або в клініках (співробітники клінічних 
кафедр), ЕКГ-обстеження пройшли 688, або 56,8% співробітників, 
співробітники клінічних кафедр − на клінічних базах. ХОЛТЕР-обстеження 
пройшли 28 осіб, спірографію – 318, клінічні аналізи здали 734 співробітника, 
біохімічні – 496. 

Загальна спортивна та оздоровча діяльність в університеті проводиться 
під професійним лікарським контролем. Для студентів, які вступили до 
університету в 2018 році (722 – вітчизняних студента), згідно наказу від 
04.09.2018 №797-с був проведений медичний огляд. За підсумками медогляду 
до основної групи були віднесені 60,4% студентів, при цьому 67% студентів  
І фармфакультету, 65% – ІІ медичного, 52% – ІІІ медичного і лише 50%  
І медфакультету. До підготовчої групи віднесені 151 студент, або 23,0% від 
оглянутих, до спеціальної групи і групи ЛФК увійшли 107 студентів, або 
16,6%. Комісія також оглянула 76 студентів спеціальної групи і групи ЛФК  
ІІ курсів 3-х медичних і І фармацевтичного факультетів, в результаті  
18 студентів переведені до підготовчої групи. 
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НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР  
«УНІВЕРСИТЕТСЬКА КЛІНІКА»  

 

 
 
«Університетська клініка» є структурним підрозділом університету й має у 

своєму складі стаціонар на 160 ліжок (кардіологічне відділення на 60  
ліжок, терапевтичне – 65 ліжок, неврологічне – 35 ліжок), консультативну 
поліклініку, консультативний лікувально-діагностичний центр, 7 спеціалізованих 
медичних центрів, відділення відновлювального лікування та діагностичне 
відділення. В клініці надається висококваліфікована спеціалізована та 
високоспеціалізована лікувально-профілактична допомога населенню, 
підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації медичних працівників, 
проведення науково-дослідницької роботи, розробка, апробація та 
впровадження нових медичних технологій. 

На базі клініки навчальну, наукову та лікувальну роботу ведуть 
співробітники 9 кафедр ЗДМУ: сімейної медицини, терапії, кардіології та 
неврології ФПО; внутрішніх хвороб 3; нервових хвороб; клінічної 
лабораторної діагностики; терапевтичної, ортопедичної та дитячої 
стоматології; пропедевтичної та хірургічної стоматології; патологічної 
анатомії і судової медицини; медицини катастроф, військової медицини, 
анестезіології і інтенсивної терапії; факультетської хірургії. У клініці 
працюють 122 лікарі: з них 48 (39,3%) мають науковий ступінь (24 докторів 
наук (19,7%) і 24 кандидатів наук (19,7%), 64 (52,5%) лікарі мають вищу 
кваліфікаційну категорію. 
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У поліклініці ведеться прийом за 14 лікарськими спеціальностями, 
виконання плану консультативних відвідувань склало 106,3% за 2018 рік. 
Університетська клініка продовжує проведення медичних оглядів 
працівників промислових підприємств міста. Всього оглянуто 6232 особи. 

 

 
 

У консультативному лікувально-діагностичному центрі університету за  
2018-2019 н.р. проконсультовано 4676 пацієнтів за 37 спеціальностями, з них 
3926 (84%) дорослих та 750 (16%) дітей. Найбільша кількість консультацій з 
дорослої мережі проведена доцентом Свистуном С.І. (457), доцентом 
Ревенько А.В. (334), професором Туманським В.О. (228), професором 
Колесником М.Ю. (204), професором Рябоконь О.В. (205), з дитячої мережі – 
к.мед.н. Славкіним Ю.Л. (203), професором Усачовою О.В. (187). У роботу 
КЛДЦ введені нові лікарські спеціальності: дитяча оториноларингологія, 
дитяча гастроентерологія, дитяча кардіоревматологія. На сайті 
Університетської клініки започатковано електронний запис. 

У 2018 році продовжили роботу спеціалізовані медичні центри: центр 
вегетативних розладів (проліковано 465 хворих), гастроентерологічний центр 
(проліковано – 462 хворих), центр ендоскопічної діагностики та лікування 
(проведено ендоскопічних досліджень – 1743, біопсій − 594, уреазних  
тестів – 335; хромогастроскопій – 358; ендоскопічних операції – 153), 
стоматологічний центр (відвідувань за 2018 рік – 5922, первинних – 2310), 
центр інтервенційної сонографії (проведено 29 біопсії). 

За 2018 рік у діагностичному відділенні зросла на 5,6% кількість 
проведених досліджень, у тому числі спірографій на 8%, добового 
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моніторування артеріального тиску на 7,5%, навантажувальних  
Тредміл-тестів на 7%, водневих дихальних тестів на 21%, ультразвукової 
денситометрії на 4%, вимірювання складу тіла на 40%, нейрофізіологічних 
методів дослідження: електроенцефалографії на 14%, ЕНМГ – на 3%, 
викликаних потенціалів – на 12%, порівняно з минулим роком. У 2018 році 
збільшилась кількість автоматичного вимірювання АТ без присутності 
медичного персоналу в 2 рази. Зросла кількість проведених психофізіологічних 
тестувань в 2 рази. У 2018 році зросла кількість УЗД периферичних судин в  
4,5 рази, дуплексного сканування БЦА на 34%, запроваджено проведення 
мультипараметричних досліджень з використанням методики еластографії. 
Комплексне обстеження за профілактичними та діагностичними програмами 
пройшли 84 осіб. 

Всього за 2018 рік у клініко-діагностичній лабораторії проведено  
205505 досліджень (більше на 11%). Проводяться гематологічні, клінічні, 
цитологічні, імуноферментні, імунохімічні дослідження. Збільшилася 
кількість біохімічних та імуносерологічних досліджень. У патогістохімічній 
лабораторії за 2018 рік проведено 9090 досліджень у 1364 обстежених 
пацієнтів.  

У 2018 році загальна кількість рентген-досліджень склала 7112, 
рентгенограм зроблено 15735, рентгеноскопій – 699, діагностичних 
флюорограм – 308, спеціальних досліджень – 194, флюорографії органів 
грудної  клітини – 5769, що більше на 46,9% порівняно з минулим роком.   

У відділенні відновлювального лікування збільшилась загальна кількість 
процедур на 5,7%, в тому числі на 3,0% процедур рефлексотерапії та 18,7% 
мануальної терапії.  

У 2018 році лікарями та співробітниками кафедр в Університетській 
клініці розроблені та впроваджені медичні технології: інструментальні 
методи оцінки деформації міокарда лівих камер серця у жінок з 
гіпертонічною хворобою в стані менопаузи; критерії прогнозування перебігу 
кальцинуючої хвороби за результатами визначення ліпопротеїну А, 
проведення денситометрії та ехокардіоскопії; фармакогенетичний метод для 
визначення чутливості до варфарину за участю відділу молекулярно-
генетичних досліджень навчального медико-лабораторного центру ЗДМУ; 
спосіб корекції нітрозуючого стресу у хворих з синдромом обструктивного 
апное сну та гастроезофагеальною рефлюксною хворобою; спосіб 
діагностики хворих з синдромом подразненого кишечника; алгоритм ранньої 
діагностики артеріальної гіпертензії у осіб молодого віку з оцінкою факторів 
ризику; оптимізація неінвазивної діагностики неалкогольної жирової хвороби 
печінки; спосіб комплексного лікування хворих на дисфункцію вегетативної 
нервової системи з пароксизмальним перебігом (ПА); оптимізація 
метаболічної терапії хворих на хронічну ішемію мозку; методика ранньої 
діагностики глаукоми за допомогою комп’ютерної периметрії; спосіб 
діагностики та лікування післяопікових стриктур стравоходу; особливості 
неоангіогенезу в метастатичній плоскоклітинній карциномі легень. 
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Стабільними залишаються основні показники роботи стаціонару за 2018 рік: 
• всього госпіталізовано – 4170 хворих ( 2017 рік  – 4170), 
• виконання плану ліжко-днів – 100,1% (2017 рік – 103,6%), 
• середня тривалість перебування на ліжку – 11,9 (2017 рік – 12,3), 
• загальна летальність по стаціонару – 0,07% (за 2017 рік – 0,05%). 
У 2018 році в клініці надано медичну допомогу 75 учасникам АТО 

(проліковано в стаціонарі – 3 особи, проведено ультразвукових досліджень – 
26, проконсультовано лікарями поліклініки – 46); 30 інвалідів ІІ світової 
війни, 95 співробітників ЗДМУ і 6 студентів. Амбулаторну допомогу 
отримало 83 воїни АТО, 994 співробітники ЗДМУ, 616 студентів, у т.ч.  
332 іноземних студентів.   

Протягом звітного періоду істотно покращилась матеріально-технічна 
база університетської клініки: 

- придбано сучасний ультразвуковий сканер з використанням 
зсувнохвильової та компресійної еластографії Ultima PA Expert (Україна), 
гематологічний автоматичний аналізатор Abacus 5 (Diatron, Угорщина), 
біохімічний автоматичний аналізатор Accent 200 (Cormay, Польща), комплекс 
діагностичний автоматизований «Кардіо+» (Україна), безконтактний 
пневмотонометр HNT-1/1P Huvitz (Корея), апарат для лікування псоріазу – 
кабіна «Псоралайт» (Україна), операційний стіл TY (Китай), концентратори 
кисневі “Brightfield Healthcare”, інфузійна помпа “Brightfield Healthcare  
OIP-900”, монітор пацієнта мультипараметровий “Brightfield Healthcare 
Oscan9000D” (Китай); 

- проведено ремонт, естетичне оформлення і нове технічне оснащення 
приймального відділення (нова підвісна стеля у коридорі, нові світильники, 
теплорадіатори, труби водопостачання, нова душова для хворих, встановлені 
нові рукомийники − 2шт., встановлені нові двері – 6шт., на стіни укладена 
кахельна плитка 55 кв.м., в маніпуляційній і душовій на підлогу укладено 
нову кахельну плитку 13,3 кв.м. замінено електричну проводку, замінені  
захисні автомати, в кабінеті прийому хворих настелено новий лінолеум, 
встановлено нові меблі, світлонепроникні жалюзі, встановлені інформаційні 
стенди); 

- проведено ремонт стаціонару неврологічного відділення; 
- для поліпшення умов праці лікарів проведено поточний ремонт  

4-х ординаторських, 7-и кабінетів поліклініки,  приміщення столу довідок;  
- здійснено поточний ремонт холу поліклініки, холу 1 поверху 

стаціонару, центральних входів у стаціонарний та поліклінічний корпуси,  
3-х палат стаціонару;  

- проведено поточний ремонт теплового вузла;  
- для забезпечення безпечної та безперебійної роботи електрообладнання 

проведено виміри опору контурів заземлення та заземлюючих пристроїв; 
- встановлені нові протипожежні двері на щитові – 2шт.; 
- замінена основна труба подачі холодної води у клініку; 
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- встановлено новий бойлер; 
- оновлена вентиляційна система у кабінетах рентгенологічному та 

хірурга. 
Продовжується ремонт у приміщенні для КТ досліджень. 
На розвиток матеріально-технічної бази Університетської клініки 

протягом 2018–2019 н.р. ректоратом витрачено більше 5 млн грн.  
На базі клініки проведено 2 цикли тематичного удосконалення лікарів 

регіону за темами: «Сучасні аспекти діагностики та лікування патології 
вегетативної нервової системи»; «Клінічна ендоскопія». Постійна увага 
приділялася підвищенню кваліфікації лікарів клініки шляхом проведення  
10 науково-практичних конференцій, 11 клінічних розборів нетипового 
перебігу захворювань та 20 вебінарів у кабінеті телемедицини.  

