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ППЕЕРРЕЕДДММООВВАА  

 

Передумовою укладення концепції розвитку Запорізького державного 

університету (далі – Концепція) стало завершення у 2021 році дії 

попереднього документа, посиленням освітніх викликів, які виникли перед 

закладом вищої освіти на сьогодні, реформуванням системи освіти в Україні 

та усієї галузі «Охорона здоров’я», посиленням впливу глобального ринку 

праці й новітніх підходів у наданні освітніх послуг, розвитком інноваційних 

освітніх технологій, тощо. 

Концепція розроблена робочою групою, створеною наказом Ректора 

Запорізького державного медичного університету проф. Колесником Ю.М. 

від 12.11.2020 № 431, до якої входили фахівці з основних питань розвитку 

Університету. 

Нормативно-правову базу підготовки документа склали: Конституція 

України, Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та 

науково-технічну діяльність», нормативно-правовими акти КМУ, МОЗ, МОН 

України щодо освітнього процесу, внутрішні документи Запорізького 

державного медичного університету (далі – Університет). 

Університет є правонаступником Запорізького медичного інституту, 

створеного згідно з Постановою Ради Міністрів СРСР № 81 від 29.01.1968 

року на базі Запорізького фармацевтичного інституту. Постановою Кабінету 

Міністрів України № 820 від 12 грудня 1994 року на базі Запорізького 

медичного інституту створено Запорізький державний медичний 

Університет, який атестовано за IV рівнем.  

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, освітніми програмами; 

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 
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моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та 

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, освітні програми 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 134 докторів та  485 

кандидатів наук.  

Освітній процес на додипломному та післядипломному етапах 

підготовки здійснюється на восьми факультетах: І медичному, ІІ медичному, 

ІІІ медичному,  І фармацевтичному (денна форма навчання), ІІ 

фармацевтичному (заочна форма навчання), І міжнародному, ІІ  

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 проходження 

інтернатури та 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», «Технології медичної діагностики та лікування згідно 

з ліцензією, чинним законодавством і установчими документами. Навчання 

здійснюється на циклах тематичного удосконалення (ТУ), передатестаційних 
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циклах (ПАЦ), курсах інформації та стажування в тому числі за змішаною 

(денною та дистанційною) формою освіти, для провізорів та лікарів 

медичних закладів м. Запоріжжя, Запорізької області та інших областей 

України. 

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.  

Організація освітнього процесу здійснюється відповідно до оновлених 

та затверджених у встановленому порядку Положень щодо системи якості 

освітньої діяльності у ЗДМУ.  

На виконання Постанови КМУ від 11.03.2020 р. № 211 «Про 

запобігання поширенню на території України короновірусу COVID-19», з 

метою забезпечення надання студентам освітніх послуг, враховуючи 

можливості матеріально-технічного забезпечення та електронних ресурсів 

кафедр, наказом ректора від 11.02.2020 р. №124 відбулися зміни в організації 

навчального процесу за змішаною формою навчання з повною візуалізацією 

у онлайн форматі з використанням усіх наявних ресурсів: онлайн-курсів, 

відеолекцій, індивідуальних консультацій, з використанням платформ 

RATOS, MS Teams, edX. Втілено концепцією e-learning. Теоретичні знання з 

предметів забезпечено у форматі відеолекцій з використанням сервісів real-

time MS Teams, Skype for Business, off-time – сервіс MS Stream. Для 

практичних занять - онлайн курси edX, MS Teams. Індивідуальні або групові 

консультації - з використанням сервісів Skype for Business, MS Teams. Для 

контролю знань – системи RATOS та  MS Forms.  

Колективом університету забезпечено організовану підготовку і 

проведення Атестації випускників з дотриманням чинної нормативно-

правової бази та виконанням рекомендацій МОН, МОЗ України щодо 

широкого використання дистанційних онлайн форм оцінювання знань 

здобувачів вищої освіти. Передбачено проведення Атестації випускників на 

засадах та принципах: об’єктивності, прозорості і публічності, незалежності, 
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виключення корупційних ризиків, інтеграції у міжнародний освітній та 

науковий простір, обов’язковості, єдності методики оцінювання результатів. 

З метою підвищення якості підготовки фахівців, 

конкурентоспроможних на світовому ринку праці, готових до плідної 

професійної діяльності, продовжено роботу з впровадження системи 

управління якістю. Розроблено «Положення про моніторинг якості вищої 

освіти у ЗДМУ», «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти у ЗДМУ». 

 

 

ІІ..  ККООННЦЦЕЕППТТУУААЛЛЬЬННІІ  ЗЗААВВДДААННННЯЯ  ТТАА  ООББООВВ`̀ЯЯЗЗККИИ  

УУННІІВВЕЕРРССИИТТЕЕТТУУ  

 

Концептуальні завдання та обов'язки:  

- формування освітніх стандартів та програм, спираючись на перелік 

компетентностей та на основі загальноєвропейського досвіду 

розбудови системи освіти галузі охорони здоров'я; 

- надання пріоритетності у формуванні освітніх програм за освітнім 

рівнем магістра, освітньо-науковим рівнем доктора філософії та 

науковим рівнем доктора наук;  

- стандартизація структури освітнього процесу, його планування, 

здійснення та аналіз результатів, впровадження та розвиток новітніх 

інформаційних технологій на базі MS Teams та інших електронних 

ресурсів;  

- вивчення напрямів розвитку освітньо-наукового простору 

європейського та світового рівнів та запровадження передового 

досвіду, що відповідає галузі знань «Охорона здоров'я»; 

- удосконалення процесу індивідуалізації освіти; 

- вдосконалення системи оцінювання діяльності; 

- подальше запровадження АСУНП та електронного документообігу; 

- сприяння підвищенню мотивованості до навчання серед всіх 

здобувачів; 

- продовження роботи щодо попередження академічного плагіату та 

дотримання норм академічної доброчесності; 

- підвищення якості освітнього процесу шляхом створення груп 

керівників освітніх програм із закріпленням за ними 

відповідальності за їх створення, виконання та отримані результати. 

Передбачити роботу керівників освітніх програм та робочих груп на 

міжкафедральному, міжфакультетському рівнях; 

- сприяння розвитку комунікативної активності студентської молоді, 

в т .ч. при вивченні іноземної мови;  
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- продовження вивчення попиту лікувальних, наукових, освітніх 

установ країни щодо характеристики моделі випускника та 

узгодження їх зі змістом освітніх програм; 

- продовження розвитку міжнародного співробітництва у розробці та 

виконанні спільних освітніх та наукових програм з університетами-

партнерами; 

- системне опрацювання інформації щодо працевлаштування 

випускників; 

- формування основ корпоративності, як елементу розвитку 

Університету;  

- розширення системи підвищення кваліфікації НПП; 

- розширення мережі  університетської клініки;  

- використання у освітньому процесі стандартів надання медичної 

допомоги населенню із врахування обставин існуючого соціально-

політичного характеру;  

- залучення провідних фахівців навчально-наукових, медичних 

установ до науково-педагогічної діяльності в університеті;  

- подальший розвиток наукової роботи шляхом актуалізації, 

розширення тематики досліджень, поширення наукових надбань у 

освітній процес. Скорочення відстані між науковими досягненнями 

та їх використанням у науці, освіті; 

- використання потенціалу магістратури, клінічної ординатури та 

резидентури для залучення талановитої молоді до освітньо-наукової 

діяльності; 

- продовження та вдосконалення системи наповнення електронної 

бази робіт професорсько-викладацького складу Університету, в т. ч. 

у системі ЄДЕБО; 

- формування банку інтелектуальної власності Університету та 

системи його використання з метою обізнаності наукової, 

педагогічної спільноти та громадськості загалом з надбанням 

Університету; 

- продовження запровадження ефективних форм управління 

професорсько-викладацьким складом Університету, сприяння 

набуттю та розвитку професійних, наукових компетентностей, 

вдосконаленню викладацької майстерності; 

- контроль за відповідністю посадових інструкцій до повноважень та 

результатів діяльності; 

- удосконалення звітності щодо навчально-педагогічного 

навантаження, підвищення ролі індивідуального плану – як 

складової системи управління якістю; 

- підтримка участі студентів та молодих вчених у міжнародних 

конференціях, семінарах і симпозіумах, створення умов для 

досконалого оволодіння ними однією або двома іноземними 

мовами;  
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- продовження та розвиток співпраці з міжнародними, міжурядовими 

організаціями, фондами і програмами (ЄС, ВООЗ). 

За результатами акредитації університет має додаткові права та пільги, 

передбачені для закладів IV рівня акредитації, відповідно до вимог закону 

України  «Про вищу освіту». Університету надана автономія  у відповідності 

до Закону України «Про вищу освіту» та  наказу МОЗ України № 21 від 

31.01.1995р.    

 

 

ІІІІ..  ССТТРРУУККТТУУРРАА  УУННІІВВЕЕРРССИИТТЕЕТТУУ  

 

22..11..  ЗЗааггааллььннаа  ссттррууккттуурраа  

 Структура Університету, статус і функції його структурних підрозділів 

визначаються Статутом ЗДМУ та положеннями про відповідні структурні 

підрозділи. 

Структурні підрозділи утворюються рішенням Вченої ради 

Університету у порядку, визначеному Законом України «Про вищу освіту», 

Законом України «Про фахову передвищу освіту», і цим Статутом за 

погодженням з Уповноваженим органом управління. 

Основними структурними підрозділами Університету є: факультети, 

кафедри, бібліотека. 

Основними структурними підрозділами Університету є:  

1) Факультети: 

І медичний; 

ІІ медичний; 

ІІІ медичний; 

І фармацевтичний; 

ІІ фармацевтичний; 

І міжнародний; 

ІІ міжнародний; 

факультет післядипломної освіти. 

2) Кафедри. 

3) Бібліотека. 

4) Структурними підрозділами Університету також є:   

- військовий навчальний підрозділ;  

- відділи; 

- підрозділи; 

- підготовчі відділення та курси; 

- навчально-методичні кабінети; 

- відділ аспірантури та докторантури; 

- науково-дослідні інститути, інші науково-навчальні підрозділи;  
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- лабораторії; центри; 

- групи; 

- водії; 

- сектори; 

- служби (в т. ч. бухгалтерська служба, ремонтно-будівельна 

служба та інші); 

- архів; 

- віварій; 

- навчальні корпуси; 

- гуртожитки; 

- медичний фаховий коледж; 

- навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка» 

Запорізького державного медичного університету. 

Конкретний перелік підрозділів визначається в штатному розписі. 

В Університеті можуть створюватися інші підрозділи (в т. ч. 

відокремлені), діяльність яких не заборонена законом і які діють на підставі 

положення про них, затвердженого в установленому законом порядку. 

 

22..22..  ВВччеенніі  ррааддии  

Вчена рада університету 

Вчена рада університету є колегіальним органом управління, який 

утворюється строком на п’ять років у порядку, визначеному Статутом 

університету та Положенням про Вчену Раду ЗДМУ. 

Діяльність Вченої ради основана на положеннях Конституції України, 

нормах Законів України “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну 

діяльність”, Статуті університету та Положенні про Вчену раду ЗДМУ. 

Вчена рада університету: 

- визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, 

наукової та інноваційної діяльності вищого навчального закладу; 

- розробляє і подає Конференції трудового колективу проект статуту 

університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до 

нього; 

- ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт університету; 

- визначає систему та затверджує процедури внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти; 

- ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у 

територіальних органах центрального органу виконавчої влади у 

сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в 

банківських установах; 

- ухвалює рішення за поданням ректора про утворення, реорганізацію 

та ліквідацію структурних підрозділів; 
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- обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, 

завідувачів (начальників) кафедр, професорів, кандидатів, які 

вперше обираються на вакантні посади доцентів та старших 

викладачів, директора бібліотеки, керівників філій; 

- затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня 

вищої освіти та спеціальності; 

- ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає 

строки навчання на відповідних рівнях;  

- затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про 

вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі 

випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і 

підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів; 

- ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та 

інноваційної діяльності; 

- оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів; 

- присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і 

подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії 

центрального органу виконавчої влади в сфері освіти і науки; 

- присвоює почесні звання університету; 

- приймає рішення про призначення на посаду радника ректора особу, 

яка вийшла на пенсію з посади керівника університету та яка 

працювала на цій посаді не менш як десять років підряд; 

- висуває та представляє кандидатури працівників університету до 

урядових нагород та присвоєння почесних звань; 

- приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про 

вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на 

роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших 

працівників, а також під час зарахування вступників на навчання; 

- вносить на розгляд Конференції трудового колективу подання про 

відкликання ректора з підстав, передбачених законодавством, 

Статутом університету, контрактом ректора; 

- заслуховує звіти проректорів, заступників ректора та інших 

керівників структурних підрозділів університету; 

- утворює Вчені ради структурних підрозділів, яким делегує частину 

своїх статутних повноважень (зокрема щодо обрання на вакантні 

посади доцентів та старших викладачів які обираються на вказані 

посади не вперше);  

- затверджує положення щодо організації освітнього процесу, 

функціонування та господарської діяльності університету; 

- затверджує Правила прийому до університету та фахового 

медичного  коледжу; 

- затверджує Положення про екзаменаційну комісію з атестації осіб, 

які здобувають вищу освіту; 

- розглядає інші питання статутної діяльності університету. 
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Вчену раду університету очолює її голова, який обирається таємним 

голосуванням з числа членів вченої ради закладу вищої освіти, які мають 

науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої 

ради. До складу вченої ради закладу вищої освіти входять за посадами 

керівник університету, заступники керівника, керівники факультетів 

(навчально-наукових інститутів), учений секретар, директор бібліотеки, 

головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів 

первинних профспілкових організацій працівників університету, а також 

виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних 

працівників і обираються з числа завідувачів (начальників) кафедр, 

професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які 

представляють інших працівників університету і які працюють у ньому на 

постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, 

асистентів-стажистів, лікарів (провізорів)-інтернів, лікарів-резидентів, 

керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів 

та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування закладу 

вищої освіти відповідно до квот, визначених статутом університету. 

Не менш як 75 відсотків складу Вченої ради повинні становити наукові, 

науково-педагогічні працівники університету і не менш як 10 відсотків - 

виборні представники з числа студентів, які обираються шляхом прямих 

таємних виборів. 

Заступник голови Вченої ради обирається таємним  голосуванням із 

числа її членів, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на 

строк діяльності ради. 

