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Робоча нарада в МОЗ України за участю заступників міністра 
Андрія Семиволоса, Дмитра Коваля, народного депутата 
Оксани Дмитрієвої та експертів МОЗ з питань реформування. 
Ректор ЗДМУ окреслив проблемні питання і запропонував 
шляхи їх вирішення. 
Учасникам наради передано пакет напрацьованих у ЗДМУ 
документів щодо змін у законодавчі та регулюючі акти.

РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ



ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ КЕРІВНИКІВ 
МЕДИЧНИХ  ЗВО ОНЛАЙН   

31.01.2020

Медична практика, освіта та наука: правові проблеми 
взаємодії в умовах трансформації охорони здоров’я

ЗДМУ представив підготовлений в університеті пакет нормативно – правових документів, серед яких:
 проект Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо організації лікувальної роботи 

клінічних кафедр (відділів) закладів вищої (післядипломної) медичної  освіти та наукових установ», 
 проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання утворення  і функціонування клінічних закладів 

охорони здоров’я, університетських клінік та лікарень закладів вищої (післядипломної) освіти, закладів, що 
здійснюють наукову діяльність у сфері охорони здоров’я», 

 проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін  до постанови Кабінету Міністрів від 28 
березня 2018 року «Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з 
яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування 
населення». 

 У цьому пакеті також проекти ряду типових положень – про клінічний заклад  охорони здоров’я, про 
університетську клініку, інші документи. 







2020 ПІДТВЕРДИВ – ІДЕЯ СЕБЕ 
ВИПРАВДАЛА!

SMART - УНІВЕРСИТЕТ



¡ 2 0 2 0 !
РІК РЕАЛЬНОЇ ВІРТУАЛЬНОСТІ 

За всіма напрямками діяльності
університет не лише виконав поставлені
завдання, а й зробив прорив у
технічному розвитку – високі технології
стали повсякденням



БАГАТОЦІЛЬОВИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР З БІБЛІОТЕКОЮ 

Придбано 3 платформи 3D Organon Anatomy VR системи повної 

віртуальної реальності та 3 професійні ліцензії. Дозволяє 

вивчати 15 систем тіла людини, переміщати їх у тривимірному 

просторі, проходити тестування.

ІНТЕРАКТИВНИЙ АНАТОМІЧНИЙ АТЛАС 

Лекційний зал, окремі зони для індивідуальної чи  групової 

роботи, проведення вебінарів, семінарів, онлайн – конференцій 

з унікальним відеопроектором. 

ЕФЕКТИВНЕ ЗОНУВАННЯ



МАНЕКЕНИ H-класу 

для МКТЦ
• манекени з розширеними функціями і 

можливостями;
• манекен новонародженого немовляти;
• комплект з базової серцево–легеневої реанімації: 

два справжні дефібрилятори та чотири 
тренувальні автоматичні зовнішні дефібрилятори; 

• тренажер для аускультації легень дорослого;
• тренажер для пальпації черевної порожнини.



Реанімобіль екстра класу, 

оснащений найсучаснішим 

обладнанням: дихальна апаратура, 

можливість штучного вентилювання 

легень,  кисень, монітори, 

електрокардіограф, дефібрилятор,  

шприцеві дозатори та багато іншого

РЕАНІМОБІЛЬ ДЛЯ МКТЦ



На своєму фантомі викладач здійснює 

певні маніпуляції, сигнал надходить на 

загальний монітор  і персональні 

монітори. 

Завдяки інтраоральним камерам 

забезпечується зворотній зв’язок: 

викладач слідкує за маніпуляціями 

студента із заданої теми. 

ФАНТОМНИЙ 
СТОМАТОЛОГІЧНИЙ 
ТРЕНІНГОВИЙ ЦЕНТР 

4 МЛН ГРН 

РОБОЧЕ МІСЦЕ ВИКЛАДАЧА + 10 ДЛЯ СТУДЕНТІВ



ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ

Створені 26 лекційних аудиторій для онлайн навчання,  
оснащені новими ноутбуками з програмним 
забезпеченням  MS Teams, веб-камерами Logitech з 
здатністю 4К та спеціальними LED - лампами освітлення.



У Центрі підготовки іноземних громадян відкрито
центр дистанційного навчання, обладнаний
принципово новим потужним комплексом Logitech
Meet Up, який дозволяє проводити заняття в
реальному часі. Універсальна конференц-камера з
надшироким кутом огляду та великим набором
функцій розроблена спеціально для невеликих
приміщень. Камера формату Ultra HD і 5-кратним
масштабуванням HD, має акустичну систему з
широким робочим діапазоном, систему направлених
мікрофонів та об’єктив з моторизованою системою
управління панорамуванням і нахилу.

Logitech Meet Up



Складаються із шести  55`` дюймових LED панелей 
кожна. Встановлені у Центрі дистанційного навчання 
для відображення відеоінформації  дистанційних 
заходів, та у холі АСК для демонстрації відео з 
урочистих заходів університетського життя, наукових 
конференцій тощо.

2 відеостіни



Реалізовано новий проект - відкриті актові 
лекції від провідних науковців 
університету. 

Великий резонанс мали відкриті лекції, які 
прочитали професори Ігор Белєнічев, 
Ольга Ганчева, Олена Григорьєва, Світлана 
Васюк, Вадим Чугунов, Дмитро Рекалов, 
Юрій Круть, Дмитро Лашкул, Олена 
Разнатовська, Георгій Бачурін та інші.  