Наукові розробки узагальнені в 10 статтях у міжнародних та фахових 
виданнях України та 54 тезах матеріалів конференцій, матеріали досліджень 
висвітлені у 36 доповідях на Міжнародних та Всеукраїнських з міжнародною 
участю конгресах, з’їздах, конференціях. У 2018 році лікарями клініки 
отримано 1 патент на корисну модель: «Спосіб лікування гострого 
риносинуситу». Для практичних лікарів підготовлено 2 навчальних посібника 
з актуальних проблем сучасної медицини. 

В Університетській клініці постійно функціонують 4 школи здоров’я: 
«Школа хворих на тривалій антикоагулянтній терапії», «Школа хворих на 
гіпертонічну хворобу», «Школа боротьби з ожирінням» та «Школа пацієнтів 
на цукровий діабет». У Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона 
проведений освітній захід для пацієнтів та їх родичів.  

У жовтні 2018 р. Університетська клініка підтвердила високий рівень 
системи управління якістю відповідно вимогам державного стандарту ISO 
9001:2015. У січні 2019 р. розширено ліцензію на медичну практику за 
спеціальностями: проктологія, онкологія, судинна хірургія, гастроентерологія, 
психотерапія, дієтологія, ревматологія, дитяча стоматологія, хірургічна 
стоматологія, ортодонтія, стоматологія, ортопедична стоматологія та за 
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: ортопедична 
стоматологія, сестринська справа (операційна). 
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МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ  
ЗАПОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 
 
 

 
 
 
Медичний коледж готує молодших спеціалістів у галузі знань  

22 «Охорона здоров’я»: спеціальність 5.12010102 «Сестринська справа»,  
223 «Медсестринство» з ліцензованим обсягом 60 осіб за ОПП «Сестринська 
справа» та спеціальність 226 «Фармація», 226 «Фармація, промислова 
фармація» з ліцензованим обсягом 60 осіб за ОПП «Фармація». Підготовка 
фахівців у навчальному закладі проводиться за денною формою навчання. 
Прийом до навчального закладу здійснюється на основі базової загальної 
середньої освіти та повної загальної середньої освіти.  

Кабінети клінічної підготовки розташовані на практичних базах.  
Усі кабінети забезпечені необхідним обладнанням, приладами і медичним 
інструментарієм та матеріалами, згідно з вимогами робочих навчальних 
планів і програм навчальних дисциплін.  
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Інформація про працевлаштування випускників 2018 року 
 

Назва 
спеціальності 

Кількість 
випуск-
ників 

Працевлаш-
товано 

Вільне 
працевлаш-

тування 
Армія Продовжили 

навчання  

Фармація 60 - 13 - 47 
Сестринська  
справа 

48 5 41 - 2 

Всього  108 5 54 - 49 
 

Для організації практики студентів укладені договори з відповідними 
закладами. Державну атестацію з предметів склали всі студенти.  

Студенти IV курсу показали успішні результати ліцензійного 
інтегрованого тестового іспиту «Крок М». Успішність становить – 82,7 %,  
та середній бал – 4,0  

Стажування викладачів коледжу з метою підвищення фахової та 
педагогічної майстерності проходило на кафедрах ЗДМУ згідно плану.  
У 2018-2019 н.р. стажувалось 7 викладачів. У листопаді 2018 року  
15 викладачів коледжу оволоділи знаннями та практичними навичками з 
актуальних питань педагогіки та психології у вищій школі на курсах ПК на 
базі ЗДМУ та ЗНУ. 

Підготовлено та проведено засідання науково-методичних рад з 
визначення провідних напрямків діяльності щодо забезпечення послідовності 
заходів з реалізації теми, їх взаємодія з іншими напрямами педагогічного 
процесу. В коледжі створено творчу групу з планування системи заходів, 
спрямованих на вирішення запропонованих завдань щодо реалізації 
проблемної теми. Окремим розділом методичної роботи є робота із молодими 
викладачами, яка проводиться у формі тренінгів, семінарів. Протягом року у 
коледжі працює «Школа адаптації молодого викладача» згідно з планом.  
В жовтні 2018 року в коледжі було проведено круглий стіл «Мотиваційно-
організаційний етап заняття».  

Основним завданням педагогічного колективу коледжу є забезпечення 
не тільки високої теоретичної підготовки та практичних умінь та навичок 
студентів, а й виховання високоморальної, всебічно розвинутої особистості. 

Якісний склад педагогічних працівників коледжу – 1 кандидат 
фармацевтичних наук, 1 кандидат педагогічних наук та 1 кандидат 
філологічних наук, доцент, спеціалістів вищої категорії – 16, з них  
4 викладачі-методисти, 2 старших викладачі, спеціалістів першої  
категорії – 2; спеціалістів другої категорії – 4; спеціалістів – 5. 
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ГУМАНІТАРНА ОСВІТА, ВИХОВНА ОСВІТА,  
ВИХОВНА РОБОТА, СОЦІАЛЬНА СФЕРА 

 

 
 
Виховна робота здійснюється відповідно до чинного законодавства 

України розпорядчих та нормативних документів і охоплює усі напрямки, що 
впливають на формування гармонійної особистості: патріотичний, правовий, 
екологічний, етичний, естетичний, трудовий, екологічний.  

 
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

Традиційно до знаменних і пам'ятних дат в університеті проводяться 
виховні заходи. З нагоди відзначення 27-ої річниці Незалежності України 
радою з гуманітарної освіти та виховної роботи в колективі ЗДМУ 23.08.18 
проведено Єдиний день інформування. До 27-ої річниці Всеукраїнського 
референдуму 1991 року суспільствознавцями проведено Єдиний день 
інформування на тему «Історичне значення Всеукраїнського референдуму  
1 грудня 1991р.»; проведені тематичні лекції, семінари, бесіди «Значення 
референдуму про підтвердження Акту Незалежності України».  

На відзначення Міжнародного дня пам’яті жертв фашизму у вересні 
проведено: Єдиний день інформування на тему «1939 – 1945. Ніколи знову»; 
книжкову виставку «Ніколи знову!»; огляд «Фашизм: Чому? Коли? Як?»; 
бесіда «Пам'ять серця; організовано відвідування запорізького краєзнавчого 
музею, засідання історико-філософського клубу; семінар-колоквіум, 
присвячений відображенню теми війни у творах українських письменників та 
літературно-мистецький вечір «Іван Багряний – між двох вогнів». 
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У жовтні 2018 проведено єдиний день інформування за темою 
«Визволення України: історія і сьогодення». До Дня козацтва проведено 
«Тиждень Козацької слави для іноземних студентів», який організувала 
кафедра мовної підготовки ЗДМУ. Проведено засідання історичного 
дискусійного клубу «Clio» на тему: «Центральна ідея державотворення  
ЗУНР – прагнення об’єднання всіх українців в єдиній державі».  

До Дня Гідності та Свободи проведено тематичні бесіди з метою 
вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, учасників Революції Гідності та 
Свободи, жителів області, які загинули за свободу та територіальну цілісність 
України; організовано засідання філософського та історичного дискусійних 
клубів на кафедрі суспільних дисциплін на тему «Свобода, гідність, 
достоїнство: філософський зміст і практична реалізація»; проведено цикл 
передач по університетському радіо «Пульс» на теми: «Герої не помирають», 
«Цінність свободи і гідності у нашому житті»; проведено Єдиний день 
інформування на тему «Роль та місце Помаранчевої Революції, Революції 
Гідності у становленні української державності»; відбувся семінар на кафедрі 
культурології та українознавства, присвячений творам 2014 – 2015 рр., які 
відображають події Майдану; організовано волонтерську акцію в допомогу 
сім’ям, що зазнали втрат у боротьбі за свободу і незалежність України. 

21 листопада представники ректорату, професорсько-викладацького 
складу і студентства взяли участь у святковій церемонії покладання квітів до 
пам’ятного знаку Героям Революції Гідності на майдані Героїв. 

До Дня пам’яті голодоморів в Україні у 2018 році в ЗДМУ проведено: 
Єдиний день інформування; прочитано лекції «Причини, суть і наслідки 
голодоморів в Україні», «Відображення подій голодоморів в українській 
літературі ХХ століття», організовано засідання «круглих столів»: 
«Голодомор 1932-1933 років в Україні: очима істориків, мовою документів»; 
«Зображення Голодомору у романі Василя Барки «Жовтий князь» та перегляд 
студентами перших курсів документальних фільмів: «33-й, свідчення 
очевидців», «Українська ніч 33-го», «Жнива скорботи»; університетською 
науковою бібліотекою організовано ілюстровану книжкову виставку 
«Стежинами скорботи: Голодомор 1932-1933 років»; проведено огляд 
«Свічка пам’яті не згасне…»; для університетського радіо підготовлено огляд 
«Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу. Члени 
ректорату, представники професорсько-викладацького складу та студенти 
взяли участь у Мітингу-реквіємі, який відбувся 24 листопада 2018р. біля 
пам’ятника жертвам Голодомору 1932-1933 років. 

Велику увагу в університеті приділяється ветеранам і учасникам АТО та 
ООС, а також ветеранам Другої світової війни. Ректорат і профком постійно 
організовують медичне обстеження ветеранів війни і воїнів ООС, а в разі 
потреби їх госпіталізацію до навчально-медичного центру «Університетська 
клініка». Співробітники університету та студенти-волонтери здійснюють 
шефство над ветеранами, учасниками Другої світової війни, доглядають за 
могилами ветеранів війни, надають допомогу воїнам ООС та їх сім’ям.  
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Так, у переддень Святого Миколая, кафедра суспільних дисциплін ЗДМУ 
разом з фундацією «Солдатські матері» відвідали сім’ї воїнів, котрі загинули, 
захищаючи незалежність нашої держави. У вересні проведено традиційну 
акцію «Ліки замість квітів» для збору медикаментів воїнам, що виконують 
свої обов'язки в зоні АТО. Згідно з наказом ректора за № 493к від 08.04.2019 р. 
надано одноразову грошову допомогу ветеранам війни, учасникам бойових 
дій, локальних війн, миротворчих місій, інтернаціональної допомоги, 
учасникам ООС: 3-м учасникам бойових дій – інвалідам війни у розмірі 7000 
грн (кожному); 25-ти учасникам війни та особам, допомога яким передбачена 
Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту» у розмірі 4000 грн. 

На XVIII обласному конкурсі творчості патріотичного спрямування: 
«Спадщина-2019», що відбувся 25.04.2019 у Запорізькому академічному 
обласному музично-драматичному театрі ім. В. Магара., колектив ЗДМУ у 
номінації «Українська народна пісня» зайняв перше місце. 