Обов’язки секретаря Вченої ради виконує учений секретар 

університету, який входить до її складу за посадою. 

Склад Вченої ради затверджується наказом ректора університету 

протягом п’яти робочих днів від дня закінчення повноважень її попереднього 

складу. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Вчена рада    
м едичн их  

факультетів   

ВЧЕНА РАДА УНІВЕРСИТ тЕТУ    

В чена рада   
фармацевтичн их   

факультетів   

Вчена рада  факультету  
післядипломної освіти   
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22..33..  РРооззввииттоокк  ффааккууллььттееттіівв  

Розвиток І-ІІ медичних факультетів 

Основою Концепції розвитку ЗДМУ є ефективне функціонування 

факультетів, що забезпечується удосконаленням організаційної системи та 

підготовленими науково-педагогічними кадрами. Це положення неможливе 

без належного розвитку інфраструктури та її ресурсного забезпечення, а 

саме: фінансового, матеріально-технічного, сучасного технологічного (в т. ч. 

автоматизованого управління, інформатизації) та нормативно-правового 

забезпечення. 

Медичний факультет повинен бути місцем вільної відкритої дискусії з 

метою створення нових ідей та пошуку нових знань. Необхідна зміна 

академічної культури та студентоцентрованість.  

Діяльність факультетів спрямована на якісну підготовку та проведення 

освітнього процесу з урахуванням сучасних досягнень науки і практики 

відповідних спеціальностей галузі «Охорона здоров’я». 

Подальший розвиток медичних факультетів базується на таких 

напрямах: 

Організація підготовки здобувачів освіти з освітньо-професійних 

програм відповідних спеціальностей відповідно до вимог Державних 

стандартів освіти.  

Підвищення рівня якості знань студентів факультетів відповідно до 

міжнародних стандартів, фахових компетентностей і кваліфікацій.  

Нарощування науково-педагогічного потенціалу факультетів -  

посилення роботи у сфері формування якісного науково-педагогічного 

потенціалу шляхом впровадження програм академічного та професійного 

стажування викладачів і науковців. 

Створення умов для оновлення змісту освітньої діяльності факультетів 

завдяки співпраці з іншими, в тому числі європейськими, ЗВО, споживачами 

і замовниками освітніх послуг. 

Забезпечення ефективної діяльності кафедр та інших підрозділів 

факультету. 

Вдосконалення освітнього процесу:  

- подальше впровадження в освітній процес новітніх, в тому числі – 

дистанційних, симуляційних технологій навчання;  

- моніторинг якості освіти з використанням ЕДКІ як стандартизованої 

форми оцінювання рівня засвоєних здобувачем вищої освіти 

спеціальних (фахових, предметних) компетентностей;  

- координація роботи кафедр з підготовки навчальної та методичної 

літератури за профілем факультетів;  

- удосконалення методів і форм виховної роботи зі студентською 

молоддю.  
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Надання організаційної допомоги кафедрам у проведенні 

фундаментальних, пошукових, прикладних наукових досліджень.  

Розширення участі викладачів факультетів в міжнародних наукових 

форумах, публікація результатів наукових досліджень у фахових, 

міжнародних та наукометричних виданнях.  

Вдосконалення системи профорієнтаційних заходів на основі 

дистанційного та особистісного підходів до успішної реалізації щорічної 

програми вступної кампанії. 

Проведення своєчасного аналізу підготовки кадрів зі спеціальностей 

факультетів, сприяння працевлаштуванню випускників.  

Організація ліцензування та акредитації певних освітньо-професійних 

програм спеціальностей. 

Організація атестації та підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників. 

Надання висококваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги 

населенню. 

Організація і проведення науково-дослідних робіт, спрямованих на 

вирішення важливих проблем охорони здоров’я населення України, на 

підставі тісного взаємозв’язку навчального процесу і наукових досліджень. 

Впровадження в систему охорони здоров’я нових, високоефективних 

засобів профілактики, лікування, реабілітації і діагностики, розроблених в 

університеті, Україні та за кордоном. 

Всебічне сприяння створенню належних умов для діяльності органів 

студентського самоврядування у забезпеченні норм і нормативів соціально-

побутових умов навчання та проживання студентів у гуртожитках. 

Співпраця з Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів 

та молодих вчених Університету з питань наукової діяльності.  

Активізація роботи ради молодих вчених факультетів із залученням 

студентів старших курсів. 

Створення умов для задоволення потреб особистості у професійному, 

інтелектуальному, культурному та фізичному розвитку та інше. 

Участь у здійсненні міжнародного співробітництва та партнерства на 

підставі угод, укладених університетом. 

Активізація участі викладачів у міжнародних програмах професійного 

розвитку на грантовій основі.  

Заохочення викладачів та студентів університету до участі у програмах 

культурно-академічного обміну та міжнародних проектах. 

Забезпечення дотримання морально-етичних норм, профілактики 

академічної недоброчесності (плагіату) та корупції на факультеті, створення 

атмосфери доброзичливості та взаємної поваги між працівниками факультету 

та особами, які навчаються на факультеті.  

Забезпечення безпечних умов проведення освітньої діяльності. 
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Очікувані результати: 

- стабільний, динамічний та інноваційний розвиток системи 

професійної підготовки висококваліфікованих фахівців з охорони 

здоров’я; 

- високий рівень теоретичної та практичної підготовки спеціалістів в 

галузі охорони здоров’я;  

- підвищення рейтингових показників спеціальностей факультетів 

серед ЗВО України; 

- позитивний імідж та перспектива подальшого зростання ваги 

факультетів у підготовці висококваліфікованих спеціалістів в 

Україні. 

 

Розвиток ІІІ медичного факультету 

Основною концепцією розвитку ЗДМУ є забезпечення високої якості 

усіх видів діяльності вищого державного навчального закладу України, яка б 

відповідала рівню передових вітчизняних та зарубіжних медичних шкіл, на 

основі побудови ефективної моделі соціального партнерства із студентами, 

лікарями, співробітниками, системою охорони здоров'я, професійним 

співтовариством та суспільством, забезпечення високої якості освітньої, 

наукової та клінічної діяльності на основі розробки і впровадження 

інноваційних технологій. 

Стратегія подальшого розвитку медичного факультета на таких 

засадах: 

- забезпечення високої якості навчання, застосування сучасних 

освітніх технологій з урахуванням передового міжнародного досвіду 

організації навчального процесу; 

- впровадження нових та удосконалення існуючих форм, методів і 

технологій навчання з актуальних напрямів розвитку стоматології у 

співпраці з наукою, бізнесом, органами влади; органічне поєднання 

фундаментальності та практичності освіти із залученням студентів 

до науки і творчості на всіх стадіях освітнього процесу; 

- створення умов для академічної мобільності та безперервності 

освіти й професійного зростання майбутніх лікарів; 

- сприяння гармонійному розвиткові особистості студентів та 

викладачів, реалізації їх соціальних і культурних потреб; 

- встановлення ефективних зворотних зв'язків між учасниками 

навчального процесу; 

- широка популяризація знань у суспільстві, активне впровадження 

просвітницьких ідей; 

- поєднання в освітньому, науковому та управлінському процесах 

традицій та інновацій, розвиток єдиного академічного середовища; 

- виховання гармонійно розвиненої особистості з почуттям 

громадянської самосвідомості, патріотизму, інтернаціоналізму, 

свободи і честі; 
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- впровадження освітніх програм для випереджувальної підготовки 

стоматологічних, необхідних суспільству в майбутньому; 

- орієнтація на кінцевий результат як основний критерій оцінки 

освітньої, наукової та клінічної діяльності; 

- активне залучення персоналу до ухвалення рішень з кардинальних 

питань функціонування факультету; 

- всебічна підтримка інноваційності в діяльності факультету, активне 

впровадження та використання сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій в освітньому, науковому та 

лікувальному процесах; 

- створення конкурентного середовища в процесі повсякденної 

діяльності факультету, співробітників кафедр, а також у процесі 

навчання студентів та розподілу випускників; 

- ефективна мотивація співробітників до підвищення якості 

професійної діяльності; 

- активне співробітництво при оцінюванні кінцевих результатів 

діяльності факультету зі співробітниками, студентами, лікарями-

інтернами, слухачами, пацієнтами, управліннями охорони здоров'я, 

роботодавцями, Міністерством охорони здоров'я України; 

- запровадження ефективних локальних програм оцінки та 

підвищення рівня володіння викладачами і студентами іноземними 

мовами; 

- прийняття європейських рекомендацій стосовно створення умов для 

внутрішньої та міжнародної мобільності, відповідальної участі 

студентів в забезпеченні якості вищої освіти та управлінні 

навчальним закладом;  

- активне залучення стейкхолдерів до участі в підготовці спеціалістів; 

- подальше запровадження програм стажування викладачів 

університету та студентів у зарубіжних медичних навчальних 

закладах та клініках; 

- ефективний вплив на соціально-економічний, культурний та 

духовний розвиток Запорізької області і держави в цілому, 

формування інтелектуального потенціалу України. 

Очікувані результати виконання стратегічних цілей університетом:  

- стабільно високе місце в рейтингу вищих медичних навчальних 

закладів України,  

- забезпечення підготовки фахівців високого рівня якості освіти, який 

би повністю відображав професійну компетентність, ціннісну 

орієнтацію, соціальну спрямованість і обумовлював здатність 

задовольняти як особисті духовні й матеріальні потреби, так і 

потреби суспільства. 
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Розвиток фармацевтичних факультетів  

Світові процеси глобалізації, їх вплив на загальні тенденції розвитку 

національної економіки України, стрімкий розвиток науки, інтеграція 

української науки і освіти у світовий та європейський науково-освітній 

простір, упровадження у діяльність університету новітніх інформаційних 

технологій, посилення конкуренції на ринку надання освітніх послуг 

вимагають інноваційного розвитку освіти, кардинальних змін, спрямованих 

на підвищення її якості й конкурентоспроможності. Вирішення стратегічних 

завдань, які стоять перед національною системою фармацевтичної освіти в 

сучасних економічних і соціокультурних умовах, неможливе без 

цілеспрямованого розвитку фармацевтичних факультетів Запорізького 

державного медичного університету.  

Для забезпечення цієї мети необхідне здійснення всебічної підготовки 

компетентних фахівців для фармацевтичної сфери галузі охорони здоров’я 

згідно із чинним національним законодавством, а також із постійно 

досліджуваними вимогами роботодавців, регуляторних органів, суспільства 

та всіх інших зацікавлених сторін. 

Стратегічною метою фармацевтичного напрямку Запорізького 

державного медичного університету є закріплення позиції кращого вищого 

навчального закладу в Україні, а також забезпечити гідну позицію в 

європейських і світових рейтингах ЗВО. 

Перед фармацевтичними факультетами стоять основні завдання: 

Ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки 

фахівців спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань 22 

Охорона здоров’я. 

Забезпечення підготовки та проведення акредитації нових освітніх 

професійних програм магістерського рівня «Фармація», «Технології 

парфумерно-косметичних засобів». 

Удосконалення процедури постійного моніторингу потреб практичної 

фармації та ринку освітніх послуг. 

Розробка нових та оновлення  освітньо професійних програм 

спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», навчальних планів 

навчальних дисциплін з урахуванням стандартів фармацевтичної освіти, 

сучасних вимог практичної фармації відповідно до міжнародних вимог та 

запитів стейкхолдерів. 

Вдосконалення  партнерських відносин з роботодавцями з метою 

кореляції теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти з практичними 

аспектами діяльності суб’єктів фармацевтичного ринку та інших суб'єктів 

господарювання, оптимізації освітнього процесу, підвищення якості 

практичної підготовки здобувачів вищої освіти, забезпечення першим 

робочим місцем тощо. 

Розробка та запровадження нових заходів та механізм взаємодії з 

молоддю для залучення на навчання у ЗДМУ професійно-орієнтованих 
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випускників середніх спеціальних закладів освіти та випускників шкіл з 

високими балами результатів ЗНО. 

Забезпечення актуалізації наукової експериментальної бази ЗДМУ для 

підготовки здобувачів вищої освіти, ознайомлення із сучасними 

досягненнями науки й техніки. 

Забезпечення активної роботи науково-навчального тренінгового 

центру з косметології, яка зорієнтована на сучасні вимоги до фахівця 

косметичної галузі. 

Удосконалення дистанційних освітніх технології на основі 

віртуального навчання в режимі он-лайн, відео-конференцій, інтернет-

семінарів тощо. 

Розширення  та оптимізація роботи студентських наукових гуртків 

кафедр з відповідним механізмом заохочення наукового керівника гуртка та 

кращих здобувачів вищої освіти. 

Активізація роботи з кадровим забезпеченням шляхом впровадження 

прогресивних систем мотивації та оцінки результативності діяльності 

персоналу з урахуванням результатів в рейтингу. 

Розвиток програми підвищення компетентності науково-педагогічних 

працівників з питань використання дистанційних технологій у навчальному 

процесі. 

 

Розвиток факультету післядипломної освіти  

Згідно Закону України «Про освіту» її невід’ємною складовою є освіта 

дорослих, основними складниками якої виступають післядипломна освіта, 

курси підвищення кваліфікації та безперервний професійний розвиток (БПР). 

Сучасний період реформування галузі охорони здоров’я і соціально-

економічні зміни у державі спонукають до розробки нових науково-

педагогічних підходів та інновацій у підготовці фахівців з напряму 

«медицина» та «фармація» на післядипломному етапі професійної діяльності. 

Керівництво університету на засадах соціальної відповідальності й 

безперервного професійного розвитку, працює над підвищенням якості 

освітніх послуг на етапах підготовки й перепідготовки фахівців для охорони 

здоров’я.  

Принцип безперервного навчання фахівців сфери охорони здоров’я 

давно є поширеною практикою в розвинутих країнах Європи, Америки та 

Азії. Він являє собою сучасний підхід до професійного вдосконалення лікаря 

та провізора, коли поряд з формальним навчанням фахівці сфери ОЗ постійно 

розвивають свої компетенції. 

До переваг БПР можна віднести свободу здобувачів освіти у виборі 

теми, форми навчання; постійний розвиток, що дозволить бути 

конкурентоспроможним на ринку праці; можливість інтегруватись у світову 

медичну спільноту через відвідування акредитованих міжнародними 

організаціями заходів БПР в Україні та за її межами; спрощена процедура 

атестації. У результаті такого підходу, провайдери освітніх послуг мають 
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можливість запропонувати якісно новий рівень освітнього контенту для 

лікарів й провізорів, а пацієнти отримати більш кваліфікованого та 

компетентнісного фахівця, який кожного року вдосконалює професійні 

навички та знання. Крім того, держава уникне монополії на ринку 

професійного вдосконалення та розвиток вільної конкуренції. 