АКТОВІ ЛЕКЦІЇ 

Заплановано 63, прочитано до карантину 22 



Представники Microsoft в Україні високо 
оцінили досвід Запорізького державного 
медичного університету з організації 
навчального процесу онлайн. Професор 
О.А. Рижов отримав ліцензію на створення і 
проведення навчальних курсів та видання 
відповідних сертифікатів слухачам, завдяки 
чому викладачі ЗДМУ мають змогу не лише 
підвищувати кваліфікацію, а й отримувати 
сертифікати, як цього вимагає МОН України 
для науково-педагогічних працівників, що 
здійснюють навчальний процес 
дистанційно.

Сертифікований тьютор



Міжкафедральний тренінговий центр – головний центр у навчанні практичних навичок
1937 осіб за рік

Практичні заняття: студенти – 310 осіб, інтерни – 316 осіб

Атестація: випускників – 790 осіб, інтернів - 208 осіб 

Майстеркласи, тренінги, ТУ – 313 осіб 



ПОКАЗНИКИ АКАДЕМІЧНОЇ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ 
ЗА ПІДСУМКАМИ ВЕСНЯНИХ СЕМЕСТРІВ

2019-2020 2018-2019 2017-2018

Абсолютна успішність 97,17 ↑ 96,55 ↑ 93,5

Середній бал 4,01 ↑ 3,92 ↑ 3,89  

Якісна успішність 64,02 ↑ 56,14 ↑ 55,17 

«5» 161 - 3,82 ↑ 159 - 3,63 ↑ 130 - 2,91 

«5», «4» 2535 - 60,2 ↑ 2297 - 52,5 ↑ 2339 - 52,27 

Змішані оцінки 1312 - 31,16 ↓ 1646 - 37,62 ↑ 1595 - 35,64 

«3» 84 - 1,99 ↓ 122 - 2,79 ↑ 120 - 2,68 

«2» 77 - 1,83 ↓ 108 - 2,47 ↓ 224 -5,00 

пропущено 
в т.ч. без п/п

11455 - 2,72 ↓
4822,5 - 1,15 ↓

36635 - 8,37 ↓
17689 - 4,05 ↑

41021 - 9,17                                                      
17436 - 3,90



Комплексна Атестація випускників: ЛІ КРОК + ОСКІ (ОСПІ) 

РЕЗУЛЬТАТИ АТЕСТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ ЗДМУ (всі спеціальності, вітчизняні студенти)
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відзнакою

На “5” і “4”,
“4”

Змішані
оцінки

Тільки на “3”
Отримали

“2”

Осіб % Осіб % Осіб % Осіб % Осіб % Осіб %

2016 562 55 9,7 16 2,85 350 62,28 121 21,5 36 6,4 - - 3,99 74,91

2017 760 76 10 28 3,68 427 56,18 191 25,1 60 7,8 6 0,7 4,01 74,94

2018 801 78 9,7 34 4,2 503 62,7 172 21,5 47 5,9 1 0,1 4,07 75,76 

2019 784 86 10,96 35 4,46 487 62,11 158 20,2 53 6,76 0 0 4,02 75,51

2020 795 81 10,1 40 5,0 503 63,2 170 21,3 41 5,1 0 0 4,04 78,42



АНАЛІЗ СКЛАДАННЯ ЛІ КРОК 1-3 (вітчизняні студенти)

1. Результати ЗДМУ щодо складання КРОК 1→ КРОК 2 → КРОК 3 - зростають (˃ 80 %)
2. У ЗДМУ значно менше студентів, які не склали КРОК ( порівняно до Національного показника)
3. КРОК 3 – найкращий показник в Україні. Всі спеціальності – 100 % складання іспиту. 

НЕ СКЛАЛИ ІСПИТ    ЗДМУ /  НАЦ:

Медицина 22.09 – 14,2 %  - 13,9 %
Медицина 23.09    – 4,7 %  - 6,8 % 
Стоматологія          – 4,2 % - 16,20 % ! 
Фармація                 – 9,2 % - 17,7 % !

71,0

76,4
77,4

69,8

71,9

76,3

71,5
70,1

Мед  22.09 Мед  23.09 Стоматологія Фармація

КРОК 1

ЗДМУ Нац.

78,9 78,4 79,1

89,3

76,6 77,3 78,1

82,4

ЛС І зміна ЛС ІІ зміна Стоматологія Фармація

КРОК 2

ЗДМУ Нац.

80,4

87,7

86,1

78,6

81,5

83,5

ЛС Стоматологія Фармація

КРОК 3

ЗДМУ Нац.

НЕ СКЛАЛИ ІСПИТ – ЗДМУ /  НАЦ: 

ЛС - 2,4 % (60,5%) та 0 (50,5%) - 4,9 % (І зм)
ЛС - 2,2 % (60,5%) та 0,3% (50,5%) - 4,3 % (ІІ зм)
Стом - 3,2 % (60,5%) та 1,5 (50,5%) - 5,3 %
Фармація                                   - 0 %  - 1,7 %

НЕ СКЛАЛИ ІСПИТ     ЗДМУ / НАЦ:

Лікувальна справа – 0 % - 1,8 %;
Стоматологія           – 0 % - 4,3 %;
Фармація                  – 0 %  - 1,8%.