Важливим напрямом національно-патріотичного виховання є інформування 
громадськості медичного університету з питань євроатлантичної інтеграції 
України на 2017–2020 роки. 

 
ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ 

Безпосередньо питаннями правового виховання, та формування правової 
обізнаності студентської молоді опікуються 4 кандидати юридичних наук та 
1 кандидат фармацевтичних наук. Університет активно співпрацює з 
видатними науковцями медичного права. Вже другий рік читає лекції для 
студентів фундатор науки медичного права професор Семен Стеценко, частий 
гість Ірина Синюта та інші визнані в нашій країні працівники медичного права. 
Створені умови для набуття студентами правових знань, розвитку навичок їх 
застосування та формування поваги до права. Сектор правового виховання 
ради гуманітарної освіти та виховної роботи надає безкоштовну правову 
допомогу студентам. Читаються нормативні та елективні лекції на теми: 
"Медичне право в системі вищої медичної освіти", "Медична допомога та 
послуга: правова сутність та характеристика за законодавством України", 
"Правовий статус суб'єктів медичних правовідносин", "Правова кваліфікація 
дефектів надання медичної допомоги", "Правопорушення у сфері охорони 
здоров'я та юридична відповідальність". 

З нагоди тижня права кандидат юридичних наук, уповноважена особа з 
питань запобігання та виявлення корупції, М. Аніщенко провів зі студентами 
I курсу заочної форми навчання 2 фармацевтичного факультету бесіду про 
поняття корупції та її прояви, а також про юридичну відповідальність за 
корупційні правопорушення, а студентам 4 курсу спеціальності «Педіатрія» 
роз’яснював засади міжнародних стандартів в галузі прав людини. Кандидат 
фармацевтичних наук, доцент кафедри управління і економіки фармації, 
медичного та фармацевтичного правознавства О. Алексєєв виступив з перед 
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студентами 4 курсу спеціальності «Медицина» з лекцією на правову тематику 
та з доповіддю на засідання ради з гуманітарної освіти та виховної роботи 
13.12.2018р. «Про стан та шляхи вдосконалення правового виховання 
студентської молоді». 

У рамках Тижня права в науковій бібліотеці ЗДМУ проведені наступні 
заходи: тематичний перегляд літератури «Закон є закон. DURA LEX,  
SED LEX»; книжкова виставка «Я маю право!»; презентація нових 
надходжень правової літератури. 

23 травня 2019 року у Запорізькому державному медичному університеті 
відбулася І Міжнародна науково-практична конференція «Правові проблеми 
сучасної трансформації охорони здоров’я» за участю правників із Запорізької 
області, різних регіонів України, міста Києва, а також Республіки Білорусь. 
На конференції обговорювались питання організаційної сутності та правових 
основ сучасної медичної реформи; захист прав пацієнтів у контексті медичної 
реформи; медична реформа та захист прав медичних працівників; шляхи 
удосконалення захисту суб’єктів правовідносин у сфері охорони здоров’я у 
контексті медичної реформи.  

Наукова бібліотека Запорізького державного медичного університету 
щороку передплачує низку українських газет і журналів правової тематики: 
газети «Голос України», «Урядовий кур’єр», Юридична газета»; журнали 
«Офіційний вісник України» (електронний варіант), «Вища освіта в Україні. 
Нормативно-правове регулювання» (в електронній формі), «Збірник 
нормативно-директивних документів з охорони здоров’я», «Медичне право» 
«Аптечний аудит», та інші. У бібліотеці нараховується близько 8,4 тис. 
примірників документів з питань держави і права. Для отримання конкретної 
правової консультації та ознайомлення із останніми новинами в законодавстві 
України читачі бібліотеки можуть користуватись інформаційно-пошуковою 
базою «Картотека законодавчих документів», яка містить 5100 записів з 
правової тематики.  

 
ВПРОВАДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ОСВІТНЬО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС 

Важливою формою національно-патріотичного виховання є 
впровадження української мови в освітньо-виховний процес. У Центрі 
підготовки іноземних громадян для бажаючих поглиблено вивчати 
українську мову працює науковий гурток «Знавець української мови».  
З квітня 2019 р. тут відбулася щорічна олімпіада з української мови в якій 
змагалися 23 студенти з різних країн світу.  

Викладання фахових і загальноосвітніх дисциплін навчального плану для 
усіх спеціальностей здійснюється переважно державною мовою. Проте, в тих 
групах і потоках, до яких входять іноземні студенти з початковою мовною 
російською підготовкою, викладання ведеться російською мовою, а в групах, 
де навчаються студенти без адаптивної мовної підготовки, усі дисципліни 
викладаються англійською мовою з поступовим впровадженням української 
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мови. Під час проходження конкурсу на заміщення вакантних посад, 
призначенні на керівні посади володіння державною мовою в межах 
професійних повноважень є. Під час проходження атестації педагогічними 
працівниками, при встановленні категорії враховується обов’язкове 
володіння державною мовою. Професорсько-викладацький склад 
Запорізького державного медичного університету постійно проходить 
перепідготовку та підвищення кваліфікації в плані впровадження української 
мови в навчально-виховний процес.  

90 відсотків придбаної літератури є україномовною. Навчально-
методичний кабінет затвердив 763 навчально-методичних посібників:  
511 – українською мовою, 143 – російською, 105 – англійською, двома та 
багатьма мовами – 4. 

Університет постійно співпрацює з всеукраїнськими науково-
просвітницькими товариствами «Просвіта» та «Знання». В університеті 
функціонують кабінети української мови з відповідним устаткуванням, 
бібліотека літератури з українознавчих дисциплін при кафедрах,  
17 навчальних аудиторій з українознавчих дисциплін, кімната-музей з 
народознавства.  

Близько 250 першокурсників у І семестрі мали змогу продемонструвати 
свої знання з української мови й творчі здібності під час виконання завдань у 
рамках першого етапу IX Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка. Студент І курсу 
Владислав Олійник (група 4м, спеціальність «лікувальна справа») посів друге 
призове місце у обласному етапі ХІХ Міжнародного конкурсу з української 
мови ім. Петра Яцика. Студентка медичного коледжу ЗДМУ Наталя 
Гаврилюк здобула друге місце в обласному етапі ІХ Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 
Шевченка, та третє місце у ІІ етапі ХІХ Міжнародного конкурсу з української 
мови імені Петра Яцика.646 студентів першого курсу писали ректорську 
контрольну роботу у формі диктанту з української мови. Традиційними є 
тижні української мови й культури, присвячені святкуванню Днів української 
мови й писемності. 

Комісія Державної служби якості освіти України, що працювала  
з 12 по 16 березня 2019 р. у медичному університеті з вивчення стану 
використання державної мови в ЗДМУ дала високу позитивну оцінку. 

Проведено дводенний семінар-нараду, організованого опорною 
кафедрою культурології та українознавства ЗДМУ на тему: «Актуальні 
проблеми організації навчального процесу з дисципліни «Українська мова як 
іноземна» у ЗВО МОЗ України. 

У науковій бібліотеці ЗДМУ до уваги читачів було запропоновано 
книжкову виставку «Коштовний скарб народу», яка представила літературу з 
історії України та розвитку української мови. Також щорічно проводяться 
літературно-мистецькі вечори до Шевченківських свят, Дня слов’янської 
писемності. Організовуються творчі вечори ознайомлення з українською 
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культурою для іноземних студентів, традиційні заходи в контексті 
загальноміського фестивалю «Поетичний травень» спільно з Запорізькою 
організацією Національної спілки письменників України.  

 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ДУХОВНЕ ВИХОВАННЯ 

За звітний період студенти брали участь у наукових дослідженнях 
кафедр у відповідних студентських наукових гуртках. За результатами 
досліджень оформлені та подані до друку наукові статті у вітчизняних та 
міжнародних наукових виданнях. Окремі студенти брали участь у 
конференціях міжнародного рівня.  

За звітом управління молоді, фізкультури та спорту Запорізької ОДА − в 
номінації «медичні та фармацевтичні науки» переможцем став студент  
4 курсу ЗДМУ С. Федотов (науковий керівник − к.ф.н. А. Гоцуля).  

У Харківському національному медичному університеті відбувся 
Всеукраїнський медичний турнір «BattleMed2», в якому взяли участь 
команди ЗДМУ «Дружба» та «Діти Авіцени». Команда «Дружба» у складі 
шестикурсників ІІ міжнародного факультету Анвара Мідхатова, Бахтіяра 
Базарова, Юссефа Мумні та Хажал Мшіуєр зайняла друге місце.  

Сума, що виділяється університетом на реалізацію студентського 
самоврядування, склала 1 млн. 300 тис. грн. Це дає змогу кращим студентам 
відвідувати конференції, олімпіади та конкурси не тільки в межах України, а 
й за її кордонами. Зокрема, стажування в Інституті серця, Вроцлавському 
університетському клінічному шпиталі, Клініці Валіхновського та клініці 
пластичної хірургії Едгара Камінського в м. Київ, мали змогу пройти десятки 
наших студентів. Також в рамках обмінної програми Всеукраїнської асоціації 
студентів-медиків наші студенти отримали можливість стажування у  
Мексиці та Сербії. 

Члени наукового сектору студентської ради ЗДМУ здійснюють освітній 
проект ANTEVERTO, який став переможцем у номінації «медицина» серед 
найкращих студентських проектів країни – Studway Awards 2018.  

Активісти наукового сектору проводять лекції для школярів міста 
Запоріжжя на теми: «ВІЛ-СНІД», «Туберкульоз» та ін. 

У листопаді з нагоди Міжнародного дня студента було підведено 
підсумки традиційного університетського конкурсу «Студент року»: почесні 
грамоти, подяки та грошові премії отримали студенти-переможці у десяти 
номінаціях. Понад 70 студентів–призерів університетського конкурсу 
«Студент року – 2018» відзначено Подяками та грошовими преміями.  
Перше місце в номінації «Студент – вчений року» посіла Валентина 
Матсалаєва. На преміювання виділено майже 122 тис. гривень. 

Університет приділяє велику увагу до підготовки вчених-медиків, і 
забезпечує цьому процесу гідне матеріальне стимулювання. Так, сума 
преміювання за захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 
наук становить 10 тис. гривень, кандидата наук – 7 тис. гривень; наукових 
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керівників осіб, які захистили кандидатську дисертацію – 3,5 тис. гривень.  
За своєчасний (достроковий) захист дисертаційних робіт здобувачам та 
керівникам в 2018 р. було витрачено 142 тис. гривень, а у 2019 р. заплановано 
669000 гривень. Під час виконання кандидатських і докторських дисертацій 
здобувачам підвищено до 50% розміри надбавки за складність і напруженість 
праці. З початку 2018 р. на виконання програми підтримки здобувачів 
наукового ступеня та вченого звання використано більш як 1,8 млн. гр., з них 
на матеріальне стимулювання за публікації моностатей у наукових журналах 
медуніверситету сплачено 96,5 тис. гр. (76,4 тис. гр. – співробітникам,  
20.1 тис. гр. – аспірантам та клінічним ординаторам).  