Для забезпечення високого рівня професійної підготовки лікарів 

(провізорів) – інтернів та слухачів на факультеті післядипломної освіти 

необхідно удосконалити й оптимізувати: 

- якість, доступність та конкурентоспроможність освітніх послуг, що 

надаються на факультеті; 

- створення нових методів і надання нових можливостей для 

наукового пошуку та технічного розвитку; підвищення ефективності 

наукових досліджень; 

- безперервний моніторинг якості освіти на факультеті за усіма 

напрямками та різновидами;  

- продовжити запровадження сучасних форм підготовки фахівців на 

післядипломному етапі, виконання положень Стратегії розвитку 

медичної освіти МОЗ України; 

- удосконалення технологій дистанційної освіти на факультеті та 

визначення нових пріоритетних напрямків; 

- дотримання принципів академічної доброчесності на факультеті, 

подолання плагіату, фальсифікацій та інших форм академічної 

недоброчесності; 

- оновлення нормативно-правового регулювання проходження 

інтернатури, дослідження та вибори оптимальної моделі 

проходження інтернатури, обговорення та впровадження нового 

положення, нових програм, з чітким визначенням пунктів, які 

регулюють процес розподілу, умови прийому, переліком 

спеціальностей в інтернатурі, державної атестації, фінансування та 

інше, спільно з МОЗ України; 

- нормативно-правові зміни вимог до заочних баз проходження 

інтернатури та визначення їх мережі; 

- проведення дослідження оптимальної моделі лікарської 

резидентури, нормативного регулювання (визначення переліку 

спеціальностей, тривалості навчання), розробка та публічне 

обговорення положення про лікарську резидентуру, затвердження 

нормативно-правових актів щодо проходження лікарської 

резидентури; 

- розроблення та впровадження програм академічної мобільності 

інтернів; 

- оновлення, доповнення освітніх програм проходження інтернатури, 

нових програм курсів підвищення кваліфікації з метою забезпечення 

держави висококваліфікованими та конкурентоспроможними 

кадрами; 
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- подальше удосконалення механізмів оцінки результативності 

проходження інтернатури, оцінки здобутих компетентностей 

інтернів; 

- впровадження об’єктивного структурованого практичного 

(клінічного) іспиту при державній атестації інтернів; 

- підвищувати якість практичної підготовки контингенту ФПО за 

рахунок практично орієнтованого навчання, впровадження 

симуляційних форм навчання та інших новітніх методів; 

- постійне використання міжкафедрального тренінгового центру для 

набуття та удосконалення фахової компетентності 

лікарями(провізорами)-інтернами з подальшим проведенням 

практично-орієнтованого іспиту з фаху та невідкладним станам; 

- безнастанно використовувати віртуального пацієнта, враховуючи 

унікальність і можливість дистанційно тренування за різними 

сценаріями у програмі Body interactive для удосконалення 

практично-орієнтованого навчання інтернів й слухачів курсів; 

- проведення навчально-практичної конференцій для інтернів 

присвячених найважливішим аспектам надання невідкладної 

допомоги; 

- покращання якості підготовки інтернів до державного інтегрованого 

ліцензійного іспиту «КРОК 3»; 

- оновлення, доопрацювання та поповнення новими тестовими 

завданнями он-лайн курси при підготовці до державного 

ліцензійного іспиту «Крок 3: Загальна лікарська підготовка», «Крок 

3: Стоматологія», «Крок 3: Фармація», «Крок 3: Лабораторна 

діагностика»; 

- технічне вдосконалення процедури тестування, дистанційне 

проведення  контрольних зрізів при підготовці до ДЛІ «Крок 3»; 

- створення, оновлення та доопрацювання розроблених навчальних 

електронних курсів для організації самостійної роботи лікарів-

інтернів, провізорів-інтернів за тематикою дисциплін; 

- поповнення банку відеолекцій за усіма спеціальностями 

інтернатури, тематичного удосконалення та курсів підвищення 

кваліфікації за тематикою дисциплін; 

- розширення компетенцій інтернів та слухачів курсів за рахунок 

вирішення типових та нестандартних завдань різного ступеня 

складності, що ґрунтуються на наявних знаннях, для розвитку 

здатності використовувати їх на практиці; 

- у зв’язку із змінами в організації системи БПР медичних та 

фармацевтичних працівників, впровадити на факультеті 

короткотривалих циклів (тижневих або двох тижневих) тематичного 

удосконалення за темами, що відповідають потребам фахівців на 

сучасному рівні; 



23 

 

- впровадити зміни моделі фінансування безперервного професійного 

розвитку; 

- впровадити зміни моделі проходження безперервного професійного 

розвитку шляхом надання медичним працівникам права самостійно 

обирати місце проходження підвищення кваліфікації; 

- впровадити бальну систему безперервного професійного розвитку з 

нарахування балів за здобуття формальної, неформальної та 

інформальної освіти у сфері охорони здоров’я; 

- в умовах несприятливої епідемічної та соціально-економічної 

обстановки удосконалювати навчальний процес на 

післядипломному етапі за допомогою використання технологій 

дистанційного навчання з застосуванням електронних ресурсів на 

базі Microsoft Office 365 та ін.; 

- продовжити створення та оновлення навчальних електронних он-

лайн ресурсів за тематикою курсів підвищення кваліфікації лікарів, 

провізорів та фармацевтів; 

- постійно оновлювати контент електронних ресурсів кафедр та 

сторінок кафедр в соціальних мережах з метою покращення 

дистанційного взаємозв’язку з контингентом факультету; 

- підвищувати кваліфікаційний рівень викладачів з організації 

освітнього процесу за дистанційною формою навчання з 

отриманням документів що це підтверджують;  

- дослідження, тестування та впровадження нових моделей 

телемедичної практики з метою розробки проекту моделі єдиної 

телемедичної інфраструктури Запорізького регіону; 

- розробити навчальні програми та методичні матеріали для навчання 

інтернів, слухачів курсів з питань телемедичної практики; 

- організація та проведення медичних консультацій на основі 

технологій багатоточкових відео конференцій; 

- здійснення співробітництва з українськими та міжнародними 

науковими, медичними та освітніми закладами в сфері дослідження 

та надання телемедичних послуг; 

- оновлення інформації з актуальних питань дії факультету на 

сторінках сайту ЗДМУ у соціальній мережі (Facebook та ін.) для 

постійної підтримки і зв’язку з контингентом факультету. 

Розвиток здобуття інформальної освіти на факультеті буде 

здійснюватися під час проходження навчання за наступними заходами: 

- майстер-клас – представлення і демонстрація певних методик, 

технологій діагностики та лікування з метою підвищення 

професійного рівня та обміну передовим досвідом; 

- симуляційний тренінг – набуття кожним учасником заходу певної 

практичної компетентності в групах до 6 учасників; 

- тренінг – опанування учасниками нових професійних знань та 

навичок як з окремих розділів спеціальності, так і з актуальних 
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питань організації медичної допомоги за відповідними напрямками 

у групі до 20 осіб, тривалістю 1 день і більше; 

- фахова (тематична) школа – навчання з актуальних питань 

відповідної спеціальності, що поєднує у собі заняття у великих 

групах для проведення лекцій та занять у малих групах (не більше 

12 учасників на одного викладача) для проведення 

семінарів/практичних занять тривалістю 1 день і більше. 

 

Розвиток І, ІІ міжнародних факультетів 

Навчально-методична робота. 

Повне забезпечення методичної бази навчального процесу для 

підвищення якості освіти шляхом створення власних методичних ресурсів:  

Створення навчальної та навчально-методичної літератури:  

- підручників, посібників, збірників, практикумів, довідників; 

- електронних навчально-методичних комплексів з дисциплін. 

Створення поточних контролів та контрольних зрізів до уроків з 

предметів в паперовому та електронному варіанті для роботи в програмах 

ТІМС та РАТОС. 

Створення екзаменаційних матеріалів з навчальних дисципліни для 

дистанційної форми навчання. 

Впровадження в навчальний процес інтерактивних мультимедійних 

освітніх технологій, мовних тренажерів, віртуальних систем для підвищення 

ефективності та якості навчання іноземців нерідної мови: 

Створення навчальної та навчально-методичної електронної 

літератури: електронних посібників, практикумів, словників. 

Створення комп’ютерних тестів для іспитів з навчальних дисциплін. 

Створення навчального мульти презентаційного матеріалу: 

- тематичних кейсів аудіовізуальних навчальних матеріалів з 

української мови; 

- електронних граматичних тренажерів на основі інтерактивних 

освітніх платформ (Інтернет-платформи «Learning apps org», 

програмної оболонки Easy Interactive Tools для інтерактивного 

проектору Epson, інтерактивної платформи Smart Note book тощо) 

до практичних занять з навчальних дисциплін. 

Впровадження в навчальний процес онлайн курсів для оптимізації 

самостійної роботи іноземних слухачів. 

Створення онлайн курсів для самостійної роботи слухачів: 

- онлайн курсу з української мови для самостійної роботи слухачів-

іноземців за загальноєвропейськими освітніми рівнями (А-А1-В-

В1); 

- онлайн курсів для самостійної роботи слухачів-іноземців. 

Проведення Олімпіади з української мови та мовних і літературних 

конкурсів, мовних квестів для мотивації іноземців удосконалювати свої 

мовні знання, мовленнєві та комунікативні навички.  
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Наукова робота. 

Продовжити розробку науково-дослідної теми ЦПІГ «Комунікативний 

підхід до навчання наукового дискурсу іноземних студентів». 

Продовження роботи над дисертаційними дослідженнями викладачів: 

Старший викладач Гринь Ю.В. - «Російські романи та повісті Даніїла 

Мордовцева про Україну: текст та інтертекст». 

Викладач Савченко Л.А. - «Прагматичні особливості наукового стилю 

ІІ пол.ХІХ. - І пол. ХХ ст.». 

Викладач Черновол О.Г. - «Динаміка розвитку складносурядних речень 

в сучасній українській літературній мові». 

Підготовка та друкування статей та тез з питань методики викладання 

мови та підготовки іноземців довузівського етапу навчання, педагогіки та 

психології навчання іноземців довузівського етапу підготовки. 

Участь у наукових конференціях, форумах, семінарах та інших 

наукових зібраннях та заходах. 

Проведення науково-практичного семінарів викладачів «Актуальні 

питання викладання мови як іноземної». 

Підвищення кваліфікації викладачів. 

Продовжити практику звітів викладачів про роботу як однієї з форм 

обміну досвідом на засіданнях ЦПІГ. 

Продовжити роботу школи «Педагогічна майстерність» та школи 

«Майстер-клас». 

Продовжити практику проведення відкритих занять та показових 

занять для викладачів. 

Наладити співпрацю з кафедрами підготовчих факультетів України та 

організувати короткотермінові стажування на цих кафедрах викладачів І 

міжнародного факультету. 

Постійно направляти викладачів факультету на курси підвищення 

кваліфікації з педагогіки. 

Матеріально-технічна база. 

Оснастити всі класи Центру підготовки іноземних громадян сучасними 

технічними засобами навчання української мови як іноземної (ноотбуки, 

телевізійні панеля, інтерактивні дошки, тощо). 

Закупівля та оновлення меблів: книжкових шаф, викладацьких та 

комп’ютерних столів, офісних стільців. 

Стабільний розвиток факультету залежить від постійного 

удосконалення навчальної, виховної робіт, сучасної організації системи 

підготовки іноземців.  

Успішне та сучасне навчання можливе завдяки наявності 

кваліфікованих науково-педагогічних фахівців. Вагоме значення має сучасне 

матеріально-технічне забезпечення. Розвиток факультету в значній мірі 

залежить від та нормативно-правової бази, яка надається органами державної 

влади. 
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На факультеті необхідно створювати та впроваджувати сучасні, та 

перспективні методи навчання студентів.  

Робота факультету спрямована на поліпшення підготовки іноземців 

завдяки використання в наукових та практичних досягнень при до дипломній 

та після дипломній підготовці майбутніх магістрів за спеціальностями 

«медицина», «фармація», «стоматологія» та в клінічній ординатурі.  

Розвиток ІІ міжнародного факультету включає такі напрями: 

Підготовка науково-педагогічних кадрів факультету а саме формування 

науково-педагогічних працівників за рахунок впровадження  програм 

академічного та професійного стажування викладачів. 

Постійне підвищення матеріально-технічного забезпечення 

навчального процесу. 

Впровадження освітньо-професійних програм Державних та 

міжнародних стандартів освіти.  

Проводити моніторинг для покращання фахової компетентності 

випускників відповідно до міжнародних стандартів.  

Оновлення освітньої діяльності за допомогою співпраць із вищими 

медичними закладами України та зарубіжжя.  

Створення умов на кафедрах для їх перспективного розвитку. 

Вдосконалювати надання  освітніх послуг а саме:  

- впровадження в навчальний процес новітніх ІР – технологій 

розроблених за міжнародними стандартами;  

- широко впроваджувати під час очного навчання дистанційної 

форми;  

- використовувати результати ЕДКІ для оцінювання рівня здобутої 

освіти випускниками;  

- удосконалення навчально-виховної роботи з іноземцями. 

Стимулювання викладацького складу, щодо участі в міжнародних 

наукових та методичних форумах, публікації своїх наукових, методичних 

досягнень  

Використання ІР-технологій з відбору іноземних абітурієнтів для 

вступу до університету. 

Організація ліцензування та акредитації певних освітньо-професійних 

програм для спеціальностей. 

Організація атестації та підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників. 

Впровадження в освітній процес нових, ефективних засобів 

профілактики, лікування, реабілітації і діагностики, розроблених в 

університеті, Україні та за кордоном. 

Забезпечення соціально-побутових умов навчання та проживання 

іноземців у гуртожитках. 

Забезпечення законного перебування іноземців в Україні.  

Проводити активну роботу серед випускників факультету на після 

дипломне навчання. 
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Створення умов для комфортного перебування іноземців  в 

університеті. 

Участь у здійсненні міжнародного співробітництва та партнерства на 

підставі угод, укладених університетом. 