АНАЛІЗ результатів КРОК - вітчизняні  студенти



АНАЛІЗ КОНТИНГЕНТУ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ, 
ЯКІ НЕ СКЛАЛИ ЛІ КРОК 1-2

11,8

20,0 18,3

26,2

39,0

31,1

Медицина англ. Стоматологія Фармація

КРОК 1 – 55,5 %

ЗДМУ Нац.

7,8

0 0

8,8

23,1

10,1

ЛС англ. Стоматологія Фармація

КРОК 2 – 60,5 %

ЗДМУ Нац.

ЛС при 
зниженні 
критерію до 
50,5%, не 
склали 3,8%

1. Кількість неуспішних студентів у ЗДМУ від  КРОК 1 до КРОК 2 зменшується у 2-3 рази
2. Іноземні студенти ЗДМУ є значно успішніші за результатами КРОК у порівнянні з Національним показником



День відкритих дверей онлайн 
3 242 перегляди

https://www.youtube.com/watch?v=l6Yv33bSA1E

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2020



До вступної кампанії виготовлено 10 професійних 
відеороликів про спеціальності, міжкафедральний 

тренінговий центр та 
Університетську клініку
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ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПУ 2020

5 заяв на бюджет на основі ПЗСО (у 2018 та 2019 рр. - 7 заяв)

 Вперше єдиний вступний іспит з іноземної мови в магістратуру (в

рамках ЗНО) при вступі на освітню програму «Лабораторна діагностика»

 Конкурсний бал не менше 130 балів (другий рік поспіль) при вступі на

ОП «Фармація» та «ТПКЗ»
 Третій рік поспіль - 150 балів з другого та третього предметів при вступі на

спеціальності «Медицина», «Педіатрія» та «Стоматологія»

 Вперше ЗНО з української мови та літератури зразка 2017-2020 рр. при вступі

на основі молодшого спеціаліста (на денну та заочну форми).



КІЛЬКІСТЬ ПОДАНИХ ЗАЯВ У ЗВО ЗА ДАНИМИ





Кількість зарахованих до ЗДМУ за всіма освітніми програмами у 2020 році

Спеціальність/освітня програма Вітчизняні Іноземні 

студенти

Всього

Бюджет Контракт Заочна

Медицина І курс 158 35 - 129 322

Медицина ІІ курс - 80 - - 80

Педіатрія І курс 9 2 - - 11

Педіатрія ІІ курс - 6 - - 6

Стоматологія І курс 5 53 - 41 99

Стоматологія ІІ курс - 13 - - 13

Фізична терапія, ерготерапія (бак.)

Фізична терапія, ерготерапія (бак.) ІІ курс

4

-

75

4

- - 83

«Лабораторна діагностика» (бак.) - 31 - - 31

«Лабораторна діагностика» (маг.) - 14 - - 14

«Фармація» І курс 4 96 196 124 420

«Фармація» ІІ курс - 7 - - 7

«Фармація» СП 1,5 р.н. - 7 25 - 32

«ТПКЗ» І, ІІ курс - 41 37 - 78

І Міжнародний факультет - 127 127

Всього 180 464 258 421 1323



Набір іноземних студентів

2020/2021 2019/2020

Основні 

курси
518 747

Підготовчий 

курс
133 225

Всього 651 972

80%

20%

2020/2021

77%

23%

2019/2020

Всього — 951

Всього — 972

+ 300 іноземних громадян – набір на весняний семестр 
2020-2021



Близько 3100 іноземних студентів з 37 країн світу

165

126

213

282

945

1347Індія

Марокко

Болгарія

Нігерія

Еквадор

Інші



Дистанційне навчання на етапі підготовки до вступу



Контингент Факультету післядипломної освіти ЗДМУ 

у 2020 р. склав  4723 особи, що на 11% більше, ніж у 2019 (4247) 
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2019 2020
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4723
11%

За напрямом «Медицина»:

• лікарів-інтернів – 594 на +1,3%; 

• клінічних ординаторів – 2; 

• слухачів курсів підвищення 

кваліфікації – 1135 в 2 рази (576).

За напрямом «Фармація»:

• провізорів-інтернів – 535 на -2%; 

• слухачів курсів підвищення 

кваліфікації – 2457 на -3%.

В 2020 н. р. за напрямом інформальної освіти були проведенні семінари-тренінги, майстер-класи для 78 лікарів 

медичних закладів м. Запоріжжя, Запорізької області. Стажування завершили 64 викладачі медичних коледжів .



У 2020 році було зараховано на 11% більше лікарів-

інтернів, та на 22% більше лікарів-інтернів що

навчаються на бюджеті.
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У 2020 році більше ніж 60 осіб було зараховано з інших

ЗВО: ОДМУ, НФаУ, НМУ ім. Богомольця, ТНМУ, ВНМУ,

ДДМУ (у попередні роки - 10-12 осіб з Дніпра та Харкова.

До ФПО ЗДМУ у 2020 році на перший курс було зараховано 855 лікарів(провізорів)-інтернів, 

що  на 5% (814) більше ніж у 2019 році. 