На кафедрі суспільних дисциплін з вересня 2018 р. розпочався новий 
сезон засідань філософського та історичного дискусійних клубів. 
Філософський клуб «Логос» працює як з україномовними, так і з іноземними 
англомовними та російськомовними студентами.  

27 жовтня було проведено відкритий методологічний семінар із циклу 
філософсько-медичних студій на тему – «Філософія психіатрії як інструмент 
вивчення норми і патології сучасної людини». У семінарі взяли участь 
студенти ЗДМУ, викладачі кафедри суспільних дисциплін, психіатрії, 
психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології, 
культурології та українознавства, анатомії людини, оперативної хірургії та 
топографічної анатомії, а також науковці ЗНУ. 

За ініціативи кафедри іноземних мов відбулося засідання міжвузівського 
круглого столу «Англійська мова: спосіб мислення, професійна комунікація 
та діалог культур». 

Команда ЗДМУ «Лицарі медицини» взяла участь і здобула 1 місце у 
щорічному Всеукраїнському фестивалі філософії, який проводився на базі 
ЗНУ 20 листопада за темою «Філософія Сходу: проблеми миру та 
толерантності».  

У лютому 2019 р. команда студентів ЗДМУ посіла 2 місце у брейн-рингу 
студентів-громадян Республіки Гана, що навчаються в українських  
медичних вишах. 

6-7 лютого 2019 року студенти взяли участь у науково-практичній 
конференції «Студенти-науковці ЗДМУ в сучасній медицині і фармації – 
2019» в рамках І туру «Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт з галузей звань і спеціальностей у 2018-2019 н.р.», у 10 наукових 
секціях. Автори кращих робіт, які посіли перші три місця, в усіх десяти 
секціях, отримали грошові премії. Матеріали доповідей були опубліковані у 
збірнику тез. На науково-практичній конференції з міжнародною участю 
молодих вчених та студентів «Актуальні питання сучасної медицини і 
фармації – 2019», що  відбулася 13-17 травня 2019 р. в ЗДМУ з доповідями 
виступило 195 вітчизняних і 37 іноземних студентів. 

18 травня 2019 р. у ЗДМУ відбувся перший Всеукраїнський 
MEDCONQUEST, організований активістами Студентської ради та проекту 
ANTEVERTO, у якому взяли участь студенти з ДМА, ДНМУ 
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(Маріупольської філії), НМУ, ВНМУ та УМСА. Шість команд мали за 
певний час вирішити практичні та теоретичні завдання на 11 локаціях, які 
розташовані на усій території ЗДМУ – в 1,2,3 навчальних корпусах та 
міжкафедральному тренінговому Центрі. Випробування стосувалися  
13 медичних дисциплін. Переможцями стала команда з Дніпра,  
2 місце – у команди ЗДМУ.  

 
ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ 

Волонтерська діяльність проводиться за такими напрямками допомоги: 
громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах; дітям та 
молоді; українській армії та добровольчим батальйонам; пораненим 
внаслідок бойових дій на Сході України; шефство над ветеранами, воїнами 
АТО; родинам загиблих бійців, дитячим будинкам та відділенням лікарень. 
Традиційно в ЗДМУ проводяться дні донора. Ректором затверджена програма 
фінансової підтримки донорів.  

Доброю традицією студентської молоді ЗДМУ є шефська допомога 
вихованцям сиротинців, медичних закладів, де лікуються й перебувають на 
реабілітації хворі діти, соціально – медичних установ. Відбулося декілька 
благодійних акцій у Запорізькому дитячому будинку – інтернаті, де 
перебувають хлопчики з вадами розумового розвитку. 28.09.2018. 
організовано ігрову програму й концерт, а на зібрані студентами-
волонтерами кошти придбали канцелярські та миючі засоби і солодощі для 
підопічних закладу. 04.12.2018 активісти волонтерського сектору відвідали 
КУ «Запорізький дитячий будинок-інтернат» ЗОР відзначивши з його 
вихованцями день людей з інвалідністю: завітали з подарунками, привезли 
канцелярське приладдя, іграшки, подарували вихованцям театралізовану 
виставу – подорож у казкову країну. 21.12.2018 у рамках безстрокової 
благодійної акції «Подаруй дитині радість» студенти ЗДМУ напередодні 
зимових свят втретє за звітній період завітали КУ «Запорізький будинок – 
інтернат». Цього ж дня, частина творчого студентського колективу відвідала 
дитяче відділення обласного протитуберкульозного диспансеру: члени 
Студентської ради та Клубу студентської самодіяльності ЗДМУ подарували 
дітям чарівну зимову казку, створили новорічний настрій й звісно ж, вручили 
кожному святкові подарунки. В даній акції активну учать взяли студенти, 
іноземні громадяни та студенти першого курсу І медичного факультету.  
До відзначення Всесвітнього тижня паліативної допомоги 11.10.2018 завітали 
до вихованців КУ «Запорізький обласний будинок дитини «Сонечко» де 
створили красиву костюмовану осінню казку, дарували вихованцям маленькі 
сюрпризи. А 20.12.2018 у холі спортивно-аудиторного корпусу студенти 
разом з викладачами кафедри іноземних мов організували різдвяний ярмарок 
«Christmas Fair». Було зібрано близько чотирьох тисяч гривень, які переданіа  
на потреби дитячого будинку «Сонечко». 
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Стартував спільний просвітницький проект EPSA, культурно-масового 
та волонтерського сектору Студентської ради «Teddy Bear Hospitals». 
Активісти побували у Запорізькій СШ №31. 26.11.2018 студенти завітали на 
урок в 10 клас Запорізької гімназії № 71 з бесідою на тему шкідливого впливу 
наркоманії на молодь. 14.12.2018 в рамках просвітницької кампанії 
суспільного проекту наукового сектору Студентської ради ЗДМУ і кафедри 
медицини катастроф та військової медицини керівники проекту В. Скоба,  
О. Капотій та А. Добрідній провели відкриті уроки з курсів домедичної 
допомоги для учнів 7-10 класів багатопрофільного ліцею «Перспектива» у 
Запоріжжі. 

Особливо активно волонтери медуніверситету працюють з благодійним 
фондом «Солдатські матері», ГО «Товариство АТО Запоріжжя», Комітетом 
волонтерів при ОДА та адвокацією «Безкоштовна юридична допомога 
переселенцям». 

З нагоди Дня збройних сил України 06.12.2018 вокальний колектив 
університету побував у гостях у військовослужбовців 55 окремої 
артилерійської бригади «Запорізька Січ». До міжнародного Дня захисту дітей 
волонтери ЗДМУ взяли участь у національному конкурсі «Благодійна 
Україна» проекту «Подаруй радість дитині», посіли 3 місце у номінації 
«Благодійність в охороні здоров’я».  

Щорічно у Міжнародний день студента підводяться підсумки 
традиційного університетського конкурсу «Студент року». В цьому н.р. 
нагородження відбулось 16.11.18. Серед тих, хто активно приймає участь у 
волонтерській діяльності варто відзначити такі номінації: Амір Гарімадов– 
«Студент – суспільний діяч року», Владислав Скоба – «Студент – активіст 
року», Валерія Турчиненко– «Студент – волонтер року», Катерина Пак– 
«Студент – патріот року». 

 
КУЛЬТУРНО-МАСОВА РОБОТА 

В університеті працювали: 4 вокально-інструментальні ансамблі (із них  
1 – інтернаціональний, 1- викладацький склад), 5 вокальних групи  
(2 – інтернаціональні), інтернаціональний вокальний колектив університету, 
2 колективи авторської пісні, колектив поетичного слова, 5 колективів 
народних, спортивних і естрадних танців (3 колективи – інтернаціональні),  
2 команди поціновувачів гумору та жартів (команда КВК «Бак посів» та гурт 
«Бак продакшн»).  

В жовтні – листопаді в університеті пройшов вузівський етап обласного 
конкурсу «Студент року – 2018», в якому взяли участь понад 290 студентів. 
Переможцями конкурсу у дев’яти номінаціях стали 56 студентів, 81 студент – 
номінанти конкурсу. Всі були нагороджені Почесними грамотами, Подяками 
ректора університету та грошовими винагородами. В рамках конкурсу 
«Студент року-2018» студентка 5 курсу І медичного факультету, староста 
вокального колективу ЗДМУ Пак Катерина отримала Почесну грамоту 
Запорізької обласної ради. 
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Колектив Клубу студентської самодіяльності опікується вихованцями 
КУ «Запорізький будинок-інтернат» (для хлопчиків із розумовим 
відставанням), малечею дитячого будинку «Сонечко», маленькими 
пацієнтами дитячого відділення обласного тубдиспансеру: разом з 
волонтерським сектором організовано і проведено для них 6 тематичних 
зустрічей, 4 концертні програми, 2 святкові новорічні програми.  

Студентські колективи тричі виступали перед військовослужбовцями в/ч 
№№ 3329, 3330, 55-ої окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ»  
(під час ротації бійців, до Дня захисника України», з нагоди збройних сил 
України), неодноразово виступали з концертними програмами перед 
матерями бійців, що загинули чи були тяжко поранені в період АТО, брали 
участь в урочистостях з нагоди їх вшанування; виїжджали з концертними 
програмами до Дня Незалежності, та до Дня захисника України у мм. Пологи, 
Оріхів, Токмак, Гуляйпільський район). Дівочий колектив «Вокальна тріада» 
нагороджений Подякою КУ «Обласний центр патріотичного виховання 
молоді» за участь у проекті «Окрилені Україною». 

В міському молодіжному фестивалі естрадного мистецтва «Зорепад-
2018» студент 6 курсу М. Вєтка та студент 5 курсу Р. Карпусь стали 
переможцями зонального відбіркового туру, а в обласному фестивалі 
«Зорепад-2018» отримали звання дипломантів. Вокальний квартет 
університету в листопаді 2018 року став лауреатом міського конкурсу 
творчості молоді «Перлина Запоріжжя». 7-ого жовтня на святкуванні дня 
міста Запоріжжя студентка університету К. Пак виборола І місце у пісенній 
шоу-програмі «Караоке на майдані». 

Проведено три акції в університеті: «Нехай світом керує любов!», «Своїм 
найкращим, наймилішим присвячуємо!», «Кордонів для дружби немає»; 
виступили на міських та Всеукраїнських благодійних акціях: «Волонтерські 
вареники» (лютий, 2019 р.), «Козацька масляна» (березень, 2019 р.), «Парад 
вишиванок» (травень, 2019 р.); проведено три благодійних концерти перед 
працівниками 10-ої міської лікарні, у Парку Трудової слави перед 
мешканцями міста та в обласному Центрі патріотичного виховання. 

У березні-квітні 2019 р. проведено конкурс творчих особистостей і 
творчих колективів «Таланти твої, ЗДМУ» у 9-ти номінаціях. Обласний 
профспілковий комітет медичних працівників нагородив творчий колектив 
університету премією у розмірі 120 тисяч гривень. Понад 60% цієї премії 
учасники конкурсу вирішили передати на благодійні справи. У квітні  
2019 року вокальний колектив університету в обласному конкурсі творчості 
патріотичного спрямування «Спадщина» у номінації «Українська народна 
пісня» заслужено переміг, отримавши І місце.  