Забезпечення дотримання морально-етичних норм, профілактики 

академічної недоброчесності (плагіату) та корупції на факультеті, створення 

атмосфери доброзичливості та взаємної поваги між працівниками факультету 

та особами, які навчаються на факультеті.  

Забезпечення безпечних умов проведення освітньої діяльності. 

Очікувані результати: 

- стабільний прийом та навчання іноземців на факультеті; 

- динамічний розвиток професійної підготовки кваліфікованих 

фахівців з охорони здоров’я для зарубіжжя; 

- достатній рівень підготовки іноземних фахівців для країн їх 

прибуття;  

- підвищення рейтингу та іміджу університету в країнах походження 

іноземців. 

 

22..44..  ВВппрроовваадджжеенннняя  ттаа  ддооттррииммаанннняя  ннооррмм  ммооввннооггоо  ззааккооннооддааввссттвваа  

ЗЗааппооррііззььккооммуу  ддеерржжааввннооммуу  ммееддииччннооммуу  ууннііввееррссииттееттіі  

  

У своїй діяльності Запорізький державний медичний університет 

керується нормативною базою, яка визначає функціонування української 

мови (стаття 10 Конституції України; Закон України «Про забезпечення 

функціонування української мови як державної» 25.04.2019 № 2704-VIII; 

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII; Закон України «Про 

вищу освіту» № 1556 від 01.07.2014; «Конвенція про боротьбу з 

дискримінацією в галузі освіти» від 14.12.1960 року; Указ Президента 

України «Про Концепцію державної мовної політики» від 15.02.2010 № 

161/2010; Інструкція з діловодства у Міністерстві охорони здоров’я України  

Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.02.2014 

№ 143; «Стратегія національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки», 

затверджена Указом Президента України від 18.05.2019 № 286/2019; лист 

МОН України «Щодо застосування державної мови в освітній галузі» № 1/9-

74 від 01.02.2018;  

Адміністрація ЗДМУ та професорсько-викладацький склад проводять 

значну роботу з дотримання цих нормативних актів, що відображено в 

Статуті ЗДМУ, протоколах засідань вченої ради та центральної методичної 

ради Запорізького державного медичного університету.  

Стратегія впровадження мовної політики в ЗДМУ на 2021–2025 рр. має 

своїми завданнями: 

- подальше утвердження статусу української мови як державної; 
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- створення належних умов для реалізації конституційних гарантій 

щодо функціонування української мови в ЗДМУ, розвитку й 

розширення сфери її функціонування; 

- проведення навчальних і виховних заходів для стимулювання 

поглибленого вивчення української мови; 

- сприяння поширенню української культури в усіх її проявах, 

формуванню національної свідомості здобувачів вищої освіти й 

науково-педагогічного складу; 

- формування та розвиток мовної особистості науковців та майбутніх 

фахівців у процесі навчання, виховання, спілкування та інших видах 

діяльності; 

- створення належних умов для вивчення української мови 

студентами-іноземними громадянами; 

- створення й видання наукових, навчальних та навчально-

методичних видань усіх різновидів українською мовою; 

- покращення якості українського мовлення під час публічних 

заходів; 

- створення україномовного професійного середовища у ЗДМУ. 

 

№ 

п/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Дотримання Закону України 

«Про забезпечення 

функціонування української 

мови як державної» 

25.04.2019 № 2704-VIII; 

Закону України «Про 

освіту» від 05.09.2017 № 

2145-VIII; Закону України 

«Про вищу освіту» № 1556 

від 01.07.2014;  

 

Моніторинг дотримання 

мовного режиму в 

навчально-виховному 

процесі університету.  

 

Забезпечення виконання 

вимог нормативно-правових 

актів щодо функціонування 

державної мови під час 

проведення спортивно-

масових та культурно-

Постійно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постійно 

 

 

 

 

Постійно 

 

 

 

 

 

Ректорат (Наказ  

«Про організацію 

освітнього процесу у 

2020–2021 н.р.» 

№ 298 від 06.08 2020 

р.) 

 

 

 

 

 

Кафедра суспільних 

дисциплін 

 

 

 

Ректорат, 

профспілковий 

комітет, 

куратор клубу 

студентської 

художньої 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

масових заходів. 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірка рівня володіння 

співробітниками державною 

мовою в межах професійних 

повноважень під час 

проходження конкурсів на 

заміщення вакантних посад, 

при призначенні на керівні 

посади  

 

Перевірка рівня володіння 

державною мовою в обсязі, 

необхідному для виконання 

професійних обов’язків, під 

час проходження атестації 

педагогічних працівників  

 

Проведення заходів щодо 

відзначення знаменних дат у 

культурному житті України, 

вивчення біографій відомих 

діячів культури та науки, 

чиє життя пов’язане з 

Україною та Запоріжжям, 

систематичне ведення 

змінної інформаційної 

сторінки на сайтах, 

стіннівок, бесіди зі 

студентами. Особливу увагу 

приділити відзначенню дат, 

пов’язаних із життям і 

творчістю Т.Г. Шевченка. 

 

Проведення І етапу та участь 

у ІІ етапі Міжнародного 

конкурсу знавців 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постійно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постійно 

 

 

 

 

 

 

Постійно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щорічно, 

листопад–

грудень 

самодіяльності 

Богуславська Л.Ф., 

рада з гуманітарної 

освіти та виховної 

роботи, 

студентська рада, 

завідувачі кафедр  

 

Ректорат, 

конкурсна комісія, 

кафедра 

культурології та 

українознавства 

 

 

 

 

Ректорат, 

атестаційна комісія, 

кафедра 

культурології та 

українознавства 

 

 

Кафедри ЗВО, 

куратор клубу 

студентської 

художньої 

самодіяльності 

Богуславська Л.Ф., 

бібліотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра 

культурології та 

українознавства 
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8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

української мови ім. Петра 

Яцика та проведення І етапу 

Міжнародного мовно-

літературного конкурсу ім. 

Т.Г. Шевченка. 

 

Згідно з відповідними 

наказами ректора Про 

проведення заходів з нагоди 

Дня української писемності 

та мови проводити 

ректорську контрольну 

роботу у формі диктанту з 

української мови серед 

студентів 1 курсу всіх 

спеціальностей. 

 

Забезпечення участі 

студентів у Всеукраїнському 

диктанті національної 

єдності. 

 

З метою підготовки 

висококваліфікованих 

фахівців, які повинні мати 

високу загальну й мовну 

культуру, досконало 

володіти фаховою 

термінологією, підсумковий 

контроль із «Української 

мови (за професійним 

спрямуванням)» проводити 

як у письмовій, так і усній 

формі. 

 

Подальше впровадження 

курсу «Українська мова як 

іноземна» для підготовки 

іноземних студентів, який 

сприяє їх інтеґрації в 

культурне життя України, 

розумінню його 

національних витоків.    

 

 

 

 

 

 

Щорічно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щорічно 

 

 

 

 

Щорічно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постійно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедри 

гуманітарного 

профілю 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра 

культурології та 

українознавства 

 

 

Кафедра 

культурології та 

українознавства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедри 

культурології та 

українознавства, 

мовної підготовки, 

Центр підготовки 

іноземних громадян 

 

 



31 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

 

Заохочення студентів до 

відвідування закладів 

культури регіону 

(Краєзнавчий музей м. 

Запоріжжя, Музей історії 

запорозького козацтва, 

Запорізький художній музей, 

Обласний академічний 

музично-драматичний театр 

ім. В. Магара, Запорізький 

театр молоді, Новий театр, 

Муніципальний театр-

лабораторію «Vie», 

Концертний зал ім. 

М.Глінки, виставкові зали та 

галереї міста та регіону), що 

сприятиме формуванню 

особистості на засадах 

духовності, моральності, 

створення умов для 

культурного розвитку, 

утвердження поваги до 

культурного та історичного 

минулого України, 

створення моделі 

компетентного споживача 

сучасної культури. 

 

Проведення заходів до Дня 

соборності України, до Дня 

української писемності та 

мови, Дня рідної мови, Дня 

слов’янської культури та 

писемності, інших 

знаменних дат, акції 

«Говорімо українською», що 

сприяє формуванню 

позитивного іміджу 

української мови у 

студентському товаристві. 

 

У студентських групах 

проводити огляди-

Постійно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щорічно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постійно 

 

Кафедри суспільно-

гуманітарного 

профілю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедри суспільно-

гуманітарного 

профілю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куратор клубу 

студентської 
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15. 

 

 

 

16. 

 

 

 

 

презентації національних 

культур з метою виховання 

толерантного ставлення й 

поваги до інших у 

міжнаціональному 

середовищі. 

 

Проводити презентації 

нових творів сучасної 

української літератури. 

 

Проведення заходів із метою 

впровадження вимог нового 

правопису української мови 

серед професорсько-

викладацького колективу 

університету та студентської 

аудиторії  

 

 

 

 

 

 

 

Постійно 

 

 

 

Постійно 

 

 

художньої 

самодіяльності 

Богуславська Л.Ф., 

рада з гуманітарної 

освіти та виховної 

роботи 

 

Кафедри суспільно-

гуманітарного 

профілю 

 

Кафедра 

культурології та 

українознавства 

 

 

 

ІІІІІІ..  ООССВВІІТТННІІЙЙ  ППРРООЦЦЕЕСС  

  

33..11..  ЗЗааггааллььнніі  ппооллоожжеенннняя  

 

Світові тенденції розвитку освіти першочерговим завданням 

позиціонують формування висококваліфікованого працівника, здатного до 

конкуренції та кар'єрного зростання. Згідно Національної доктрини розвитку 

освіти, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 р., 

вимоги яких включено до нормативного компоненту організації освітнього 

процесу в Університеті, освіту визначено як стратегічний  ресурс поліпшення 

добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення   

авторитету і конкурентоспроможності держави на міжнародній арені. 

Розвиток системи освіти повинен формуватися адекватно сучасним 

інтеграційним і глобалізаційним процесам, вимогам переходу до 

постіндустріальної цивілізації, що забезпечить стійкий рух та розвиток 

України, інтегрування в європейський і світовий освітній простір. 

У 2019 р. Кабінетом Міністерів України схвалено Стратегію розвитку 

медичної освіти в Україні. Завданням медичної освіти є забезпечення 

надання громадянам якісної медичної допомоги завдяки високому рівню 

підготовки медичних працівників. Життя та здоров’я пацієнта повинні бути 

основними людськими та професійними цінностями медичних працівників. 
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Якісна медична допомога неможлива без зміни культурної парадигми та 

створення нового професійного середовища - самовідтворюваного та 

незалежного. 

Основними принципами розвитку медичної освіти є: 

- людський вимір - відправна цінність медичної системи. Кожна дія і 

кожне рішення повинні розглядатися крізь призму гуманістичного 

призначення медицини в цілому; 

- утвердження університетської автономії та академічної свободи 

учасників освітнього процесу і водночас відповідальності та 

підзвітності суспільству та академічній спільноті; 

- трансформація академічної культури. Заклад вищої освіти 

(факультет) повинен стати місцем вільної фахової дискусії з метою 

пошуку нових знань і формування нових ідей. Важливими 

завданнями повинні бути просвітництво, поширення медичних 

знань, ідеології профілактичної медицини, захист від псевдонауки; 

- розвиток медицини наукових досліджень, доказів, переконань та 

досягнень; 

- якість підготовки важливіша за кількість. Вартість підготовки 

медичних працівників не може бути низькою, така підготовка 

повинна мати належне ресурсне забезпечення, зокрема з боку 

держави; 

- медична та фармацевтична освіта повинна базуватися на новітніх 

досягненнях медичної науки. Українська медична наука може 

розвиватися лише як частина світової. Ми повинні користуватися 

найкращими здобутками світової медицини, а наші досягнення 

мають бути конкурентоспроможними та визнані світовою медичною 

академічною спільнотою. 

Реформування в галузі медичної вищої освіти передбачає розширення 

мобільності учасників освітнього процесу, адаптацію національної системи 

освіти до європейських стандартів, уніфікування контролю. Запровадження 

європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) є складовою у 

комплексі змін щодо організації освітнього процесу. До передбачуваних 

переваг системи вказано - підвищення кокурентоздатності вищих навчальни 

х закладів та особисто студентів, розширення можливості до академічної 

мобільності, підвищення мотивованості студентів до отримання знань, 

комплексне оновлення методично забезпечення, наповнення сайтів 

університету та кафедр, запровадження новітніх форм та методів навчання, 

підвищення значущості самостійної роботи внаслідок зростання її обсягу.  

Організація освітнього процесу та підготовка фахівців в Університеті 

здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту» № 1556 від 

01.07.2014 р., стандартів освіти, та іншої чинної нормативно-правової бази. 

Для поліпшення керованості навчальним процесом впроваджено 

автоматизовану систему управління навчальним процесом, залучаються всі 

кафедри та структурні підрозділи Університету. 
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Про планування та контроль освітнього процесу доповідається на 

засіданні Вченої ради Університету згідно затвердженого плану. 

Вдосконалено роботу щодо розширення електронних сторінок та 

створення сайтів кафедр. 

Покращення рівня викладання іноземних мов, з урахуванням сучасних 

вимог до випускників, вказується одним з пріоритетних напрямків роботи 

кафедр Університету. Для студентів, які бажають поглибити свій рівень 

володіння англійською мовою, працюють різнорівневі курси англійської. 

Розроблено пілотний варіант програми з іноземної мови для аспірантів за 

сучасними вимогами Міністерства освіти та науки України. Буде продовжено 

навчання для всіх категорій бажаючих за програмою дистанційного вивчення 

англійської мови SMRT. 

Метою удосконалення освітнього процесу є:підвищення доступності 

якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного 

сталого розвитку суспільства, економіки; забезпечення особистісного 

розвитку людини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на 

основі навчання протягом життя. 

Головні завдання:  

- підвищення престижності освітньої системи університету; 

- формування іміджу ЗДМУ, як закладу новітніх технологій навчання; 

- участь у міжнародних рейтингах; 

- запровадження підготовки фахівців з вищою освітою за рівнями 

освіти згідно закону України «про вищу освіту»;  

- розроблення та впровадження нових стандартів освіти; 

- приведення у відповідність навчально- методичного комплексу 

згідно оновлених стандартів; 

- вдосконалення організації та управління освітнім процесом. 