МЕДИЦИНА ФАРМАЦІЯ

811 інтернів за 25 
спеціальностями завершили 
навчання в інтернатурі (на 5,5% 
більше, ніж у 2019 - 769)

534 228

2227

Загальна фармація

ЗЛП

Лабораторна діагностика

Стоматологія



405 інтернів ЗДМУ найкраще в Україні склали КРОК -3!

КРОК-3 Загальна 
кількість

Усього
склало

Середній бал 
ЗДМУ

Національний 
показник

Загальна 

лікарська 

підготовка

220 100% 80,4% 78,6%

Стоматологія 39 100% 87,7% 81,5%

Лабораторна 

діагностика
13 100% 76,3% 64,8%

Фармація 133 100% 86,1% Відсутні данні

Вперше за участю лікарів-інтернів

у 2020 р. проведена

навчально-практична конференція 

«Сучасна тактика надання медичної 

допомоги при критичних станах»

Міжкафедральний тренінговий центр

Практичне навчання впродовж інтернатури та державна атестація 



В 2020 р. за напрямом інформальної освіти були проведенні семінари-тренінги, майстер класи для 78 лікарів 
медичних закладів м. Запоріжжя, Запорізької області та інших областей України



Загальна кількість слухачів, курсів підвищення кваліфікації

у 2020 році склало – 1135 осіб, що майже вдвічі більше, ніж рік

тому (у 2019 – 576)

Всього у 2020 році на ФПО проведено:

 спеціалізація – 12

 інформації та стажування – 15

 тематичного удосконалення – 99

Нові курси спеціалізації:
• «Дерматовенерологія»

• «Вірусологія»

• «Функціональна діагностика».

Нові курси ТУ: 
• «Комплементарні методи лікування в практиці інтерніста»

• «Основи менеджменту охорони здоров’я в період реформування

галузі»

• «Особливості ІІ етапу реформування медичної допомоги в

Україні»

• «Терапевтичні аспекти надання паліативної допомоги хворим»

• «УЗД захворювань сечовидільної системи»

• «Актуальні питання магнітно-резонансної томографії в

нейрорадіології»

• «Діагностика та хірургічне лікування доброякісних та злоякісних

захворювань щитоподібної залози (курс для хірургів,

ендокрінологів і поліклінік, сімейних лікарів)».

За напрямом «Фармація» курси підвищення кваліфікації у 2020 році

пройшли 2457 слухачів, з яких 349 слухачів отримали вторинну

спеціалізацію з «Організації та управління фармацією».

Протягом запроваджено 24 цикли підвищення кваліфікації, що на 5

циклів більше ніж у 2019 році. Проведено 69 курсів за різними

спеціальностям, як для провізорів-спеціалістів, так і для фармацевтів.

Науково-практичні заходи БЕПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ медичних працівників

Медичний напрям Фармацевтичний  напрям3592 курсанта у 2020 , що на 13% більше ніж минулого 

року (3114)



• Велика хартія університетів (Magna Charta Universitatum)

• Міжнародна асоціація медичної освіти (AMEE) 

• Асоціація медичних вузів в Європі (AMSE)

• Європейська організація міжнародної освіти (ЕАІЕ) 

• Всеукраїнська молодіжна організація студентів-медиків
(UMSA)

• Європейське товариство кандидатських досліджень в 
галузі біомедицини та охорони здоров'я (ORPHEUS) 

• Європейська фармацевтична студентська асоціація (EPSA)

• Студентська національна медична асоціація (SNMA) 

• Європейська медична студентська асоціація (EMSA)

• Міжнародна стоматологічна студентська Асоціація (IADS)

ЗДМУ в міжнародних
асоціаціях : 



Участь у міжнародних програмах



У 2020 році 33 викладачі  
ЗДМУ склали іспити на 
отримання міжнародного 
сертифікату рівня В-2, 
3 викладачі – рівня С-1

АНГЛІЙСЬКА В ПРІОРИТЕТІ
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• До Дня української писемності і мови заходи впродовж 
місяця

• Ректорський диктант для першокурсників
• Диктант національної єдності
• Test quiz для англомовних студентів
• Творчий конкурс – написання твору-роздуму на тему «Роль 

української мови у професійній діяльності фахівців 
медичного та фармацевтичного напряму»

• Проведення І етапу Міжнародного конкурсу знавців 
української мови ім. Петра Яцика.

• Проведення І етапу Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу ім. Т. Г. Шевченка.

• Онлайн-курси з української мови для викладачів та 
студентів

264 іноземні студенти третього курсу з 
англійською мовою навчання вперше 
склали іспит з української мови, 
завершивши трирічний курс вивчення 
дисципліни «Українська як іноземна». 