Створено команди КВК «Бак посів» та гурту поціновувачів гумору «Бак 
продакшн», які протягом лютого-травня 2019 року виступили у двох іграх 
Відкритої Запорізької Ліги КВН та у трьох іграх Запорізької Ліги сміху, в 
обох конкурсах вийшли до півфіналу.  
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11 травня в університеті пройшов День інтернаціональної дружби  
«Нас познайомила й здружила Україна!». Розпочався день виставкою 
«Знайомтесь: моя Батьківщина», а закінчився яскравим фестивалем «Співає і 
танцює планета Земля!». На святі було представлено 20 країн світу, участь у 
підготовці та проведенні свята взяли понад 2000 іноземних та українських 
студентів, викладачі та співробітники вузу. 

Продовжує працювати в університеті і вузівська радіогазета «Пульс»,  
що знайомить своїх радіослухачів з подіями університетського життя. 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНА РОБОТА З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ 

Станом на кінець 2018-2019 н.р. в університеті навчається 2877 
студентів, які є громадянами 39 країн світу. Серед земляцтв найчисельніші 
земляцтва Індії – 1215 студентів, Марокко – 674 студенти, Болгарії – 204 
студентів, Нігерії – 192 студентів, Еквадору – 129 студентів, Узбекистану – 
79 студентів. Іноземні студенти мешкають у кращих гуртожитках 
студентського містечка. У гуртожитку №1 та 2 проведено ремонт кімнат на 
двох поверхах у кожному, відремонтовано всі кухні, проводиться ремонт у 
коридорах. Працюють нові ліфти. Для покращення побуту студентів, 
університет придбав нову постільну білизну, ковдри, подушки, матраци. 
Також було придбано побутову техніку.  

У листопаді іноземні студенти брали участь у концерті присвяченому 
«Дню студента» – 21 студент отримав грамоти та грошові премії. Кращими 
стали: в номінації «Студент – вчений року» Варахабхатла Саі Крешна Рагу 
Вамсі, та Черукурі Раджа Рагхупатхі Рао (Індія, 6 курс); в номінації  
«Студент – лідер студентського самоврядування року» Боланьос Ландасурі 
Денніс Патрісіо (Еквадор, 6 курс ); в номінації «Староста року» Халкі Анас 
(Марокко, 5 курс) та інші. 

Іноземні студенти достойно представили університет на 
Всеукраїнському медичному турнірі «Battlemed», який відбувся у Харкові  
5-7 грудня 2018 року і зайняли 2 місце. 

Студент першого курсу Нвакора Бернардра Чідеру (Нігерія) виступив на 
XIV Міжнародній студентській конференції присвяченій Європейському дню 
мов «Євромови 2018: Інновації та розвиток». 

Студенти Генрі Інерепамовеї Мелі (Нігегія, 1 курс) та Гарсія Ганан Ерік 
Херман (Еквадор, 1 курс) зайняли перше та третє місця, відповідно, на 
конкурсі творчих перекладів серед іноземних громадян, що проходив на 
кафедрі англійської мови ХНУ імені В.Н. Каразіна у листопаді 2018 року. 

Студенти міжнародних факультетів беруть активну участь в 
культурному та волонтерському житті не тільки університету, але й міста. 
Велика увага приділяється сприянню їх інтеграції до української студентської 
спільноти, вони заохочуються до участі в наукових гуртках різних кафедр, 
проведення науково-дослідної роботи; виступів на конференції молодих 
вчених. Куратори іноземних груп опікуються умовами життя своїх студентів 
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у гуртожитках університету, цікавляться національними особливостями 
побуту, організовують екскурсії у парки, на о. Хортиця, в історико-
культурний комплекс «Запорізька Січ», міський ботанічний сад. 

Спільно з правоохоронними органами та представниками земляцтв 
іноземних студентів здійснювались заходи щодо гарантування безпеки 
перебування іноземних громадян на території України, недопущення 
виникнення конфліктних ситуацій, в тому числі, міжетнічного та релігійного 
характеру, як між іноземними студентами, так і громадянами України. 

Традиційними є щомісячні зустрічі лідерів земляцтв, старост курсів і 
гуртожитків з ректором університету.Двічі на місяць подібні зустрічі з 
активом проводить перший проректор деканати міжнародних факультетів.  
Не рідше одного разу на тиждень відбуваються рейди з метою перевірки 
паспортного режиму.  

Особлива увага в університеті приділяється роботі з профілактики 
ксенофобських та расистських проявів серед студентської молоді. Проведено 
круглий стіл за участю вітчизняних та іноземних студентів «Проблеми 
ксенофобії та засоби їх подолання». Куратори у формі тренінгів проводять 
заняття «Дізнайся про свої права», «Молодь проти расизму», «Толерантність 
врятує світ»; дискусії на семінарських заняттях з гуманітарних дисциплін 
«Головні причини екстремізму та тероризму у XX-XXI ст.», «Конфліктні 
ситуації та шляхи їх розв'язання», засідання круглих столів «Проблеми 
міжрелігійного діалогу», «Екуменізм як шлях до міжрелігійного миру й 
порозуміння», виховні години на заняттях з правознавства «Кримінальна 
відповідальність за терористичну діяльність». 

20 травня 2019 р. з ініціативи кафедри іноземних мов та мовної 
підготовки іноземних громадян відбулося засідання міжвузівського круглого 
столу «Англійська мова: спосіб мислення, професійна комунікація та діалог 
культур» на тему «National Traditions Different Culturs». 

Вже не перший рік продовжує діяти, в тому числі й у звітний період, 
історико-філософський клуб для англомовних студентів, що вивчають на 
першому курсі історію України та філософію. Завдання клубу – в 
неформальних умовах позанавчального часу надати можливість іноземним 
студентами творчо підійти до вивчення дисциплін, більше познайомитись 
один з одним та з українськими студентами, які знають англійську мову. 
Розвиток інтернаціонального студентського середовища здійснюється 
шляхом залучення іноземців до роботи студентського самоврядування.  

 
ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ 

 

Основні форми екологічного виховання в ЗДМУ: екологізація існуючих 
навчальних дисциплін, проведення круглих столів з актуальних екологічних 
проблем, учать студентів та працівників ЗДМУ в екологічних акціях. 

Одним з аспектів екологічного виховання студентської молоді є 
засідання круглого столу «Екологія», які проводяться на кафедрі загальної 
гігієни та екології. Проведено 4 засідання круглого столу, на яких було 
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розглянуто питання забруднення довкілля в результаті військових дій,  
ЕКО-сертифікації товарів, екологічних проблем харчування в умовах 
забрудненого навколишнього середовища та шкідливих виробництв, 
особливостей забруднення ріки Дніпро в м. Запоріжжя та сучасних методів 
поліпшення якості питної води.  

За звітний період студенти під керівництвом викладачів взяли участь у 
роботі наукових конференцій на тему: «Моніторинг, аналіз та оцінки ризиків 
стану здоров'я населення Запорізької області в умовах становлення служби 
громадського здоров'я» (м. Запоріжжя); «Актуальні проблеми довкілля та 
здоров'я людини в умовах екологічних і соціальних змін у Європі та в 
Україні» (м. Тернопіль); та в Міжнародних наукових конференціях з 
екологічних проблем, котрі відбулися в Мінську та в Празі. 

У ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Загальна 
екологія» для неекологічних спеціальностей, яка відбулась 17-19 квітня 2019 
року на базі Національного університету біоресурсів і природокористування 
України (м. Київ), взяли участь студенти 4-го курсу І-го медичного 
факультету Коваленко А. та Рзаєва С. 

Протягом 29-31 травня 2019 р. студенти 2-го курсу І та ІІ медичних 
факультетів, ІІ-го курсу міжнародного факультету разом зі своїми 
викладачами відвідали ІІІ-й спеціалізований міжнародний екологічний форум 
«ЕКО ФОРУМ – 2019», який проходив у ВЦ «Козак-Палац». 

Студентська рада спільно з профспілковим комітетом організовує 
суботники з очищення території медичного університету та прилеглої 
території, а також парків культури та відпочинку міста Запоріжжя (Дубовий 
гай, парк Перемоги, Дитяча залізниця, міський Ботанічний сад).  

Університетською науковою бібліотекою були організовані книжкові 
виставки: «Охорона довкілля: економічний та правовий аспект»; 
«Фітотерапія – цілюща сила трав»; виставку-панораму «Природа благає про 
допомогу»; тематичну полицю «Людина і природа. Гармонія чи трагедія?». 

 
ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ 

Належна увага у виховній роботі університету надається пропаганді 
здорового способу життя. Налагоджений тісний зв'язок з обласними 
телекомпаніями. На місцевому запорізькому телеканалі ТВ-5 двічі на 
тиждень виходить просвітня телепрограма “Ваше здоров’я”, для участі в якій 
запрошуються провідні фахівці-медики, викладачі ЗДМУ.  

Витрати у 2018-2019 н. р. на охорону праці, соціальний захист та 
здоров’я співробітників і студентів склали 576338 грн. Для проходження 
медичного огляду були придбані оглядові набори у кількості 960 од. та 
засоби медичного призначення на суму 27457,06 грн. 

Впродовж звітного періоду в санаторії медичної реабілітації «Глорія»  
(м. Приморськ) пройшли оздоровлення 69 співробітників. У 2018 році було 
придбано та реалізовано 21 путівку до ДОЗ «Лазурная радуга» смт. 
Кирилівка. Дотація профспілковим комітетом 5000 грн. на кожну путівку. 
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Регулярно проводяться інформаційні зустрічі студентів з лікарями-
наркологами «Вплив наркотиків на здоров’я людини» та представниками 
правоохоронних органів «Наркоманія та злочинність». Працює психологічна 
служба (щочетверга в Центрі реабілітації та профілактики).   

Проводяться бесіди на теми: “Наркоманія як шлях до руйнації 
особистості”, “Наркозалежні як одна з груп підвищеного ризику серед хворих 
на СНІД”; “Психологічні аспекти наркозалежності та алкоголізму”; 
“Асоціальна природа наркоманії”; регулярно куратори груп проводять бесіди 
зі студентами, на теми: “Молодь і легкі алкогольні напої – безпечна розвага 
чи початок кінця здорової нації”, “Традиції, релігія, звичай, як механізми 
збереження здоров'я людини”. 

5 листопада студенти взяли участь у марафоні в Запоріжжя – 
«Zaporizhstal Half Marathon – 2018»; 6 грудня культурно-масовий сектор 
відвідав Православний дитячий будинок «Надія» у рамках проекту «Молодь 
за здоровий спосіб життя». Рік тому під гаслом «З відкритим серцем до 
дітей» члени комітету SCORP української студентської асоціації (UMSA) 
розпочали проект з Арт-терапії «Долоні допомоги». Студентам ЗДМУ 
вдалося реалізувати його на базі православного дитячого будинку «Надія» та 
на базі неврологічного відділення з фізичною реабілітацію Запорізької 
обласної дитячої клінічної лікарні.  