формування системи управління якістю, що забезпечить підготовку 

висококваліфікованих фахівців всіх форм навчання; 

- запровадження у освітній процес інноваційних методів, методик та 

засобів навчання. створення єдиного навчально-методичного 

комплексу університету; 

- удосконалення системи оцінювання успішності студентів; 

- запровадження нових форм проведення та контролю самостійної 

роботи студентів; 

- вдосконалення професійно-практичної підготовки шляхом 

вдосконалення та урізноманітнення форм практик; 

- постійне удосконалення змісту навчальних планів, розширення 

номенклатури дисциплін, які студент вивчає за вибором; 

- залучення до професорсько-викладацького складу кращих 

викладачів державного та зарубіжного рівнів; 

- відбір кращих випускників з метою створення резерву для наукової 

та викладацької діяльності; 

- створення спілки випускників; 
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- вивчення та запровадження досвіду підготовки у провідних 

українських та зарубіжних навчальних закладах. 

Всі заходи здійснюються згідно чинної нормативно-правової бази 

України. Відповідальність за якість, обʼєктивність та відповідність обсягу 

покладено на  першого проректора, проректорів з науково-педагогічної 

роботи, навчальний відділ, деканати та підрозділи, які їм підпорядковуються.   

 

33..11..11..  ВВддооссккооннааллеенннняя  ккооннттррооллюю  яяккооссттіі  ооссввііттннььооггоо  ппррооццеессуу  

Міжнародна зацікавленість до підвищення якості освіти пояснюється 

стрімким розвитком вищої освіти у поєднанні зі зростанням її вартості. 

Формування системи єдиних стандартів щодо забезпечення якості, свідчить 

про виникнення справжнього європейського виміру та формування єдиного 

Європейського простору вищої освіти. Саме освіта є запорукою стабільного 

розвитку держави, що і визначає її місце у політиці України.  

Система управління якістю вищої освіти ЗДМУ відповідає вимогам 

міжнародного стандарту, гарантує високий рівень науково-педагогічних 

працівників, ефективні методики надання освітніх послуг в галузі охорони 

здоров’я та сучасні умови навчання для студентів. 

Систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (далі – 

Система) в ЗДМУ  розроблено згідно з принципами: 

- відповідності європейським і національним стандартам якості вищої 

освіти;  

- автономії ЗВО, який відповідає за забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти; 

- системного підходу, який передбачає управління якістю на всіх 

рівнях освітнього процесу; 

- процесного підходу до управління; 

- здійснення моніторингу якості; 

- постійного підвищення якості;  

- залучення студентів, роботодавців та інших зацікавлених сторін до 

процесу забезпечення якості;  

- відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості. 

За результатами наглядового аудиту системи управління якістю ЗДМУ 

група з аудиту засвідчила роботу та дієвість системи управління якістю 

ЗДМУ, її відповідність вимогам державного стандарту та встановила 

подовження сертифікату системи якості до 25.06.2021 р. 

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.  
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Система управління якістю Запорізького державного медичного 

університету базується на таких принципах: 

1) Орієнтація на замовника. З метою реалізації даного принципу в 

ЗДМУ визначено замовників освітніх послуг, якими є: абітурієнти, студенти, 

їх батьки, організації-роботодавців, МОН та МОЗ України, слухачі курсів, 

аспіранти (докторанти) тощо; розподілено відповідальність за виявлення 

їхніх вимог та потреб; визначено шляхи встановлення зворотного зв’язку з 

замовниками; передбачено дії у випадку їх незадоволеності. 

Окрім орієнтації на зовнішнього замовника освітніх послуг, в 

університеті приділяється чимала увага вимогам внутрішніх замовників, а 

саме: організаторів процесів, науково-педагогічних кадрів, навчально-

допоміжного персоналу, інших працівників університету. Адже, від 

задоволеності потреб співробітників університету, залежить якість їхньої 

роботи, а, у результаті, рівень задоволеності замовників освітніх послуг; 

2) Лідерство. Керівництво ЗДМУ забезпечує єдність цілей і напрямків 

розвитку університету, створює внутрішнє середовище, яке дозволяє усім 

працівникам бути повною мірою зацікавленими в досягненні цілей у сфері 

якості; 

3) Залучення співробітників. З метою реалізації даного принципу в 

університеті визначено відповідальність кожного працівника та його 

особистий внесок у досягнення поставлених цілей; розроблено систему 

мотивування працівників для належного виконання ними поставлених 

завдань; 

4) Процесний підхід. Згідно з даним принципом, будь-який вид 

діяльності розглядається як процес, який за допомогою необхідних ресурсів 

перетворює вхідні дані (вимоги замовника) на вихідні (якість наданих 

послуг). З цією метою в університеті було: 

- виділено процеси, що мають прямий, чи побічний вплив на якість 

освітніх послуг, які у свою чергу поділяються на мікропроцеси, 

етапи, операції; 

- визначено необхідні ресурси для їх реалізації (науково-педагогічні 

працівники, інфраструктура та робоче середовище, фінансові 

ресурси, бібліотечно-інформаційне забезпечення тощо); 

5) Системний підхід. Для визначених процесів системи управління 

якістю було встановлено вхідні та вихідні інформаційні і матеріальні потоки, 

які забезпечили встановлення зв’язків між даними елементами та управління 

ними як єдиною системою, що сприяє результативності та ефективності її 

функціонування; 

6) Постійне покращення реалізується за допомогою проведення 

внутрішніх аудитів, моніторингу та вимірювання процесів, моніторингу 

якості освітніх послуг, критичного аналізування з боку керівництва, 

запровадження коригувальних та запобіжних дій; 
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7) Прийняття рішень на підставі фактів забезпечується систематичним 

проведенням об’єктивних внутрішніх перевірок, оцінюванням процесів, 

моніторингом якості освіти; 

8) Взаємовигідні відносини з постачальниками. Університет 

співпрацює з своїми постачальниками (заклади освіти, заклади охорони 

здоров’я, субпідрядні організації тощо) з усвідомленням залежності одне від 

одного, тому їх відносини базуються на взаєморозумінні потреб обох сторін. 

Система передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

- удосконалення планування освітньої діяльності; 

- розробка, затвердження, моніторинг і періодичний перегляд освітніх 

програм;  

- підвищення якості підготовки контингенту здобувачів вищої освіти; 

- посилення потенціалу науково-педагогічних працівників; 

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу та підтримки здобувачів вищої освіти; 

- розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності 

управління освітнім процесом;  

- забезпечення публічності інформації про діяльність університету; 

- створення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату в наукових працях викладачів та здобувачів 

вищої освіти. 

Моніторинг є складовою управління якістю освіти. Завданнями 

моніторингу якості освіти є:  

1) розробка комплексу показників, що якісно та кількісно 

характеризують освітній процес;  

2) систематизація інформації про стан освітнього процесу;  

3) забезпечення регулярною інформацією про процеси, що 

відбуваються;  

4) аналіз та прогнозування розвитку освітнього процесу; 

5) формування пропозицій щодо управлінських рішень та 

попередження неефективного функціонування. 

У процесі моніторингу якості вищої освіти визначаються рівні: 

кафедральний, факультетський, університетський, регіональний, державний, 

континентальний, світовий. Перші три рівні практично здійснюються в 

університеті. 

До показників університетського рівня можна віднести: рейтинг серед 

інших ЗВО; відсоток та якість працевлаштування випускників; оцінка та 

самооцінка готовності випускників до професійної діяльності. 

Показники факультетського рівня: відповідність професійних знань, 

умінь і навичок випускників вимогам професії; здатність випускників до 

інноваційної діяльності; рейтинг випускників; їх особисті досягнення. 

Головним показником кафедрального рівня є професійна 

компетентність студентів, результати академічної успішності за підсумками 
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форм контролю внутрішньо- та зовнішньо- університетського рівнів 

(наприклад, Єдиний державний комплексний іспит). 

Головні питання, що підлягають опрацюванню та контролю за рівнями: 

1. Кафедральний (контрольні відвідування занять завідувачем 

кафедри та їх обговорення, проведення та обговорення відкритих занять, 

ККР, результати підсумкового контролю). 

2. Факультетський (перевірка цикловими методичними комісіями 

навчально-методичного комплексу, контрольні відвідування занять деканом 

та його заступниками та їх обговорення, контроль розкладу занять; контроль 

за пропусками навчальних занять, контроль  організації та якості роботи 

атестаційної комісії). 

3. Навчальний відділ (контроль якості методичного забезпечення 

освітнього процесу, розроблення та контроль робочих навчальних планів, їх 

відповідність до стандартів, контроль дотримання графіку та розкладу занять 

всіма учасниками освітнього процесу, контрольні відвідування занять 

керівником відділу, контроль відповідності баз практик до вимог програми, 

контроль роботи екзаменаційних комісій, контроль планування та 

проходження підвищення кваліфікації професорсько-викладацьким складом 

кафедр). 

4. Ректорат (контрольні відвідування занять, контроль проведення 

РКР, контроль звітування кафедр за підсумками семестру, навчального року, 

обговорення діяльності факультетів на засіданні вченої ради Університету). 

Робота центру тестування та організація проведення тестування 

студентів. 

Метою роботи центру тестування є створення елементу внутрішньої 

системи якості освіти ЗДМУ на основі незалежного, неупередженого та 

прозорого контролю знань студентів. 

Тестування є складовим елементом контролю знань студентів та 

загальної системи управління якістю освіти в університеті. 

Тестування - це спосіб визначення рівня знань і умінь студентів за 

допомогою спеціальних тестових завдань, як правило, у вигляді запитань або 

задач. Тестування здійснюється у комп’ютерній формі або на паперових 

носіях у присутності відповідальних за організацію тестування осіб. 

Результати тестування використовуються відповідними підрозділами 

Запорізького державного медичного університету для контролю і 

коригування навчального процесу та розробки заходів щодо підвищення його 

якості. 

Підготовка, проведення та аналіз результатів тестування здійснюється 

центром тестування Запорізького державного медичного університету. 

Загальне керівництво роботою центру тестування та проведенням 

тестових випробувань здійснює проректор з науково-педагогічної роботи 

ЗДМУ. 
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Науково-методична підтримка роботи центру тестування здійснюється 

Центральною методичною Радою ЗДМУ та цикловими методичними 

комісіями за напрямами освіти. 

Підтримка програмно-технічних систем задіяних у тестуванні та 

мережної інфраструктури здійснюється центром комп’ютерних технологій 

ЗДМУ. 

Основними організаційними учасниками контрольного тестування є: 

центр тестування ЗДМУ, кафедри ЗДМУ, деканати факультетів, навчальний 

відділ ЗДМУ, Центральна методична Рада ЗДМУ. 

Центр тестування ЗДМУ забезпечує: перевірку якості оформлення 

тестових завдань і при необхідності їх корекцію; організацію введення 

тестових завдань до системи тестування; створення та зберігання електронної 

тестової бази; формування варіантів тестових завдань; надання відповідної 

кількості роздрукованих буклетів та бланків відповідей (форм); перевірку 

бланків відповідей студентів; аналіз результатів проходження тестування; 

надання інформації про результати тестування відповідним підрозділам 

університету; контроль за формуванням банку тестових завдань дисциплін, 

для яких визначено контрольне тестування; 

Кафедри університету забезпечують: складання робочих навчальних 

програм дисциплін з визначенням заходів тестування; розробку тестових 

завдань відповідно до робочих навчальних планів дисциплін та їх експертну 

оцінку; створення та підтримку в актуальному стані банків тестових завдань 

з закріплених за кафедрою дисциплін; встановлення параметрів оцінювання 

тестування; надання зразків тестових завдань студентам для підготовки до 

тестування; присутність співробітників кафедри під час проведення 

відповідних контрольних (комплексних) тестувань; щорічний перегляд і 

поновлення тестових завдань; аналіз інформації про результати тестування з 

дисциплін кафедри з метою вдосконалення методології викладання. 

Деканати факультетів ЗДМУ забезпечують: доведення до відома 

студентів графіка проведення тестування; допуск до тестування та контроль 

присутності студентів під час проведення тестування згідно затвердженого 

графіку; участь своїх представників при проведенні тестувань студентів в 

аудиторіях університету; шифрування бланків відповідей студентів; 

оформлення відомостей за результатами тестування; організацію контролю 

ліквідації академічної заборгованості студентів шляхом повторного 

тестування; розробку заходів щодо підвищення якості навчання з 

урахуванням результатів контрольного тестування;  

Навчальний відділ ЗДМУ забезпечує: складання, узгодження та 

затвердження розкладу проведення тестування студентів; надання 

затверджених розкладів проведення комп’ютерного тестування студентів 

відповідним підрозділам університету.  

Центральна методична рада ЗДМУ сприяє: організації науково-

методичного забезпечення процесу тестування; наданню методичної 
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допомоги з питань експертної оцінки та використання тестів та тестових 

завдань у навчальному процесі. 

Результати тестувань зберігаються базами даних центру тестування 

ЗДМУ. Оцінювання результатів тестування здійснюється на основі критеріїв, 

які встановлюються робочою програмою навчальної дисципліни або 

програмою державної атестації. Результати тестування можуть надаватися у 

наступних форматах: кількість вірних відповідей; відсоток вірних відповідей; 

бал; відсоток від загального числа балів; літерна оцінка на основі отриманого 

відсотка. Результати контрольних комп’ютерних тестувань оформлюються у 

вигляді протоколів тестування. 

Результати тестування, як правило, є обов'язковими елементами 

системи оцінювання результатів навчання студентів з конкретної дисципліни, 

та використовуються при: формуванні підсумкових оцінок з дисципліни; 

формуванні оцінки державної атестації; удосконаленні банку тестових 

завдань навчальних дисциплін. Порядок та правила використання оцінок з 

тестування при формуванні підсумкових оцінок з дисципліни та оцінок 

державної атестації визначаються робочою програмою конкретної 

дисципліни та програмою державної атестації. 

 

33..22..  ООррггааннііззааццііяя  ннааввччааллььннооггоо  ппррооццеессуу  ннаа  ккааффееддрраахх  

 

Освітній процес у вищих навчальних закладах – це система 

організаційних і дидактичних заходів, спрямована на реалізацію змісту 

освіти на певному освітянському або кваліфікаційному рівні відповідно до 

державних стандартів. 

Освітній процес  в університеті здійснюється з урахуванням  наявного 

кадрового потенціалу, стану матеріально-технічної бази та можливостей 

сучасних інформаційних технологій навчання і орієнтується на формування  

освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного 

оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до 

змін і розвитку галузі знань «Охорона здоров'я» в соціально-культурній 

сфері, в умовах ринкової економіки, в системі управління та організації 

праці. 