Розвиток української мови



НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ЗДМУ

• Створення багатоцільового навчально-наукового комплексу з бібліотекою 

• Оновлення філіалів бібліотеки у другому та третьому гуртожитках – нові меблі, стелажі, ремонт

• Комплектування фонду підручниками для спеціальності «Фізична терапія, ерготерапії» (827 прим., 12 назв) та 
літератури для поглибленого вивчення англійської мови (274 прим., 13 назв)

• Створення відділу інформаційно-аналітичного моніторингу та сектор наукометричного аналізу 

• Придбання електронного доступу до Інформаційної системи баз тестів для підготовки до USMLE

• Забезпечення доступу доступ до баз даних Web of Science та Scopus

• Доступ до тематичних баз від компанії EBSCO

• Доступ до ресурсів British Medical Journal

Акценти 2020



2017-
1 494 021

2018-
3 258 520

2019 -
3 856 035

2020 -
3 671 654

ВИТРАЧЕНО КОШТІВ НА ПОПОВНЕННЯ 
БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ 



Багатоцільовий навчально-науковий центр з 
бібліотекою 



ОБЛАДНАННЯ для НАВЧАННЯ

 70 комп’ютерів

 15 моноблоків 

 45 комп’ютерів викладача 

 10 комп’ютерів для комп’ютерного класу

 108 ноутбуків

 55 офісних багатофункціональних пристроїв

 професійний багатофункціональний пристрій з можливістю 

опрацювання А3 формату

 2 документ-сканери

 3 багатофункціональних пристрої з кольоровою технологією 

друку

 10 мультимедійних та  1 професійний монітор

 5 інтерактивних мультимедійних панелей з діагоналями 

екранів 86`` дюймів

 72 високоякісних джерел живлення різної потужності 



Динаміка змін кількості викладачів, докторів наук та кандидатів наук
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 Створено 16 спеціалізованих вчених рад для 

прийняття до розгляду та проведення 

разового захисту дисертацій на здобуття 

ступеня доктора філософії.

 Захищені 4 докторські, 19 кандидатських 

дисертацій та 16 дисертацій на здобуття 

ступеня доктора філософії. 

 Атестаційною колегією МОН України і Вченою 

радою ЗДМУ затверджено 12 дисертації на 

здобуття степеня доктора філософії.

 На розгляді в експертних радах МОНУ 

знаходяться 2 докторські, 6 кандидатських 

дисертацій та 4 дисертації на здобуття 

ступеня доктора філософії, 

 На розгляді у спеціалізованих вчених радах -

8 докторських та 12 кандидатських 

дисертацій. 



ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ ЗДОБУВАЧІВ – ПОНАД  3 млн. грн.

116 дисертантам - 2 320, 7 млн. грн.

НАДБАВКИ ЗА СКЛАДНІСТЬ 
ТА НАПРУЖЕНІСТЬ 

383,5 тис. грн. 

ПРЕМІЯ ЗА 
СВОЄЧАСНИЙ ЗАХИСТ

200,0 тис. грн.

СКЛАДАННЯ ІСПИТУ З 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

100,8 тис. грн. 

ЗА ПУБЛІКАЦІЇ 



Набір в PhD-аспірантуру – 2020

Зараховано 21 аспіранта:

 Медицина – 15
 Педіатрія – 2
 Фармація – 2
 Стоматологія – 2

В аспірантурі ЗДМУ навчається 126 осіб: 95 очних і заочних аспірантів, 31 прикріплений співробітник
У клінічній ординатурі - 83 ординатори (81 - іноземні громадяни)



СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

Створено  Координаційну раду з  наукової роботи студентів. 
Її очолив професор Ігор Белєнічев, секретар – к.мед.н. Юрій 
Абросімов.  У складі ради заступники деканів усіх 
факультетів та представники наукового товариства молодих 
вчених і студентів ЗДМУ. На кожній кафедрі призначені 
відповідальні за наукову роботу студентів. Проведено 
зимову студентську наукову конференцію. 
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Фінансування наукових досліджень з держбюджету (МОЗ) 

• 584,32 тис. грн. – фундаментальні дослідження (кафедра фармакології); 
• 1 809,7 тис. грн. – прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної 

медицини (кафедра органічної та біоорганічної хімії, кафедра фізколоїдної хімії, 
кафедра природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії) 

• 9,9 тис. грн. – для сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти 
інтелектуальної власності



НАВЧАЛЬНИЙ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР 
З ВІВАРІЄМ



20 МЛН ГРН – РЕКОНСТРУКЦІЯ

2 МЛН ГРН – ОБЛАШТУВАННЯ
2,5 МЛН ГРН – ХІМРЕАКТИВИ ТА ЛАБОРАТОРНІ ТВАРИНИ

ЗАГАЛОМ ПОНАД 30 МЛН НА СТВОРЕННЯ НАУКОВОГО 
ПІДРОЗДІЛУ 



 Створено відділ експериментальних досліджень з
віварієм, для якого на суму 3 693 860 грн. придбано
сучасне обладнання, експериментальна
операційна, лабораторні меблі і клітки для
лабораторних тварин.

 Відкрита нова міжкафедральна лабораторія
експериментальної морфології, для якої на суму
701 445 грн. придбані лабораторні меблі.



Фінансування наукової діяльності університетом  - 78 715,95 тис. грн.

• 57 419,23 тис. грн. – закупівля наукового, лабораторного, діагностичного
та навчального обладнання, 

• 2 192,79тис. грн. – закупівля реактивів і лабораторного посуду, 
• 11 419,23тис. грн. –закупівля комп’ютерів та послуг з обслуговування, 
• 3 309,11тис. грн. – закупівля лабораторних меблів і кліток для тварин, 
• 377,12 тис грн. – закупівля лабораторних тварин та супутніх товарів; 
• 3 487,89 тис. грн. – поповнення бібліотечного фонду, 
• 510,58 тис. грн. – метрологія. 



Для НМЛЦ придбана ветеринарна ультразвукова 

діагностична система і портативний рентгенапарат

вартістю 1357 080 грн.