Активісти UMSA Zaporizhzhya й члени комітету SCOPH провели у квітні 
2019 р. акцію «Цигарка – на цукерку». 

 
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

 

Спортивна база нашого університету на сьогодні є однією з найкращих 
серед медичних ЗВО України і повністю відповідає європейським вимогам. 
До неї входять: 2 ігрових, 2 тренажерні зали, сучасна зала для заняття 
фітнесом, спортивний майданчик зі штучним покриттям, стадіон, на якому є 
спортивні майданчики, футбольне поле, бігові доріжки та легкоатлетичні 
сектори, шахово-шашковий клуб, реабілітаційно-відновлювальний комплекс. 
Відкриті спортивні майданчики та легкоатлетичний стадіон знаходяться 
поряд з навчальними корпусами та гуртожитками.  

Для навчально-тренувального процесу та проведення змагань з 
волейболу, баскетболу та футболу придбані у достатній кількості сучасні 
ігрові м'ячі та ігрова спортивна форма. В університеті успішно працюють 
спортивні секції з різних видів спорту. 

15 листопада відбувся концерт присвячений Міжнародному дню 
студента і були підведені підсумки конкурсу «Студент року – 2018». Кращі 
студенти-спортсмени отримали грошові винагороди та грамоти і подяки. 
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Щорічно у спортивній залі ЗДМУ проводиться яскраве шоу спорту та 

краси – «Битва Титанів» в якому взяли участь більш 1000 студентів та 
викладачів. Протягом звітного періоду спортсмени ЗДМУ взяли участь і були 
призерами в низці спортивних заходів. Збірні команди ЗДМУ посіли: І місце 
(юнаки) та II місце (дівчата) в обласній спартакіаді з шахів серед студентів 
вищих навчальних закладів, яка проводилась на базі Запорізького музичного 
коледжу 30.10.2018 р.; I місце на обласній спартакіаді з волейболу  
27-28.11.2018 р. (дівчата) та 06-07.12.2018 р. (юнаки); І місце (дівчата та 
юнаки) на обласній спартакіаді з настільного тенісу; І місце (дівчата та 
юнаки) на обласній спартакіаді з баскетболу 3х3 22-23.03.2018 р.; IІI місце на 
турнірі з мініфутболу на кубок В. Толока 05.12-19.12.2018 р.; з 29.11.2018 р. 
стартувала Спартакіада першокурсників ЗДМУ, в якій взяли участь  
530 студентів, 12 грудня 2018 р. у ЗДМУ відбувся турнір з шахів пам’яті 
Тимофєєва.  

Меженін Д., студент 2 курсу І медичного факультету виборов ІІ місце на 
Чемпіонаті Європи та на Чемпіонаті Світу з шашок-100. В рамках 
Олімпійського тижня студенти мали зустріч з чемпіоном – рекордсменом 
Європи і світу з веслування академічного, Заслуженим майстром спорту 
України, нагородженим орденом Данила Галицького, Олександром 
Надтокою.  
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СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

Діяльність органів студентського самоврядування в ЗДМУ здійснюється 
відповідно до пріоритетних напрямів розвитку держави та гуманітарної 
освіти. До складу студентського самоврядування входять 450 студентів-
активістів усіх рівнів управління. Представники органів студентського 
самоврядування беруть участь в роботі Вченої ради, стипендіальних комісій; 
приймальної комісії; комісій з атестації студентів; ради з науково-дослідної 
роботи студентів, ради з побутових питань, комісій з культмасової та 
спортивної роботи. Студенти медичного університету представлені у 
Запорізькій обласній та міській молодіжній раді, в комісії зі здорового 
способу життя та соціального захисту, у Всеукраїнській студентській раді 
при МОН України, Європейській асоціації студентів фармацевтів та Раді 
студентського самоврядування при МОЗ України, а також у філії 
Міжнародної асоціації медиків в Україні. 

У вересні студентська рада допомогла у стандартизації лекцій, також у 
вересні в рамках проекту «Time for rest» представники культурно-масового 
сектору організували вечір відпочинку у аудиторії №5 ЗДМУ. Жовтень 
місяць був плідний для студентів активістів: допомога та координація 
учасників в номінації «Студент – науковець року», збір та працювання 
інформації щодо гуртків університету, відвідування інтернату «Сонечко».  
30 листопада організували в університеті змагання 1-го етапу спартакіади 
університету 2018-2019. 29 листопада студенти передали ліки воїнам АТО. 

1 грудня представники студентської ради ЗДМУ зустрічали всіх, хто 
поспішав в університет, пропонуючи прикріпити до одягу червону стрічку, у 
такий спосіб приєднуємось до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом.  

19 грудня 2018 р. у Києві відбулося щорічне нагородження найкращих 
студентських проектів країни – Studway Awards 2018, нагороду в номінації 
«медицина» здобула команда студентів ЗДМУ – ANTEVERTO. 

Представники Української асоціації студентів медиків в університеті, 
провели Правовий мітап де розглянули  актуальні питання й правові аспекти, 
які стосуються лікарської практики й студентських буднів.  

18-19 квітня проходив II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з 
патологічної фізіології. У серйозній конкуренції студент ЗДМУ Мітраков І. 
зміг вибороти призове місце. 

Наші студенти завітали до Болгарії на 42-й щорічний конгрес студентів 
представників Европейскької асоціації студентів фармацевтів, де вони з 
доповіддю представляли Україну. 

Активісти наукового сектору Москалюк А., Копотій О., Скоба В. , 
Гонтаренко Е. обрані членами Наукового товариства молодих вчених та 
студентів університету. 

Чимало ініціатив студентського самоврядування відображено в інших 
розділах звіту. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ КУРАТОРІВ 
 

Протягом всього 2018-2019 навчального року продовжував активно 
функціонувати інститут кураторства молодших курсів. Організаційно-
виховна робота кураторів була детально проаналізована радою з гуманітарної 
освіти та виховної роботи ЗДМУ, а висновки представлені на сайті 
медуніверситету. За результатами визначено кращих. 

 
СОЦІАЛЬНА СФЕРА 

 

Активно здійснюються заходи, спрямовані на соціальний захист 
студентів і співробітників.  

22 дітей-сиріт отримали стипендію 466103,42 грн.; компенсацію на 
харчування 436974,07 грн.; на одяг – 10455,00 грн.; на придбання літератури – 
141600,00 грн. «Чорнобильці» отримали 10620,00 грн. соціальної стипендії та 
861,40 грн. індексації. Одноразову адресну допомогу отримали 29 
випускників у розмірі 8810,00 грн. Загальна сума допомоги – 255490, 00 грн. 

На виконання п.10 ст. 40 Закону України «Про вищу освіту» у 2018 р. 
органу студентського самоврядування виділено 1301,2 тис. грн., а на  
2019 р. – 1638,9 тис грн. Станом на 01.06.2018 на преміювання та матеріальну 
допомогу всім категоріям працівників та студентам, аспірантам, клінічним 
ординаторам виділено – 52020,6 тис. грн. Премія викладачам складала 
29043,8 тис. грн., іншим категоріям – 16145,7 тис. грн. Здобувачам наукового 
ступеня за публікацію моностатей у наукових журналах ЗДМУ виплачено 
премії: у 2018 р. – 41,04 тис. грн.; у 2018 р. – 33,68 тис. грн. Підвищені суми 
преміювання докторів наук з 5 до 10 тис грн.; кандидатів наук з 2 до  
7 тис. грн.; наукових керівників осіб, що захистили кандидатську дисертацію 
з 2 до 3,5 тис. грн. На виплату премії за своєчасний (достроковий) захист 
дисертаційних робіт здобувачам та керівникам у 2018 р. виплачено  
142,0 тис грн., на 2019 р. заплановано – 669,0 тис. грн.Під час виконання 
кандидатських і докторських дисертацій підвищуються до 50% розміри 
надбавки за складність і напруженість у праці. Такої уваги з боку ректорату 
до підготовки вчених-медиків немає в жодному медичному ВНЗ України. 

На придбання реактивів та лабораторного посуду виділено у 2018 р. –  
14199,4 тис. грн.; у 2019 р. заплановано – 4090,8 тис грн. 
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ЗАХОДИ З ПОЛІПШЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ  
БАЗИ УНІВЕРСИТЕТУ 

 
 

 
 
 
Протягом 2018-2019 навчальних років проводилися капітальні,  

поточні ремонти та ремонти власними силами, на які витрачено понад  
10 млн. 500 тис. грн, зокрема: 

Навчальний корпус № 1 – силами підрядних організацій виконано 
поточний ремонт Медичного освітнього центру (ауд. №7), проведено 
капітальний ремонт покрівлі, заміна ліфта, ремонт вестибюлю цокольного 
поверху. Планується капітальний ремонт першого поверху  (коридор, прим. 
№125, санвузол) та другого поверху (санвузол з улаштуванням перегородки), 
центрального входу, холу та двох сходових клітин з заміною перил з першого 
по восьмий поверх, ремонт інженерних мереж холодного водопостачання, 
реконструкція ганку з улаштуванням пандусу. Силами будівельної групи 
відремонтовано прим.№204.1 (зал каталогів); №204.2; №210, 223а прим.  
№ 214, прим. №609, 613, 630, бібліотека у цокольному поверсі. 

Навчальний корпус №2 – проведено капітальний ремонт третього 
поверху кафедри мікробіології, вірусології та імунології. Будівельна група 
виконала поточний ремонт аудиторій №1, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 11, 15 кафедри 
іноземних мов та центр тестування, прим. №116. 

Навчальний корпус №3 – виконане облицювання фасаду цокольного 
поверху та поточний ремонт в навчальних аудиторіях на кафедрі анатомії 
людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії цокольного поверху. 
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Будівельна група провела ремонт аудиторії № 78,79 на кафедрі гістології, 
цитології та ембріології. 

Аудиторно-спортивний корпус – виконано поточний ремонт 
спортивного залу №3.  

Навчально-лабораторний корпус з віварієм – силами підрядної 
організацій виконується капітальний ремонт віварію.  

Гуртожиток №1 – силами підрядної організацій виконується 
капітальний ремонт з заміни віконних та дверних блоків та поточний ремонт 
мереж холодного водопостачання. Будівельна група виконала ремонт кімнат 
№10/2, 10/3, 11/2, 12/3. 

Гуртожиток №2 – виконано поточний ремонт навчальних приміщень  
14, 13 цокольного поверху, поточний ремонт цокольного поверху (коридор) 
та поточний ремонт металопластикових вікон. Силами будівельної групи 
відремонтовані кухні на чотирьох поверхах, кімнати № 38, 36, 90. 

Гуртожиток №3 – виконано поточний ремонт металопластикових вікон. 
Силами будівельної групи відремонтовано кімнати № 34, 108. 

Гуртожиток №4 –силами будівельної групи виконано ремонт ауд. №4 
кафедри підготовки іноземних громадян, бібліотека (2 поверх), кімната №40. 