Освітній процес в університеті здійснюється у таких формах: навчальні 

заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, 

практична підготовка, контрольні заходи. 

Основні види навчальних занять в університеті: лекції, лабораторні, 

практичні, семінарські, індивідуальні заняття, консультації. 

Розвиток єдиного європейського освітнього простору сприяє 

розширенню інформаційних і комунікаційних технологій в освіті. 

Відбувається створення глобальних відкритих освітніх і наукових систем, які 

є базою накопичення й поширення наукових знань та забезпечують доступ до 
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різних інформаційних ресурсів широким верствам населення. Впровадження 

дистанційної освіти в Україні здійснюється за умов досить низького рівня 

інформатизації українського суспільства та розробки спеціалізованих 

методик дистанційного навчання. 

Відповідно до ст. 49 Закону України № 1556-VII від 01.07.2014 "Про 

вищу освіту" та наказу МОНУ від 25.04.2013 року №466 «Про затвердження 

Положення про дистанційне навчання» (Із змінами, внесеними згідно з 

Наказами Міністерства освіти і науки № 660 від 01.06.2013, № 761 від 

14.07.2015) в університеті триває створення та формування бази для 

організації онлайн-курсів (понад 650 курсів на травень 2020р.) за вибором, 

самостійної роботи студентів, а також підготовки та проведення іспиту 

"КРОК". У лютому-червні 2020 року були проведені курси тематичного 

удосконалення викладачів "Організація дистанційного навчання на 

платформі EDX. Розробка та супровід онлайн курсів". Сертифікат отримав 71 

викладач.  

У травні-червні 2020 року 450 викладачів університету пройшли курси 

компанії Microsoft і отримали навички роботи з багатофункціональною 

платформою MS Teams, про що отримали відповідний сертифікат. 

Навчання роботі з платформою Microsoft Office 365 у ЗДМУ почалося з 

2016 року,  більша частина викладачів та студентів були вже зареєстровані і 

пройшли курси з використання інструментів цієї платформи. Додатково була 

розроблена програма підготовки до використання засобів дистанційного 

навчання лекторів, викладачів, які проводять практичні заняття, модераторів 

та студентів і було організовано навчання всіх учасників навчального 

процесу. Завдяки цьому перехід на дистанційну форму навчання був 

здійснений за мінімальний час. 

Під час карантину всі викладачі і допоміжний персонал кафедри 

медичної і фармацевтичної інформатики здійснювали технічну та методичну 

підтримку (модерацію) при роботі з новим типом робочого простору MS 

Teams. Загалом в університеті наказом ректора призначено 158 модераторів 

різних категорій. Завдяки цьому весь навчальний процес (лекції і практичні 

заняття) в університеті проходить згідно з навчальним планом. 

Лекції 

Всі лекції. Починаючи з березня 2020 р. проводяться у 26 відповідно 

облаштованих аудиторіях на території Університетського містечка, згідно 

навчальних планів та відповідно до розкладу, архівуються за допомогою 

ресурсу MS Teams, що врегульовано відповідно до вимог законодавства та 

деталізовано наказами та розпорядженнями Ректора Університету.  

Лекція – основна форма проведення навчальних занять в університеті, 

призначена для засвоєння теоретичного матеріалу.  

Як правило, лекція є елементом курсу лекцій, який охоплює основний 

теоретичний матеріал окремої або кількох тем навчальної дисципліни. 

Тематика курсу лекцій визначається робочою програмою. 
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Можливе читання окремих лекцій з проблем, які стосуються даної 

навчальної дисципліни, але не охоплені програмою. Такі лекції проводяться 

провідними вченими або спеціалістами для студентів та працівників 

університету в окремо відведений час. 

Лекції проводяться завідувачами кафедр, професорами і доцентами, а 

також провідними науковцями або спеціалістами, запрошеними для читання 

лекцій. 

Лекції читаються у відповідно обладнаних аудиторіях на території 

університету та на клінічних кафедрах. Обладнання лекційних аудиторій 

дозволяє в повному обсязі читати лекції з мультимедійним супроводом та з 

використанням інших технічних засобів навчання.  Це підвищує рівень 

засвоєння студентами лекційного матеріалу. На лекції лектор трактує і 

пояснює матеріал, розглядає проблемні питання теми, висвітлює сучасні 

досягнення вітчизняної та світової науки, досягнення вчених університету, 

демонструє хворих, відповідає на запитання студентів.  

Лектор, якому доручено читати курс лекцій, зобов’язаний перед 

початком відповідного семестру подати на кафедру (відповідну циклову 

методичну комісію) складений ним конспект лекцій (авторський підручник, 

Освітній посібник) в паперовому та електронному варіантах, контрольні 

завдання для проведення підсумкового контролю, передбаченого навчальним 

планом та програмою даної навчальної дисципліни. 

Лектор, який вперше претендує на читання курсу лекцій, може бути 

зобов’язаний завідувачем кафедри (головою циклової методичної комісії) 

провести пробні лекції в присутності викладачів та наукових співробітників 

кафедри.  

Лектор зобов’язаний дотримуватися навчальної програми щодо тем 

лекцій, але не обмежуватися в питаннях трактування навчального матеріалу, 

формах і засобах доведення його до студентів. 

У зв’язку зі значним скороченням лекційних годин за навчальними 

планами спеціальностей, побудованих на принципах ЄКТС, кафедри повинні 

особливо прискіпливо ставитися до підбору лекційного матеріалу та методів 

його викладання. 

З метою пропаганди досягнень медичної науки та підвищення рівня 

підготовки викладачів та студентів доцільно більш активно запровадити в 

університеті актові лекції провідних фахівців нашого університету, регіону 

та інших ЗВО з головних проблемних питань медицини. 

Всі лекції проводяться та архівуються за допомогою ресурсу MS 

Teams, що врегульовано відповідно до вимог законодавства та деталізовано 

наказами та розпорядженнями Ректора Університету.  

Практичні заняття 

Практичне заняття – форма навчального заняття, при якому викладач 

організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень 

навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного 
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застосування шляхом індивідуального виконання студентами відповідно 

сформульованих завдань. 

Перелік тем практичних занять визначається робочою навчальною 

програмою дисципліни. Проведення практичного заняття ґрунтується на 

попередньо підготовленому методичному матеріалі – комп’ютерних та 

паперових тестах для виявлення ступеня оволодіння студентами необхідними 

теоретичними положеннями, наборах демонстраційних та  методичних 

матеріалів різної складності.   

Робочий тиждень студента складається з 5 днів. Субота – день, вільний 

від аудиторних занять і лекцій, але на всіх кафедрах черговими викладачами 

проводяться відпрацювання пропущених занять, індивідуальні та групові 

консультації, робота з обдарованими студентами за окремим графіком, 

організується самостійна робота студентів. Студенти 1-3 курсів медичних 

факультетів та 1-5 курсів фармацевтичного факультету денної форми 

навчання навчаються за “стрічковим” принципом, а 4-6 курси медичних 

факультетів - за модульно-цикловим. Тривалість практичних занять, залежно 

від специфіки кафедри, становить 2, 3, 4, 5 годин, на 6-му курсі медичних 

факультетів робота в клініках в окремі дні проводиться впродовж 7 годин. 

Під час практичних занять на теоретичних кафедрах студенти під 

контролем викладача вивчають теми дисципліни, проводять лабораторні 

дослідження, експерименти, дослідження функцій організму, вивчають 

мікро- та макропрепарати, тощо. 

На клінічних кафедрах студенти під контролем викладача здійснюють 

курацію хворих, опановують практичні навички на фантомах або один на 

одному, вивчають клініко-лабораторні, функціональні методи дослідження, 

виконують сестринські та лікарські маніпуляції, тощо. 

Під час практичної роботи викладач консультує студентів. Практично 

на кожному занятті студенти складають поточний тестовий контроль знань. 

У зв’язку з переходом навчального процесу на кредитно-модульну 

систему і необхідністю оцінювання поточної успішності студентів на 

кожному занятті, запровадженням рейтингової системи оцінювання знань, 

першочерговим завданням кафедр є створення стандартизованих тестів для 

оцінювання поточної, рубіжної та заключної підготовки студентів з 

дисципліни. Оптимальний варіант - створення єдиних тестів колективами 

кафедр різних ЗВО під керівництвом опорних кафедр, які будуть в повній 

мірі відповідати стандартам та вимогам Європейського освітнього простору і 

повинні впроваджуватися в усіх вищих медичних (фармацевтичних) закладах 

України. 

Семінарські заняття 

Семінарське заняття – форма навчального заняття, при якому викладач 

організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти 

готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань 

(рефератів). 
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Перелік тем семінарських занять визначається робочою навчальною 

програмою дисципліни.  

Студенти разом із викладачем розглядають складні питання тем, 

аналізують отриману інформацію, розбирають ситуаційні завдання, беруть 

участь в діловій грі. Студенти виступають з рефератами, доповідями, 

презентаціями, проводиться тестовий контроль знань з використанням 

стандартизованих тестових завдань в паперовому чи комп’ютерному 

варіантах.  

Лабораторні заняття 

Лабораторне заняття – форма навчального заняття, при якому студенти 

під керівництвом викладача особисто проводять натурні або імітаційні 

експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих 

теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набувають практичних 

навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, 

обчислювальною та комп’ютерною технікою, вимірювальною апаратурою, 

методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі. 

Лабораторні заняття проводяться у спеціально обладнаних навчальних 

лабораторіях з використанням устаткування, пристосованого до умов 

навчального процесу. В окремих випадках лабораторні заняття можуть 

проводитися в умовах реального професійного середовища.  

Перелік тем лабораторних занять визначається робочою навчальною 

програмою дисципліни. Лабораторне заняття включає проведення поточного 

контролю підготовленості студентів до виконання конкретної лабораторної 

роботи, виконання завдань теми заняття, оформлення індивідуального звіту з 

виконаної роботи та його захист перед викладачем. 

З метою якісного виконання лабораторних робіт кафедрам необхідно 

продовжити роботу щодо укомплектування кафедр відповідним  

устаткуванням,  придбання необхідного експериментального обладнання, 

поновлення запасів лабораторного посуду і хімічних реактивів для 

належного матеріально-технічного та інформаційного забезпечення 

лабораторних робіт. Університету необхідно продовжити роботу щодо 

створення нових та укомплектування відповідним оснащенням діючих 

університетських лабораторій, які забезпечать проведення лабораторних 

навчальних робіт та виконання комплексу наукових досліджень на сучасному 

рівні. 

Індивідуальні заняття 

Індивідуальне навчальне заняття проводиться з окремими студентами з 

метою підвищення рівня їхньої підготовки та розкриття індивідуальних 

здібностей. 

Індивідуальні заняття проводяться за окремим графіком з урахуванням 

індивідуального навчального плану студента і можуть охоплювати частину 

або повний обсяг занять з однієї або декількох навчальних дисциплін, а в 

окремих випадках – повний обсяг навчальних занять для конкретного 

освітнього або кваліфікаційного рівня. 
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Види індивідуальних навчальних занять, їх обсяги, форми та методи 

поточного і підсумкового контролю (крім державної атестації) визначаються 

індивідуальним навчальним планом студента. 

Консультації 

Консультація – форма навчального заняття, при якій студент отримує 

відповіді викладача на конкретні запитання або пояснення певних 

теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. 

Консультація може бути індивідуальною або проводитися для групи 

студентів, залежно від того, консультує викладач з питань, пов’язаних із 

виконанням індивідуальних занять, чи з теоретичних питань навчальної 

дисципліни. 

Самостійна робота студентів 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових аудиторних занять.  

Освітній час, відведений для самостійної роботи студента, 

регламентується навчальним планом і повинен становити не менше 1/3, але 

не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для 

вивчення конкретної дисципліни. 

Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною 

визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, 

завданнями та вказівками викладача. 

Проведення самостійної роботи студентів на кафедрах здійснюється у 

робочі і суботні дні, згідно з виділеними у програмі годинами і затвердженим 

завідувачем кафедри  та відповідним деканатом графіком, під керівництвом 

чергового викладача. Студенти відвідують кафедри за власною ініціативою у 

свій вільний час. Самостійна робота повинна мати необхідне методичне 

забезпечення і в обов’язковому порядку оцінюватися викладачем в комплексі 

з аудиторними заняттями, проведенні поточних, рубіжних і підсумкових 

контролів та при визначенні рейтингового статусу студента. 

Мотивація до виконання студентами самостійної роботи на кафедрі: 

- підготовка до занять з використанням можливостей кафедри 

(препарати, фантоми, таблиці, комп’ютерний і тренажерний зали, 

навчальні компакт-диски, Інтернет, бібліотека, електронна 

бібліотека, консультації викладача); 

- перескладання тестового контролю, не зарахованого з тем за певний 

день занять; 

- засвоєння практичних навичок, передбачених навчальним планом та 

програмою дисципліни  відповідного курсу; 

- відпрацювання пропущених занять. 

Під час самостійної роботи у бібліотеці та комп’ютерних класах 

університету студенти у зручний для них час   за порадою викладача 

вивчають питання тем занять згідно з навчальним планом, для чого через 

мережу Інтернет комп’ютерних класів, власних комп’ютерів та комп’ютерів,  

встановлених у гуртожитках, мають вільний доступ до навчальних 



46 

 

посібників, підручників, повнотекстових статей журналів, а також 

навчальних комп’ютерних програм, відеофільмів, слайдів та текстів лекцій. 

В умовах переходу навчального процесу на навчальні плани, наближені 

до Європейського освітнього простору, обсяг самостійної роботи студентів 

різко збільшується і ректорат та кафедри планують низку заходів, 

направлених на якісне покращення рівня її підготовки та організації, в першу 

чергу з використанням сучасних новітніх технологій. 

Самостійна робота під керівництвом викладача проводиться під час 

аудиторних занять і регламентована часом. Найбільш доцільними формами 

самостійної роботи є: 

- на теоретичних кафедрах: експеримент, лабораторна робота, оцінка 

медико-біологічних ситуацій, оцінка морфологічного субстрату, 

рішення нетипових задач; 

- на клінічних кафедрах пропедевтичного профілю: проведення 

обстежень, оцінка їх результатів, рішення ситуаційних задач, робота 

в маніпуляційній,  перев’язочній, гіпсовій, в тренажерних та 

фантомних залах та інше; 

- на інших клінічних кафедрах: курація хворих, розробка 

діагностичних і лікувальних алгоритмів, освоєння навичок роботи з 

діагностичною та лікувальною апаратурою, участь у диспансерних 

обстеженнях, освоєння реанімаційних навичок на тренажерах, 

чергування в клініці, робота в маніпуляційних, перев'язочних, 

операційних, пологових залах, зубопротезних лабораторіях тощо. 