Для кафедри онкології та онкохірургії на придбано 

мамограф, вартістю 3 988 960 грн.



Для кафедри нервових хвороб: 
система ультразвукова діагностична 

MyLabAiphaeHDP вартістю 
2 196175 грн.



Для кафедри урології на суму 8 478 484 грн. : 

• система ультразвукова діагностична MyLabSigma (1498000 грн.); 
• плазменний вапоризатор вартістю (1 214 816 грн.);
• лапараскопічне обладнання для урології (5 765 668 грн.).



Для кафедри інфекційних хвороб на суму 
1 620 000 грн. 

придбана система ультразвукова діагностична LOGIO Р9



Для кафедри дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології і

естетичної медицини на суму 4 292 100 грн. придбано:

 коагулятор плазмовий хірургічний, вартістю 1 594 300 грн.;

 дерматоскоп bodystudio АТВМ Master, вартістю 1 997 800 грн.;

 ультразвуковий сканер шкіри, вартістю 700 000 грн.



Для кафедри загальної гігієни та екології придбано: NanoScan SMPS 

Nanoparticle Sizer Model 3910 (NanoScan SMPS Скануючий

класифікатор наночасток Модель 3910) вартістю 1 980 000 грн.



Для кафедри сімейної медицини, терапії, кардіології та 

неврології ФПО на суму придбано стимулятор магнітний 

"Нейро-МС/Д« вартістю 

1 771 500 грн.



Для кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, 

фізвиховання і здоров’я придбано апарат ударно-хвильової терапії 

Мастерпульс МР200, вартістю 

821 655 грн.



Для кафедри анестезіології та інтенсивної терапії на суму 

3 305 002, 09 грн. придбано:

 апарат інгаляційний, вартістю 2 400 000,37 грн.; 

 монітор пацієнта М50 з 1 годинним акумулятором, 

вартістю 180 000,75 грн.; 

 апарат штучної вентиляції легень MONNALT60, 

вартістю 725 000,97 грн.



Для кафедри технології ліків придбано лабораторний 

комплекс для вимірювання реологічних параметрів 

вартістю 2 916 600 грн.



Для кафедри медицини катастроф, військової медицини та 

нейрохірургії придбано відеобронхоскоп вартістю 1 118 

021 грн.



Для кафедри терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології на суму 1 130 457,60 

грн. придбано:

 цифровий інтраоральний сканер, вартістю 593 808,41 грн.;

 прилад для діагностики оклюзії, вартістю 102 313,08 грн.;

 артикулятор для функціональної діагностики, вартістю 126 719,63 грн.;

 бінокуляри з інтегрованими лінзами, вартістю 40 178,33 грн.;

 бінокулярний збільшувач з освітлювачем, вартістю 34 579,44 грн.;

 автоматичний депозитор з комп’ютерною звітністю, вартістю 232 861,68 грн.



- Для кафедри факультетської педіатрії

придбано УЗД з датчиком, вартістю 1 665 000

грн.

- Для кафедри дитячих хвороб придбано УЗД з

датчиком, вартістю 1 665 000 грн.

- Для кафедри факультетської хірургії придбано:

датчик SE3133 ендокавітальний, вартістю 368

508 грн.



Всього публікацій

Кількість цитувань по роках

h-індекс

Середнє число цитувань
документа

Сумарна кількість 
цитувань

Без самоцитування

Статті, що цитують

Без самоцитування

2017 2018 2019 2020

1113 1297 1451 1621

Публікації

Динаміка публікацій 
835

Публікації науковців ЗДМУ в WoS
2020 +170 



2020 
+ 58

h-ІНДЕКС – 16 
(2019 – 14)



ZAPOROZHYE MEDICAL JOURNAL

Всього публікацій h-індекс Сумарна кількість 
цитувань

Статті, що цитують

Середнє число цитувань
документа

Без самоцитування

Без самоцитування



PATHOLOGIA

Всього публікацій h-індекс

Середнє число цитувань
документа

Сумарна кількість 
цитувань

Без самоцитування

Без самоцитування

Статті, що цитують



49 27 47

83

32 17

132

62 64

ЗАПОРОЖСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ПАТОЛОГІЯ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 
ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ І 

МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА 
ПРАКТИКИ

Автори ЗДМУ Іногородні автори
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Академічна доброчесність

У 2020 р. перевірено на плагіат 
477 документів

Вчена рада ЗДМУ 24.11.2020 

З 2016 року ЗДМУ є учасником 
міжнародної антиплагіатної системи 

STRIKEPLAGIARISM.COM

Спільний проект кафедр суспільних дисциплін та 
культурології і українознавства –

онлайн – курс
«Основні принципи академічної доброчесності»

Запроваджено навчальний курс «Академічна 
доброчесність»

Лекції: «Принципи академічної доброчесності»;
«Академічна мобільність і академічна доброчесність в 
Запорізькому державному медичному університеті»



обмежено
доступ 

сторонніх осіб
на територію
університету

• дистанційна
термометрія

• санітайзери для 
дезинфекції рук

• дезинфекція
приміщень 

• ізолятори у 
кожному 
гуртожитку

• пункт 
невідкладної
допомоги у 
ЦМРіП

Тестування 
на 

COVID-19

ОРГАНІЗАЦІЙНІ, БЕЗПЕКОВІ ТА САНІТАРНІ ЗАХОДИ



Впродовж 2020 року у ПЛР-лабораторії ЗДМУ 
проведено 1721 тестування співробітників та 

студентів на COVID -19 методом ПЛР, 
а також ІФА (Ig M– 1572, Ig G – 25)

Вартість одного тестування – 1054 гривні



COVID-19. ЗДМУ – лікарям-практикам

Для широкого загалу лікарів – практиків

підготовленІ і викладені на електронних

ресурсах ЗДМУ та МОЗ ряд актуальних

лекцій з різних аспектів діагностики, перебігу

та лікування коронавірусної інфекції. 