Гуртожиток №5 – виконано заміну ліфта, поточний ремонт санвузлів  
2, 3 та 4 поверхів. Будівельна група виконала поточний ремонт хол, сходовий 
марш поверхів 5,6,7 та 8-го,7-го поверху (вхідний тамбур, кухню,  
два коридори, кімнати) кім. № 65 ,66, 67, 68, 69, 70, 72, 71, 95, 253 . 

Силами підрядної організації виконується капітальний ремонт доріг та 
тротуарів на території ЗДМУ та ремонт елементів благоустрою спортивного 
майданчику зі штучним покриттям. Служба головного інженера проводить 
обстеження арматури системи водопостачання та системи опалення по 
ЗДМУ. Забезпечена безперебійна робота та діяльність навчальних корпусів та 
гуртожитків. Озеленення університетського містечка: висаджено 30 ялинок та 
10 платанів. 
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НАГОРОДИ СПІВРОБІТНИКІВ ЗДМУ 
 
 

 
 
 

РЕКТОРАТ 
1. Кремзер Олександр Андрійович – декан І фармацевтичного 

факультету – Орден "За заслуги перед Запорізьким краєм" ІІІ ступеня 2018р. 
2. Пряхін Олег Романович – декан ІІ фармацевтичного факультету – 

Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької ОДА 2018р. 
3. Туманський Валерій Олексійович – проректор з наукової роботи – 

Орден "За заслуги перед Запорізьким краєм" ІІ ступеня 2018р. 
4. Візір Вадим Анатолійович – проректор з науково-педагогічної роботи – 

Медаль "За особистий внесок у розвиток міста Запоріжжя" 2018р. 
5. Пряхін Олег Романович – декан ІІ фармацевтичного факультету – 

Грамота Запорізької обласної державної адміністрації 2018р. 
6. Мельник Іван Володимирович – декан ІІ міжнародного факультету – 

Грамота Запорізької обласної державної адміністрації 2018р. 
 

І МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1. Клименко Володимир Микитович – професор кафедри госпітальної 

хірургії – Почесна грамота Верховної ради України 2018р. 
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2. Сиволап Віктор Денисович – зав. кафедри внутрішніх хвороб 1 – 
Орден "За заслуги перед Запорізьким краєм" ІІІ ступеня 2018р. 

3. Залізняк Владислав Олександрович – професор кафедри акушерства 
і гінекології – Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької 
ОДА  2018р. 

4. Лебединець Микола Григорович – доцент кафедри анатомії людини, 
оперативної хірургії та топографічної анатомії – Почесна грамота 
Департаменту охорони здоров’я Запорізької ОДА  2018р. 

5. Ковальов Микола Михайлович – доцент кафедри патологічної 
фізіології – Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької 
ОДА  2018р. 

6. Сирбу Іван Федорович – професор кафедри загальної хірургії та 
догляду за хворими – Грамота Запорізької обласної державної адміністрації 
2018р. 

7. Василенко Гліб Володимирович – доцент кафедри патологічної 
фізіології – Подяка КМУ 2018р. 

8. Перцов Володимир Iванович – зав. кафедри медицини катастроф, 
військової медицини, анестезіології та інтенсивної терапії – Почесна грамота 
Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА  2019р. 

9. Чугiн Сергiй Вячеславович – доцент кафедри анатомії людини, 
оперативної хірургії та топографічної анатомії – Почесна грамота 
Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА  2019р. 

10. Леженко Геннадiй Олександрович – зав. кафедри госпітальної 
педіатрії – Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької  
ОДА  2019р. 

11. Медведчук Галина Якiвна – доцент кафедри внутрішніх хвороб 3 – 
Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької ОДА  2019р. 

12. Чорний Вадим Миколайович – доцент кафедри травматології та 
ортопедії – Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької 
ОДА 2019р. 

13. Іваненко Тарас Васильович – доцент кафедри патологічної фізіології – 
Подяка Запорізької обласної державної адміністрації 2019р. 

14. Льовкін Олег Анатолійович – доцент кафедри медицини катастроф, 
військової медицини, анестезіології та інтенсивної терапії – Почесна грамота 
виконавчого комітету Запорізької міської ради 2019р. 

15. Лебединець Микола Григорович – доцент кафедри анатомії людини, 
оперативної хірургії та топографічної анатомії – Подяка виконавчого 
комітету Запорізької міської ради 2019р. 

16. Слинько Ольга Михайлiвна – доцент кафедри акушерства і 
гінекології – Грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької міської 
ради 2019р. 

17. Шевченко Анатолiй Iванович – зав. кафедри онкології та 
онкохірургії – Грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької міської 
ради 2019р. 
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18. Клименко Володимир Микитович – професор кафедри госпітальної 
хірургії – Орден "За заслуги перед Запорізьким краєм" ІІІ ступеня 2019р. 

19. Севальнєв Анатолiй Iванович – зав. кафедри загальної гігієни та 
екології – Почесна грамота обласної ради 2019р. 

20. Бєленiчев Iгор Федорович – зав. кафедри фармакології та медичної 
рецептури – Грамота ректора 2019р. 

21. Макуріна Галина Іванівна – професор кафедри дерматовенерології 
та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини ФПО – 
Грамота ректора 2019р. 

22. Кисельов Сергiй Михайлович – професор кафедри внутрішніх 
хвороб 1 – Грамота ректора 2019р. 

23. Григор'єва Олена Анатолiївна – зав. кафедри анатомії людини, 
оперативної хірургії та топографічної анатомії – Подяка ректора 2019р. 

24. Гребняк Микола Петрович – професор кафедри загальної гігієни та 
екології – Подяка ректора 2019р. 

25. Мельнікова Ольга Валерiївна – доцент кафедри патологічної 
фізіології – Подяка ректора 2019р. 

26. Зінич Олена Леонідівна – ст. викладач кафедри анатомії людини, 
оперативної хірургії та топографічної анатомії – Подяка ректора 2019р. 

27. Юшко Олена Віталіївна – ст. інспектор деканату І медичного 
факультету – Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької 
ОДА  2018р. 

 
ІІ МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

1. Рябоконь Олена Вячеславівна – зав. кафедри інфекційних хвороб – 
Медаль "За особистий внесок у розвиток міста Запоріжжя" 2018р. 

2. Туманська Любов Михайлівна – доцент кафедри патологічної 
анатомії і судової медицини – Почесна грамота Департаменту охорони 
здоров’я Запорізької ОДА  2018р. 

3. Шульга Анатолій Олександрович – доцент кафедри пропедевтики 
дитячих хвороб – Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я 
Запорізької ОДА  2018р. 

4. Ліснича Альбіна Миколаївна – ст. викладач кафедри мікробіології, 
вірусології та імунології – Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я 
Запорізької ОДА  2018р. 

5. Голубович Леонід Львович – професор кафедри патологічної 
анатомії і судової медицини – Подяка Департаменту охорони здоров’я 
Запорізької ОДА  2018р. 

6. Шаврін Володимир Олександрович – професор кафедри 
патологічної анатомії і судової медицини – Подяка Департаменту охорони 
здоров’я Запорізької ОДА  2018р. 

7. Сирцов Вадим Кирилович – зав. кафедри гістології, цитології та 
ембріології – Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької міської  
ради 2018р. 
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8. Усачова Олена Віталіївна – зав. кафедри дитячих інфекційних 
хвороб – Почесна грамота та нагрудний знак Департаменту охорони здоров’я 
ОДА  та обкому профспілки працівників охорони здоров’я України 2018р. 

9. Пахольчук Ольга Петрівна – доцент кафедри факультетської 
педіатрії – Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької  
ОДА  2019р. 

10. Анікін Іван Олександрович – доцент кафедри дитячої хірургії та 
анестезіології – Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької 
ОДА  2019 р. 

11. Недельська Світлана Миколаївна – зав. кафедри факультетської 
педіатрії – Подяка Запорізької обласної державної адміністрації 2019р. 

12. Алiєва Олена Геннадiївна – доцент кафедри гістології, цитології та 
ембріології – Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької міської ради 
2019р. 

13. Круть Олександра Степанiвна – доцент кафедри пропедевтики 
дитячих хвороб – Грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької 
міської ради 2019р. 

14. Павлов Сергій Васильович – зав. кафедри клінічної лабораторної 
діагностики – Грамота ректора 2019р. 

15. Вакуленко Вiталiй Вiкторович – доцент кафедри факультетської 
хірургії – Подяка ректора 2019р. 

16. Задирака Денис Анатолійович – доцент кафедри інфекційних хвороб – 
Подяка ректора 2019р. 

17. Міщенко Галина Iванiвна – ст. лаборант кафедри дитячої хірургії та 
анестезіології – Подяка ректора 2019р. 

18. Шульга Анатолiй Олександрович – доцент кафедри пропедевтики 
дитячих хвороб – Грамота ректора на дерев’яній підложці 2019р. 

 
ІІІ МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

1. Михайловська Наталiя Сергiївна – зав. кафедри загальної практики-
сімейної медицини та внутрішніх хвороб – Почесна грамота Департаменту 
освіти і науки Запорізької ОДА  2019р. 

2. Кулинич Таміла Олегівна – доцент кафедри загальної практики-
сімейної медицини та внутрішніх хвороб – Почесна грамота Департаменту 
охорони здоров’я Запорізької ОДА  2019р. 

3. Шершньова Оксана Володимирівна – доцент кафедри загальної 
практики-сімейної медицини – Грамота Запорізької ОДА  2019р. 

4. Лісова Оксана Олександрівна – асистент кафедри загальної 
практики-сімейної медицини та внутрішніх хвороб – Грамота ректора 2019р. 

5. Пархоменко Дар'я Павлівна – асистент кафедри терапевтичної, 
ортопедичної та дитячої стоматології – Подяка ректора 2019р. 
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І ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1. Книш Євгеній Григорович – зав. кафедри управління і економіки 

фармації, медичного та фармацевтичного правознавства – Почесна грамота 
обласної ради 2018р. 

2. Пухальська Ірина Олександрівна – доцент кафедри технології ліків – 
Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької міської ради 2018р. 

3. Васюк Світлана Олександрівна – зав. кафедри аналітичної хімії – 
Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької ОДА  2018р. 

4. Гладишев Віталій Валентинович – зав. кафедри технології ліків – 
Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької ОДА  2018р. 

5. Бурлака Богдан Сергійович – доцент кафедри технології ліків – 
Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької ОДА  2018р. 

6. Александрова Катерина Вячеславiвна – зав. кафедри біологічної 
хімії – Грамота Запорізької обласної ради 2018р. 

7. Портна Олена Олексіївна – доцент кафедри фармацевтичної хімії – 
Подяка голови Запорізької обласної ради 2018р. 

8. Пухальська Ірина Олександрівна – доцент кафедри технології ліків – 
Подяка голови Запорізької обласної ради 2018р. 

9. Книш Євгеній Григорович – зав. кафедри управління і  
економіки фармації, медичного та фармацевтичного правознавства –  
Медаль "За особистий внесок у розвиток міста Запоріжжя" 2018р. 

10. Моряк Зінаїда Броніславівна – доцент кафедри фармацевтичної хімії – 
Подяка Департаменту охорони здоров’я Запорізької ОДА  2018р. 