Основна мета такої роботи - навчання навичкам розумових дій та 

мануальним вмінням. Цільові установки щодо виконання самостійно 

аудиторної роботи, зміст і алгоритм її виконання студенти отримують 

безпосередньо в методичній розробці на навчальних заняттях, які кафедра 

розробляє до кожного заняття.   

Форми проведення самостійної аудиторної роботи обираються 

кафедрою, зміст і характер завдань повинні бути орієнтовані на відповідні 

цілі навчання. Для оцінки ефективності самостійної роботи і внесення 

коректив в її зміст, організацію та методичне забезпечення велике значення 

має контроль. Для цього можуть бути використані такі види контролю: 

оцінка підсумкових матеріалів, тестовий контроль, опитування здобувачів 

освіти та інше. Оцінка підсумкових матеріалів повинна здійснюватися по 

завершенню роботи, тестування і анкетне опитування можуть бути 

відстрочені і можуть проводитись на наступному занятті. При проведенні 

самостійної роботи відповідальну роль відіграє викладач, який організовує 

методичне та дидактичне забезпечення, здійснює консультативну допомогу 

та проводить контроль якості виконання завдань. Навчальні години, 

передбачені для проведення самостійної аудиторної роботи, враховуються в 

навчальне навантаження викладача. 
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Опанування практичних навичок 

Перелік практичних навичок, які повинні засвоїти студенти, 

розробляють кафедри на основі стандартів з кожної спеціальності. Практичні 

навички студенти повинні засвоювати як під час практичних занять, так і під 

час самостійної роботи. Кожній із практичних навичок кафедра присвоює 

один або декілька рівнів опанування, що є обов’язковим для студентів: 

- має відповідні знання (знає); 

- бачив, як дана навичка виконується (бачив); 

- вміє продемонструвати практичну навичку в лабораторії, в клініці 

на хворому під контролем викладача (вміє під контролем);  

- вміє відтворити дану навичку на фантомі (вміє); 

- досконало оволодів практичною навичкою (вміє самостійно). 

Практичні навички розподіляються по курсах, структуруючи у 

відповідні «лінії» чи «блоки» засвоєння. Перелік практичних навичок 

видається друкарським способом у форматі, зручному для індивідуального 

користування. Відмітку про засвоєння практичної навички студентом 

викладач робить у «Свідоцтві практичної підготовки» (зберігається впродовж 

всього періоду навчання), засвідчуючи дату виконання її та достовірність 

своїм підписом. Відповідні записи з кожного предмета зберігаються на 

кафедрі і можуть бути підтверджені в будь-який час. Незасвоєння будь-якої 

частини практичних навичок за відповідний курс є невиконанням навчальної 

програми. 

Контроль знань студентів 

Контрольні заходи включають поточний, рубіжний та підсумковий 

контроль. Здійснюється шляхом тестування знань студентів на комп'ютерах, 

паперових носіях та комбіновано, тобто відповідь студента фіксується на 

паперовому носії, а розшифрування відповіді здійснюється за допомогою 

комп'ютерного сканера. 

Тестування студентів університету забезпечить глибоке та об'єктивне 

визначення рівня засвоєння навчальних дисциплін. 

Види контролю знань студентів: 

- щоденний контроль знань з кожної теми після проведених 

практичних та семінарських занять з виставленням оцінки у журналі 

обліку відвідувань та успішності студентів групи; 

- рейтингова оцінка за опанований студентом модуль (змістовий 

модуль); 

- комп'ютерний чи паперовий контроль знань після закінчення 

семестру чи вивчення дисципліни - сумарний показник отриманих 

знань з усіх модулів з дисциплін, які вивчалися студентами. 

Одночасно він дає можливість провести аналіз отриманих знань у 

розрізі окремих предметів. Має значення як визначення рівня 

підготовки з дисципліни для вирішення питання переводу студента 

на  наступний курс. 
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Семестровий контроль знань проводиться до трьох разів. Другий раз - з 

дозволу деканату. Третє перескладання здійснюється також з дозволу 

деканату у формі співбесіди студента з комісією, створеною деканом 

факультету. 

Для визначення рівня підготовки за результатами семестру можуть 

проводяться комплексні тестові іспити. З кожної дисципліни, що входить в 

комплекс, включаються питання, кількість яких повинна бути пропорційною 

до кількості годин, що відводяться на дисципліну.  Тестування може 

проводитися по окремих групах в  комп'ютерних класах  чи  на паперових  

носіях повністю для потоку чи курсу, в залежності від чисельності 

контингенту студентів. Підбір варіантів тестових завдань та їх 

компонуванням здійснюється Центром тестування. Для цього кафедри 

створюють банки тестових завдань з дисциплін і передають їх у Центр 

тестування. 

Для поліпшення поточної підготовки студентів проводиться тестування 

студентів на поточних заняттях протягом останньої академічної години за 

матеріалом опрацьованих тем. У разі отримання незадовільного результату 

студент зобов'язаний повторно скласти тестування після самостійного 

доопрацювання теми. Бази тестових завдань з кожної дисципліни готуються 

із розрахунку 20 тестових завдань на одну академічну годину, але не менше 

2000 завдань з дисципліни. Бази тестових завдань кафедри повинні постійно 

редагуватися  та оновлюватися  щороку не менше ніж на 30% від загальної 

кількості тестів з дисципліни. 

Запроваджується практика проведення усних іспитів. Це дозволяє 

планово, згідно методиці підготовки та проведення даної форми контролю, 

визначити рівень  отриманих студентом знань, їх сформованості та 

цілісності. Дана форма контролю має ряд переваг у порівнянні з тестуванням, 

її запровадження підтримується професорсько-викладацьким складом 

університету.   

Дипломні роботи 

Дипломні роботи виконуються відповідно до «Положення про 

дипломні роботи в ЗДМУ», на завершальному етапі навчання кращими 

студентами фармацевтичного факультету - членами СНТ, які успішно 

виконали навчальну програму з усіх дисциплін і упродовж навчання 

виступали з науковими доповідями на конференціях, нарадах, тощо, або 

мають публікації. Список студентів, яким надається це право, затверджується 

рішенням Вченої ради  фармацевтичних факультетів. 

Студенту надається право обрати тему дипломної роботи з переліку 

тем, визначених випускаючими кафедрами, або запропонувати свою з 

обґрунтуванням доцільності її розробки. Керівниками дипломних робіт 

призначаються професори і доценти університету, провідні спеціалісти 

виробництва.  
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Особливості викладання предметів для іноземних громадян 

З метою покращення рівня викладання дисциплін англійською мовою 

для іноземних студентів, кількість яких постійно зростає, необхідно 

продовжити поглиблене вивчення англійської мови всіма викладачами на 

базі університету. 

До навчально-методичного процесу з іноземними студентами 

необхідно залучати викладачів з відмінним рівнем володіння англійською 

мовою за показниками міжнародних тестуючих систем (вони повинні 

скласти іспити на сертифікат). З метою поліпшення рівня володіння 

англійською мовою та залучення у Освітній процес сучасних методик 

викладання, ректорат планує стажування викладачів університету у 

провідних університетах України, Європи та Північної Америки. У 

перспективі всі викладачі університету повинні володіти англійською мовою. 

Необхідно забезпечити достатню кількість підручників і посібників 

англійською мовою викладання всіх дисциплін, продовжити розробку інших 

навчально-методичних матеріалів, розробити власні мультимедійні компакт-

диски, тестуючі і віртуальні навчальні, наукові комп’ютерні програми, 

поповнити книжковий фонд бібліотеки, перевести у цифровий та 

електронний формат літературу, яка є базовою в навчальному процесі. 

При організації мультимедійного забезпечення лекцій та практичних 

занять слід звертати увагу не лише на рівень та глибину викладання 

матеріалу, але й на уміння цікавого, неординарного його подання. Треба 

удосконалювати англомовні таблиці електронної бібліотеки та електронних 

навчальних ресурсів (комп’ютерні стимулятори та манекени). 

Важливо залучати англомовних студентів до наукового пошуку, для 

чого університет виділяє англійську секцію на конференціях молодих вчених 

та підсумкових наукових студентських конференціях, які в останні роки 

проходять в ранзі міжнародних, з широким залученням представників країн 

СНД та східної Європи. Розпочато й буде продовжено проведення щорічних 

кафедральних та міжкафедральних студентських конференцій англійською 

мовою. 

Для посилення мотивації іноземних студентів до систематичного 

навчання необхідно, щоб залікова оцінка з дисципліни залежала не лише від 

складання комплексного тестового іспиту чи оцінки за підсумковий 

модульний контроль,  але й включала в себе результати проміжних тестових 

контролів, поточну успішність, активність на заняттях, самостійну 

позааудиторну роботу, участь у науковій роботі кафедр та наукових 

студентських конференціях. 
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33..33..  ООссннооввнніі  ннааппрряяммккии  ііннффооррммааттииззааццііїї  ууннііввееррссииттееттуу  

 

Важливим складовим компонентом системи медичної освіти сучасного 

університету є широке використання інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ) в управління навчальним закладом та організації 

навчального процесу. Метою інформатизації системи підготовки медичних і 

фармацевтичних кадрів є створення сучасного інформаційного середовища 

для супроводу всіх видів діяльності навчального закладу для підвищення 

якості навчання. Сучасний освітній простір, зокрема медичних ЗВО, набуває 

змін, які пов’язані з реалізацією Концепції розвитку цифрової економіки та 

суспільства України на 2018-2020 роки та створенням кіберфізичного 

освітнього простору. Так, за цей період, інформаційно - освітній простір 

Запорізького державного медичного університету розширився серією 

цифрових сервісів, що дозволило забезпечити мобільність навчання та 

зворотний зв’язок студента з викладачем. Наступний напрямок - 

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, який 

реалізований в авторських онлайн курсах, підвищення кваліфікації молодих 

викладачів в системі онлайн курсів педагогічної майстерності. Концепція 

системи менеджменту корпоративних знань є новою парадигмою організації 

навчальної діяльності медичного університету. Впровадження системи 

менеджменту корпоративних знань повинно спиратися на широке 

використання Smart – технологій е-навчання. 

Смарт-освіта – це здійснення освітньої діяльності в глобальній мережі 

Інтернет на базі спільних стандартів, технологій і відносин, що встановлені 

між мережею навчального закладу та колективом викладачів і студентів. 

Навчання студента відбувається у в інтерактивному освітньому середовищі 

за допомогою контенту з єдиного хмарного освітнього середовища 

університету та навчальної інформації, що знаходиться у вільному доступі, 

який дозволяє розширити межі навчання з точки зору часових та 

просторових показників: навчання стає доступним усюди і завжди. 

Розвиток Smart-освіти передбачає створення інтелектуального 

середовища безперервного розвитку компетентностей учасників освітнього 

процесу. Технічною базою реалізації такого утворення є єдине хмаро-

орієнтоване освітнє середовище університету, а також комплекс девайсів 
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(персональні комп’ютери, ноутбуки, планшети, смартфони і т.д.), що 

належать як студентам. Основна мета Smart-освіти – розвивати навички 

необхідні для успішної діяльності в умовах цифрового суспільства. 

Динаміка розвитку інформатизації в останні роки перейшла від лінійної 

до експоненціальної форми залежності. Зміна тенденції розвитку 

стимулюють підвищення якості Інтернет сервісів та активне використання на 

побутовому рівні мобільних комп’ютерних пристроїв. Основне завдання 

поточної концепції інформатизації ЗДМУ 2018-2020 рр. створення єдиного 

освітнього середовища університету завершено. Створена інфраструктура 

університету, дозволяє активно використовувати студентами наявні 

інформаційні ресурси бібліотеки та web-ресурси кафедр в навчальному 

процесі, проводити оцінку знань студентів в комп’ютерних класах кафедр, 

підвищувати якість організації та керування навчальним процесом 

використовуючи систему електронного документообігу та ін. Сучасний стан 

інформатизації ЗДМУ дозволяє реалізувати принцип суб’єкт-суб’єктних 

стосунків між викладачем і студентом на рівні самостійної роботи студентів 

протягом навчального року та персоніфікації навчання. Створюються умови 

для переходу від групових форм навчання до індивідуальних, в умовах 

карантину 2020р, більша частина навчального часу виділяється на самостійну 

роботу студентів. Масштабування освітньої діяльності університету в нових 

умовах розвитку цифрової економіки та суспільства можливо при 

формування хмаро-орієнтованого освітнього середовища, в якому будуть 

реалізовані віртуальні кабінети викладача та студента з широкими 

можливостями цифрових (Інтернет) комунікацій. 

Пріоритетом створення єдиного освітнього медичного простору 

(ЄОМП) університету вважається впровадження сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ), що забезпечують удосконалення 

навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, 

підготовку фахівців до роботи та життєдіяльності в інформаційному 

суспільстві, котре досягається шляхом: 

- забезпечення поступової інформатизації системи підготовки 

медичних (фармацевтичних) кадрів, спрямованої на задоволення 

освітніх інформаційних і комунікаційних потреб учасників 

навчально-виховного процесу; 

- формування та впровадження єдиного інформаційного освітнього 

середовища в системі підготовки медичних (фармацевтичних) 

кадрів; 

- застосування в навчально-виховному процесі та бібліотечній справі 

інформаційно-комунікаційних технологій поряд із традиційними 

засобами; 

- розроблення індивідуальних модульних навчальних програм різних 

рівнів складності залежно від конкретних потреб, а також випуск 

електронних підручників. 
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Заходи, спрямовані на забезпечення інформатизації освіти, 

передбачають створення: 

- інформаційної системи підтримки освітнього процесу для реалізації 

її основних функцій (навчання, соціалізація, внутрішній контроль за 

виконанням освітніх стандартів тощо); 

- розробка онлайн курсів для організації дистанційної форми 

навчання; 

- електронних підручників і енциклопедій навчального призначення; 

- мережі електронних бібліотек; 

- системи дистанційного навчання, навчання на робочому місці; 

- умов для забезпечення навчально-виховного процесу засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій, доступу закладів освіти 

до світових інформаційних ресурсів; 

- відкритої мережі освітніх ресурсів; 

- системи інформаційно-аналітичного забезпечення в сфері 

управління університетом, інформаційно-технологічного 

забезпечення моніторингу якості освіти; 

- системи симуляційних центрів. 