Прочитані лекції на прохання Департаменту 

охорони здоров’я ЗОДА, відеозапис

викладено у вільному доступі.

ЦИКЛ ЛЕКЦІЙ 

На прохання міської влади сформовані

консультативні бригади з провідних 

науковців, які консультують лікарів усіх 

лікарняних закладів Запоріжжя з 

особливо важких випадків

захворювання та ускладнень.

КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ГРУПИ КОМЕНТАРІ ДЛЯ ЗМІ



Запорізький державний медичний університет отримав 
від компанії Body Interact Clinical Education доступ до 
клінічних сценаріїв пацієнтів з COVID-19.
Відеодемонстрацію тренінгу підготував завідувач 
кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Сергій 
Воротинцев, покрокову інструкцію щодо реєстрації та 
симуляційного навчання на віртуальному пацієнті 
розробила керівник міжкафедрального тренінгового 
центру Катерина Романова. Доступ до тренінгу було 
надано студентам та лікарям-практикам.
Розробник Body Interact Clinical Education високо оцінив 
тренінг від фахівців ЗДМУ.

COVID-19. Тренінг з «віртуальним
пацієнтом»



З моменту оголошення в Україні карантину через пандемію COVID, клініцисти Запорізького державного медичного 

університету розпочали активну просвітницьку роботу серед медичних працівників та населення: лекції від провідних 

вчених університету були розміщені на електронних ресурсах МОЗ України та ЗДМУ; численні інтерв’ю для місцевих 

телеканалів,  виступи у аналітичних телевізійних програмах

ЕКСПЕРТНА РОЛЬ ЗДМУ 



Спільний проект Запорізького 

державного медичного університету

і Запорізької міської ради
Понад 200 лікарів-інтернів у школах міста Запоріжжя

допомагали у виконанні карантинних заходів:

вимірювання температури, моніторинг

захворюваності, дотримання санітарних правил

Відповідальність перед суспільством



Спільний телепроект ЗДМУ та телекомпанії ALEX.UA

«Поки їде швидка» отримав великий суспільний резонанс 

Відзнято більше 30 коротких відеороликів на базі 

міжкафедрального тренінгового центру ЗДМУ за участі 

провідних науковців університету. 



У стаціонарних відділеннях
Університетської клініки

проліковано 42 співробітники
ЗДМУ і 12 студентів. 
У поліклініці - 5385 

консультативних відвідувань
співробітників, 6253 - студентів

Навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка»



З початку карантину запроваджені онлайн-консультації
терапевта, уролога, кардіолога, ендокринолога,
невропатолога, психотерапевта. Під час консультації
пацієнти можуть надсилати попередніх своїх
осбтежень, спілкуватися з лікарем, поставити
запитання і отримати важливі поради.



Сучасний ультразвуковий сканер шкіри Dub cutis 33 MHz (Німеччина) 
призначений для візуалізації шкірного покриву, визначити стан шкіри
при запальних та атрофічних дерматозах (псоріаз, морфеа, рубцеві
зміни, інше), а також розмір, об’єм і глибину залягання новоутворень
шкіри.

Дерматоскопічне обладнання FotoFinder bodystudio ATBM master
дозволяє прижиттєво, без травмування та інвазивного втручання
дослідити структуру ураженої шкіри з визначенням особливостей, 
характерних для різноманітних новоутворень.



Здійснено капітальний ремонт клініко-діагностичної
лабораторії з  цілковитою заміною водогону, каналізації, 
кабелів електричної лінії, проведено монтаж притоково-
витяжної вентиляції, встановлено системи протипожежної
безпеки та охоронної сигналізації.

Правильно організовані робочі місця та розміщене
обладнання у відповідності до технологічного процесу. 



КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ

32 110,74 тис. грн. 



КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ





Ремонтно-будівельна група ЗДМУ

 кафедра фізичної реабілітації,
спортивної медицини, фізвиховання і
здоров`я;

 16 навчальних класів;
 41 кімната в гуртожитках;

Майже 4 мільйони гривень!



Ремонт другого поверху у корпусі № 3



Фаховий медичний коледж ЗДМУ

 Зміна статусу: наказом ректора ЗДМУ перейменовано на 
Медичний фаховий коледж ЗДМУ. 

 Проведено первинну акредитацію з підготовки молодших 
спеціалістів за спеціальностю 223 Медсестринство (Наказ 
МОН «Про затвердження рішення Акредитаційної комісії 
від 03.06.2020 р. № 754)

 Зараховано на навчання – 124 вступники
 На 01.01.2021 р. у коледжі навчаються 373 студенти: 

відділення «Сестринська справа» – 208 (контракт),  
відділення «Фармація» – 165 (контракт). 