11. Бірюк Ірина Авенірівна – доцент кафедри технології ліків –  
Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької міської ради 2018р. 

12. Черковська Людмила Григорівна – доцент кафедри фармацевтичної 
хімії – Подяка КМУ 2018р. 

13. Крайдашенко Олег Вiкторович – зав. кафедри клінічної фармакології, 
фармації, фармакотерапії і косметології – Грамота ректора 2019р. 

14. Михайлик Олена Анатоліївна – асистент кафедри клінічної 
фармакології, фармації, фармакотерапії і косметології – Подяка ректора 
2019р. 

 
ІІ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

1. Білий Андрій Костянтинович – доцент кафедри органічної і 
біоорганічної хімії – Почесна грамота обласної ради 2018р. 

2. Одинцова Віра Миколаївна – доцент кафедри фармакогнозії, 
фармакології та ботаніки – Почесна грамота виконавчого комітету 
Запорізької міської ради 2018р. 

3. Холодняк Сергій Валерійович – ст. викладач кафедри органічної і 
біоорганічної хімії – Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької 
міської ради 2018р. 

4. Одинцова Віра Миколаївна – доцент кафедри фармакогнозії, 
фармакології та ботаніки – Почесна грамота Верховної ради України 2018р. 
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5. Корнієвський Юрій Іванович – доцент кафедри фармакогнозії, 
фармакології та ботаніки – Цінний подарунок (годинник) від голови  
ОДА 2018р. 

6. Прийменко Борис Олександрович – професор кафедри органічної і 
біоорганічної хімії – Грамота Запорізької обласної державної адміністрації 
2018р. 

7. Авраменко Антонiна Iванiвна – доцент кафедри фізколоїдної хімії – 
Грамота ректора 2019р. 

8. Холодняк Сергій Валерійович – ст. викладач кафедри органічної і 
біоорганічної хімії – Подяка ректора 2019р. 

9. Лихман Юлія Юріївна – ст. iнспектор – деканату ІІ фармацевтичного 
факультету – Подяка ректора 2019р. 

10. Повстяна Юлія Анатоліївна – інспектор деканату ІІ фармацевтичного 
факультету – Грамота ректора 2019р. 

 
І МІЖНАРОДНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

1. Гейченко Катерина Іванівна – зав. кафедри мовної підготовки – 
Почесна грамота департаменту освіти і науки ОДА 2018р. 

2. Сливко Емануіл Ілліч – зав. кафедри медичної фізики, біофізики та 
вищої математики – Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької 
міської ради 2018р. 

3. Васецька Лариса Іванівна – керівник центру підготовки іноземних 
громадян – Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької міської  
ради 2019р. 

4. Гейченко Катерина Іванівна – зав. кафедри мовної підготовки – 
Почесна грамота обласної ради 2019р. 

5. Сергєєва Людмила Нільсівна – зав. кафедри медичної фізики, 
біофізики та вищої математики – Грамота ректора 2019р. 

6. Гайдук Лiдiя Прокопiвна – ст. викладач центру підготовки 
іноземних громадян – Грамота ректора 2019р. 

7. Грицишена Світлана Іванівна – ст. лаборант кафедри культурології 
та українознавства – Подяка ректора 2019р. 

 
ІІ МІЖНАРОДНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

1. Тітієвська Тетяна Василівна – ст. викладач кафедри іноземних мов – 
Почесна грамота департаменту освіти і науки ОДА 2018р. 

2. Бідзіля Петро Омелянович – доцент кафедри суспільних дисциплін – 
Грамота Запорізької обласної ради 2018р. 

 
ФАКУЛЬТЕТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

1. Андрєєва Ганна Тимофіївна – доцент кафедри фармакогнозії, 
фармхімії і технології ліків – Почесна грамота виконавчого комітету 
Запорізької міської ради 2018р. 
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2. Качан Ігор Сергійович – доцент кафедри сімейної медицини, терапії, 
кардіології та неврології ФПО – Почесна грамота Департаменту освіти і 
науки Запорізької ОДА  2019р. 

3. Воротинцев Сергій Іванович – доцент кафедри хірургії та 
анестезіології ФПО – Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я 
Запорізької ОДА  2019 р. 

4. Райкова Тетяна Семенівна – доцент кафедри клінічної фармації, 
фармакотерапії та УЕФ – Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької 
міської ради 2019р. 

5. Барабаш Вікторія Михайлівна – інспектор деканату факультету 
післядипломної освіти – Грамота ректора 2019р. 

 
ННМЦ «УНІВЕРСИТЕТСЬКА КЛІНІКА» 

1. Кудіна Наталя Юріївна – зав. поліклініки терапевтичного профілю 
ННМЦ Університетська клініка – Почесна грамота Департаменту охорони 
здоров’я Запорізької ОДА  2018р. 

2. Медведєва Віра Сергіївна – сестра медична стаціонару 
кардіологічного відділення ННМЦ Університетська клініка – Почесна 
грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької ОДА  2018р. 

3. Кучугурна Тетяна Анатоліївна – лікар з ультразвукової діагностики 
діагностичного відділення ННМЦ Університетська клініка – Почесна грамота 
виконавчого комітету Запорізької міської ради 2018р. 

4. Паливода Ірина Вікторівна – сестра медична терапевтичного 
відділення ННМЦ Університетська клініка – Почесна грамота виконавчого 
комітету Запорізької міської ради 2018р. 

5. Сівак Оксана Юріївна – біолог клініко-діагностичної лабораторії 
ННМЦ Університетська клініка – Грамота ректора 2018р. 

6. Євтушенко Тамара Миколаївна – сестра господиня неврологічного 
відділення ННМЦ Університетська клініка – Грамота ректора 2018р. 

7. Пастушенко Юлія Василівна – лаборант лабораторії патогістологічних 
досліджень ННМЦ Університетська клініка – Подяка ректора 2018р. 

8. Кушніренко Наталія Олексіївна – робітник з комплексного 
обслуговування й ремонту будівель ННМЦ Університетська клініка –  
Подяка ректора 2018р. 

9. Ковальчук Наталія Миколаївна – робітник з комплексного 
обслуговування й ремонту будівель ННМЦ Університетська клініка –  
Подяка ректора 2018р. 

10. Кривенко Віталій Іванович – директор ННМЦ Університетська 
клініка – Орден "За заслуги перед Запорізьким краєм" ІІ ступеня 2018р. 

11. Печерський Олег Іванович – лікар-ортопед-травматолог поліклініки 
ННМЦ «Університетська клініка» – Почесна грамота Департаменту охорони 
здоров’я Запорізької ОДА  2019р. 
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12. Єрмакова Тетяна Андріївна – старша медична сестра центрально-
стерилізаційного відділення ННМЦ «Університетська клініка» –  
Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької ОДА  2019р. 

13. Щеголева Олена Василівна – статистик медичний поліклініки 
ННМЦ «Університетська клініка» – Почесна грамота Департаменту охорони 
здоров’я Запорізької ОДА  2019р. 

14. Вороніна Євгенія Володимирівна – лікар з функціональної 
діагностики діагностичного відділення ННМЦ «Університетська клініка» – 
Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької міської ради 2019р. 

15. Демченко Аліна Вікторівна – заступник директора з організаційно-
методичної роботи ННМЦ «Університетська клініка» – Почесна грамота 
обласної ради 2019 р. 

16. Коваленко Наталя Олексіївна – сестра медична кабінету 
отоларинголога поліклініки ННМЦ «Університетська клініка» –  
Грамота ректора 2019 р. 

17. Гончарова Алла Василівна – сестра медична кабінету 
дерматовенеролога поліклініки ННМЦ «Університетська клініка» –  
Грамота ректора 2019 р. 

18. Мельник Наталія Іванівна – сестра медична стаціонару 
неврологічного відділення ННМЦ «Університетська клініка» –  
Подяка ректора 2019 р. 

19. Коваленко Елеонора Тихонівна – сестра-господиня поліклініки 
ННМЦ «Університетська клініка» – Подяка ректора 2019 р. 

20. Бриль Валентина Володимирівна – молодша медична сестра з 
догляду за хворими терапевтичного відділення ННМЦ «Університетська 
клініка» –Подяка ректора 2019р. 

21. Ткаченко Олена Михайлівна – молодша медична сестра з догляду за 
хворими кардіологічного відділення ННМЦ «Університетська клініка» – 
Подяка ректора 2019р. 

 
МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ ЗДМУ 

1. Кілєєва Ольга Павлівна – заступник директора з навчальної роботи 
Медичного коледжу Запорізького державного медичного університету – 
Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької ОДА  2019р. 

2. Складанна Ольга Савеліївна – викладач коледжу – Грамота  
ректора 2019р. 

3. Білобородова Віталіна Анатоліївна – викладач Медичного коледжу 
Запорізького державного медичного університету – Подяка ректора 2019р. 

 
НАУКОВА СЛУЖБА 

1. Фоменко Наталія Петрівна – провідний фахівець наукової служби – 
Почесна грамота Департаменту охорони здоров’я Запорізької ОДА  2018р. 

2. Соколенко Лідія Василівна – фахівець 1 категорії наукової служби – 
Цінний подарунок (годинник) від голови ОДА 2018р. 
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ВІДДІЛ КАДРІВ 
1. Дергачова Вiра Федорiвна – фахівець 1 категорії відділу кадрів – 

Подяка виконавчого комітету Запорізької міської ради 2018р. 
 

БІБЛІОТЕКА 
1. Карпенко Тетяна Володимирівна – директор бібліотеки – Почесна 

грамота департаменту освіти і науки ОДА 2018р. 
 

БУХГАЛТЕРІЯ 
1. Антонюк Людмила Федорівна – заст. головного бухгалтера – 

Грамота Запорізької обласної державної адміністрації 2018р. 
 

ГРУПА ОБСЛУГОВУВАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ 
1. Зеленова Валентина Іванівна – паспортист групи обслуговування 

університету – Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької міської 
ради 2018р. 

2. Кочетова Олександра Іванівна – завідувач гуртожитку групи 
обслуговування університету – Подяка виконавчого комітету Запорізької 
міської ради 2018р. 

 
ЦЕНТР ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 

1. Смирнова Валентина Семенівна – фахівець 1 категорії центру 
довузівської підготовки – Подяка Департаменту охорони здоров’я Запорізької 
ОДА  2018р. 

 
ЦЕНТР ВИДАВНИЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Чуб Тетяна Іванівна – технік 1 категорії центру видавничого 
забезпечення – Подяка Департаменту охорони здоров’я Запорізької ОДА 
2018р. 

2. Шишко Ірина Григорівна – провідний фахівець центру видавничого 
забезпечення – Подяка виконавчого комітету Запорізької міської ради 2018р. 

 
ВІДДІЛ З НАБОРУ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН 

1. Бех Тетяна Семенівна – фахівець 2 категорії відділу з набору 
іноземних громадян – Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької 
міської ради 2018р. 

 
СЛУЖБА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ 

1. Барвінська Людмила Іванівна – фахівець 1 категорії служби 
інноваційної діяльності та трансферу технологій – Грамота Запорізької 
обласної державної адміністрації 2018р. 
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