 Середня заробітна плата працівників  коледжу - 10 422 
грн. (2019 р. – 8 972 грн.)



За рахунок збільшення надходжень коштів від плати за послуги доходи зросли на 
25,04 %, порівняно з 2019 роком
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Середня заробітна плата 
професорсько-

викладацького складу за
2020 р. – 19 830

(2019 рік – 18 690)

Середня заробітна плата всіх категорій працюючих у 2020 році на 
773 грн (5,9 %) більша за відповідний показник 2019 року
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ПРЕМІЇ, ВИНАГОРОДИ ЗАРОБІТНА ПЛАТА 

Протягом року виплачено премій:

- Професорсько-викладацькому складу – по 9,5 окладів

- Спеціалістам та навчально-допоміжному персоналу  – по 10,5 

окладів

- Прибиральники  – по 12,5 окладів

3 005,2 тис. грн. - премії та матеріальна 

допомога студентам, аспірантам та 

клінічним ординаторам 



ЄДЕБО, КОНТИНГЕНТ, КРОКи, 
студентські квитки, дипломи 

3 440,66 тис. грн.



ТЕНДЕРНІ ЗАКУПІВЛІ  Протягом 2020 року проведено  270 
тендерів на суму понад 200 млн. грн. 

 Укладено 170 договорів
 Підготовлено 10 000 сторінок тендерної 

документації
 536 унікальних учасників 



ВИХОВНА РОБОТА



СТУДЕНТСЬКА РАДА ЗДМУ
 Проведення на території студентського містечка обміну книг в 

рамках проекту «Bookcrossing в ЗДМУ»

 Заснування науково-освітнього проекту «Pathofgram» 
(«Патофізіологія») - спрямований на розвиток клінічного
мислення, інтегроване вивчення патологічної фізіології. В 
умовах дистанційного навчання ведення інтернет-блогу 
«Pathofgram» в соціальних мережах ( «Instagram», «Telegram»)

 Плетіння маскувальних сітки

 Проектом «Школа здоров’я» для молодших класів

 Участь у національному конкурсі «Благодійна Україна» (ІІІ 
місце у номінації: « Благодійність неурядового секторі»)

 Відвідування КУ «Запорізький дитячий будинок-інтернат» ЗОР

 Організація святкових концертів до Дня першокурсника, 
Нового Року, Дня студента, Дня Св.Валентина та Міжнародного 
Дня жінок спільно з клубом студентської самодіяльності



Претензійно-позовна робота щодо стягнення з
випускників, які не відпрацювали три роки у
державному секторі економіки, витрат
державного бюджету на їх навчання та стипендію:
судом задоволено 41 позовну заяву на суму 3 166
277,24 грн.

На розгляді у суді 15 позовних заяв про стягнення
втрат на суму 1 583,038,44 грн.



Створено сайт відділу аспірантури та докторантури

Веб-простір ЗДМУ

1. Офіційний сайт ЗДМУ (6 мовних локацій)

2. сайт наукової бібліотеки

3. сайт Університетської клініки

4. сайт медичного коледжу

5. сайт навчального відділу (створений у 2019 р.)

6. сайт відділу аспірантури і докторантури (створений у 2020 р.)

7. сайт «Запорожского медицинского журнала»

8. сайт журналу «Патологія»

9. сайт журналу «Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки

та практики»

10. сторінки ЗДМУ у соцмережах

11. You-tube-канал ЗДМУ

12. сайт просвітницького громадського проекту «Кроки до здоров’я»

13. сайти кафедр

14. електронний журнал для студентів та батьків

15. електронний репозитарій

16. онлайн-курси на платформі edX

17. тестові програми на платформах Ratos та ELEX

18. дистанційні курси на платформі MOODLE

19. портал з ресурсами кафедр

20. Освітній простір на платформі TEAMS



ВИКЛИКИ 2020-го – СТИМУЛ ДЛЯ РОЗВИТКУ
36 тижнів в умовах пандемії Covid-19

• Повний цикл навчального процесу: консультації, лекції, 

практичні заняття, ліквідація академічної заборгованості

• на платформі Microsoft Office 365 зареєстровано 13352 

студенти 813 викладачів

• 5053 лекцій

• 219 перехідних іспитів

• Атестація випускників  - 19 команд 

• Захист 227 дипломних і магістерських робіт

• 13183 команд академічних груп

• 217 модераторів

• 4 цикли курсів підвищення кваліфікації

• 12 захистів PhD-аспірантів

• 9 вступних та 6 Актових лекцій для першокурсників

• 6 засідань Вченої ради, 3 засідання ЦМР та 9 ЦМК

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕ НЕ ЗУПИНЯВСЯ НІ НА ДЕНЬ!

• Створено 26 лекційних онлайн аудиторій 

• Придбано навчальних, лабораторних та офісних меблів, 

м’якого інвентарю для аудиторій і гуртожитків  на суму 3 

453,99 тис грн. 

• Придбано комп’ютерного обладнання для забезпечення 

дистанційного навчання та послуг пов’язаних із його 

обслуговуванням, облаштування локальних мереж – на суму 

10 092,06 тис. грн.

• Використання інструментів MS Office 365: Teams, Forms та 

Assignments

ІНВЕСТИЦІЇ В МАТЕРІАЛЬНУ БАЗУ



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