Інформатизація є системним процесом, що складається з технічного 

забезпечення, формування інформаційного (навчального) контенту, процесу 

безперервного навчання викладачів і науковців в області застосування 

комп’ютерних технологій. 

Інформаційне забезпечення навчального процесу 

Інформатизація медичної освіти є системним процесом. Медичний 

вищий навчальний заклад – складна багатокомпонентна система, основною 

цільовою функцією якої є підготовка медичних кадрів. Тому інформатизація 

вищого навчального закладу повинна поширюватися на всіх учасників 

освітнього процесу й всі підрозділи університету. ІКТ розширюють поняття 

системного простору та часу університету та дозволяють реалізувати 

безперервність професійної освіти у часі, на робочому місці, з високим 

рівнем інтерактивності у віртуальному інформаційно-освітньому середовищі 

медичного навчального закладу. 

Процес навчання студентів в університеті відбувається в рамках 

педагогічної системи, структура якої сформувалася в процесі його 

історичного розвитку. З огляду на високий ступінь інваріантності ІКТ, вони 

можуть використовуватися у всіх підсистемах педагогічної системи. На схемі 

представлена функціональна модель структурної організації педагогічної 

системи підготовки фахівців ЗДМУ з урахуванням інформатизації всіх етапів 

процесу навчання. 

Перший етап впровадження трансформації ПС - структурування 

єдиного освітнього простору університету відповідно до ієрархії підрозділів 

університету, які приймають участь в проведенні навчального процесу, а 

саме  на ІОС факультету, спеціальності, кафедри, предмету, тощо. ІОС 

університету створює умови для організації педагогічних систем, 
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призначених для реалізації навчальних цілей. За призначенням виділяємо 

групові ІОС для організації навчання академічної групи та персональні, 

призначені для організації індивідуальної роботи студента.  

Другий етап – реалізація комунікаційної компоненти інформаційно-

навчальному середовищі університету на базі хмарних сервісів Skype for 

Business, відеозв’язку, цифрової телефонії або чату в команді Teams, MS 

Yammer. Наведені комунікації формують комунікаційне коло (рис.2). 

Долучитися до спілкування можливо тільки після отримання акаунта 

викладача або студента: ПІБ_користувача@zsmu.edu.ua, де «ПІБ» прізвище 

та ініціали англійською мовою. Після створення груп MOS365 викладач має 

можливість створити команду Teams для вивчення предмету, 

використовуючи ідентифікатор академічної групи MOS365. Перебуваючи у 

складі віртуальної групи, викладач та студент мають можливість 

спілкуватися з групою студентів або окремо у закритий бесіді. 

Третій етап - підготовка викладачів. Технології дистанційного 

навчання у ЗДМУ використовуються вже більше 15 років в якості 

додаткового елементу системи медичної освіти. В університеті було 

розроблено та швидко впроваджується концепція діджиталізації навчального 

процесу. Відповідно до цієї концепції створено програму навчання 

викладачів з питань використання хмарних сервісів MOS 365 у навчальному 

процесі. Таким чином викладацька складова (В) ПС отримує відповідну 

кваліфікацію для роботи у дистанційному форматі. 

Рис. 1. Структурна організація педагогічної системи ЗДМУ, яка 

реалізована на основі інформаційно-комунікативних технологій 
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Рисунок 2. Реалізація моделі педагогічної системи засобами хмарних 

сервісів MS Office 365 у середовищі MS Teams 
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Четвертий етап - підготовка студентів. З 2016 року було набули змін 

навчальні програми дисципліни «Медична інформатика» для студентів 

медичних факультетів та дисципліни «Інформаційні технології у фармації» 

для студентів фармацевтичних факультетів. Формування необхідних 

компетенцій студентів відбувалося при вивченні медичної інформатики. 

Аналіз результатів реєстрації студентів в командах MS Teams, а також 

виконання тестових операцій з сервісами MOS 365 у середовищі Teams, 

свідчить про готовність студентів до роботи у дистанційному форматі. 

Відповідно складові студенти (С) та мікро соціум (МС) набули необхідних 

ІКТ компетенції, необхідних для дистанційного навчання. 

П’ятий етап – формалізація та розробка засобів навчання (ЗН). 

Відповідно до моделі, засоби навчання розкладаються на чотири компоненти 

нижчого рівня, а саме {Ц, М, Т, З). Компонента цілі навчання (Ц) та 

управління, лишилася без змін. Змін набули технологічні засоби ПС на базі 

сервісів MOS 365, які використовуються для дистанційного керування.  

Робота зі сервісом «Календар». Організаційна та навчальна одиниці 

можуть перебувати у трьох видах станів: 1) «заплановано»; 2) «відбувається 

подія»; 3) «закінчення події»; 4) «архівована подія». Cервіс «Календар», 

рис.2, вузол (Ц) виконує ключову роль в керуванні дидактичними подіями 

(організаційними одиницями). Він дозволяє інтегрувати та зв’зати 

компоненти навчального процесу, а саме: мету (тема лекції, заняття, 

семінару, тощо), учасників події (віртуальну академічну групу прив’язану до 

предмета), місце події (віртуальна аудиторія або віртуальна лабораторія, 

тощо), змістову компоненту та технологію взаємодії. Засобами сервісу 

«Календар» відображається розклад, планується подія та, як результат, 

відображається у персональних календарях групи. Студент у визначений час 

підключається до події (наприклад, лекції). Після закінчення події, може 

відбуватися її запис (сервісі MS Stream). 

Шостий етап – реалізація компоненти зміст навчання (З). Кожна 

навчальна дисципліна (НД) має пакет цифрових ресурсів, а саме: комплект 

методичних матеріалів, розташованих на ftp-сервері університету (доступ 

через сторінку сайту бібліотеки), онлайн курси з для самостійної роботи на 

платформах LMS edX або Moodle, базу сценаріїв тестування та базу тестів з 

НД RATOS, сайт кафедри, сайт електронного каталогу університетської 

бібліотеки (ІРБІС) з доступом до бази електронних видань, репозиторій 

видань університету на платформі DBspace. При класичній ПС електронні 

освітні ресурси (ЕОР) використовувались в якості допоміжних. У ПС 

електронного дистанційного навчання ЕОР стають основною формою 

збереження та передачі змісту навчальної дисципліни. Рекомендовано 

перенести робочі зошити для студентів у сервіс ClassNotebook. Протягом 

двох тижнів з початку карантину компонента нової ПС – зміст навчання (З) 

була адаптована до е-дистанційного навчання. Зв’язки підсистеми «Зміст 

навчання», вузол (З), з іншими підсистемами рівня (системи) «Засоби 

навчання» відображено на рис. 2. 
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Сьомий етап – реалізація технологічної компоненти (Т). ПС 

реалізується на базі хмарних сервісів MS Office 365 (рис.2, вузол (Т)) таких, 

як MS Teams,  ClassNotebook, MS Forms, OneDrive, Outlook, SharePoint, 

комплекту програм MS Office 2019. MS Teams дозволяє інтегрувати до 

середовища віртуальної групи та інші сервіси або програмні додатки, 

наприклад, онлайн курси на платформі edX або Moodle, веб-сервіс системи 

тестового контролю знань RATOS, е-бібліотеку університету, сайти кафедр, 

веб-сервіс інтерактивної взаємодії з студентами Kahoot!, тощо. Студент на 

«Робочому столі» каналу MS Teams, по аналогії «Робочого стола ОС MS 

Windows», має доступ саме до цифрового контенту або навчальних сервісів, 

які необхідні під час вивчення конкретного розділу НД. Студент сприймає 

зміст НД через точку зору школи кафедри, що є дуже важливим в системі 

медичної освіти. 

Восьмий етап – реалізація методичної компоненти ПС. Компоненти 

ПС, які реалізовані у середовищі MS Teams - змістова, технологічна, 

комунікативна. Вони надають широкі можливості для реалізації методичної 

компоненти ПС, яка відповідно до мети заняття створює відповідні 

організаційні форми навчання. На рис.2 у колі представлені піктограми 

організаційних форм навчання. У синхронному форматі проводяться 

дистанційні лекції, практичні та лабораторні заняття, семінари, заліки та 

іспити. У асинхронному – самостійна робота, виробнича практика, дипломна 

робота, тощо. 

 

33..44..  ВВииммооггии  ддоо  ссттввоорреенннняя  ссууччаассннооггоо  ппііддррууччннииккаа,,  ннааввччааллььннооггоо  

ппооссііббннииккаа  

 

Важливу роль у подальшому розвитку освіти, підвищенні рівня 

підготовки фахівців відіграє забезпечення закладів освіти якісною сучасною 

навчально-методичною літературою. 

Викладена у навчальних виданнях інформація повинна формувати у 

здобувачів готовність до професійної діяльності, постійного професійного 

навчання, як цього вимагає організація підготовки фахівців у всіх 

європейських країнах. Високий науково-теоретичний рівень рукописів, 

об’єктивне рецензування навчальних книг – не тільки один з найважливіших 

аспектів навчально-методичної діяльності ЗВО, але й один з головних 

критеріїв оцінки роботи кафедри, факультету та вузу в цілому. 

Євроінтеграційні процеси та навчання в умовах пандемії COVID-19 за 

змішаною формою з повною візуалізацією у синхронному онлайн режимі на 

основі MS Teams, відповідно до наказу № 427 від 11.11.2020 р. «Про 

організацію освітнього процесу в умовах пандемії COVID-19 за змішаною 

формою навчання з повною візуалізацією у синхронному онлайн режимі на 

основі MS», потребують сучасної подачі інформації для здобувачів вищої 
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освіти, що обумовлює оновлені, сучасні вимоги до навчальних видань. 

Співробітниками університету готується щорічно 650-700 різновидів 

методичних матеріалів. Серед них 7-10 підручників, 10-15 монографій, 25-35 

навчальних та навчально-методичних посібників з грифами Вченої ради, 

збірників тестових завдань, словників, довідників тощо. 

Доцільність підготовки нового підручника повинно вирішувати 

зібрання однопрофільних кафедр під керівництвом профільної кафедри з 

дисципліни та відповідної спеціальності. На сучасному етапі доцільно 

створення авторських колективів за участю ряду навчальних закладів з 

оптимальним використанням досвіду кожної кафедри. 

Підручник – навчальне видання із систематизованим викладом 

навчальної дисципліни, яке повністю відповідає навчальній програмі, 

офіційно затвердженій в установленому порядку. 

Навчальний посібник – навчальне видання, яке частково або повністю 

замінює чи доповнює підручник.  

Навчальна книга є важливим чинником підвищення якості медичної 

освіти України. Викладена у ній інформація повинна формувати у здобувачів 

готовність до майбутньої професійної діяльності, постійного професійного 

навчання, як цього вимагає організація підготовки у всіх європейських 

країнах.  Вона повинна мати високий науково-методичний рівень, але 

навчальний матеріал необхідно викладати в доступній формі, пов’язувати з 

практичними завданнями, підтримувати тісні міжпредметні зв’язки, 

включати необхідний довідковий апарат. 

Структура підручників та навчальних посібників: 

- зміст (перелік розділів); 

- передмова; 

- основний текст; 

- питання, тести, ситуаційні задачі для самоконтролю; 

- обов’язкові та додаткові задачі, приклади; 

- довідково-інформаційні дані для розв’язання задач (таблиці, схеми); 

- апарат для орієнтації в матеріалах книги (предметний, іменний 

покажчики). 

Зміст 

Зміст – це перелік наведених у книзі заголовків рубрик. Заголовки 

змісту повинні точно повторювати заголовки у тексті.  

Передмова 

Передмова повинна відповідати таким основним вимогам: 

характеризувати роль та значення дисципліни (виду занять) у підготовці 

фахівця, показувати місце даного курсу (його частин) серед інших дисциплін, 

містити формулювання основних завдань, що стоять перед здобувачем при 

вивченні навчальної дисципліни. Обсяг передмови –  

0,1-0,2 авт. арк. 
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Основний текст 

Основний текст – це дидактично та методично оброблений і системати-

зований автором навчальний матеріал. 

Викладання матеріалу в навчальній книзі повинно відрізнятися 

об’єктивністю, науковістю та чіткою логічною послідовністю. Композиція 

підручника, терміни, прийоми введення до тексту нових понять, 

використання засобів наочності повинні бути направлені на те, щоб передати 

здобувачеві певну інформацію, навчити його самостійно користуватися 

книгою, захопити його, викликати зацікавленість до предмета, що 

вивчається. 

Питання, тести, задачі, завдання 

Мета навчальних книг – орієнтувати здобувача на активну пізнавальну 

діяльність, самостійну творчу працю та вміння розв’язувати задачі. У 

кожному підручнику, посібнику мають бути приклади, питання, завдання, 

ситуаційні задачі. 

Питання та завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань 

(розміщуються наприкінці кожної структурної частини книги: розділу, 

параграфу) мають сприяти формуванню практичних прийомів і навичок 

логічного мислення, забезпечити більш ефективне опрацювання здобувачем 

навчального матеріалу у процесі самостійної роботи. Методично вірно 

поставлені питання та завдання є запорукою того, що процес засвоєння знань 

у ході самостійної роботи з книгою приведе до їх практичного застосування. 

Для виконання контрольних завдань бажано передбачити використання 

обчислювальної техніки, аудіовізуальних засобів навчання, забезпечити 

умови обов’язкового використання нормативної та довідкової літератури. 

Ілюстрації 

Вибір виду ілюстрацій залежить від мети, яку ставить перед собою 

автор. 

Загальні рекомендації: 

- ілюстрації мають використовуватися тільки у тих випадках, коли 

вони розкривають, пояснюють або доповнюють інформацію, що 

міститься у книзі. Наявність їх дозволяє передати більш чітко, точно 

та образно програмні матеріали, що викладаються; 

- вид ілюстрацій має відповідати ступеню підготовленості здобувача. 

Так, у підручниках для здобувачів молодших курсів ілюстрації 

мають відрізнятися більшою образністю, ніж ілюстрації для 

здобувачів старших курсів, які можуть вільно читати складні схеми; 

- під час підготовки ілюстрацій необхідно враховувати можливості їх 

відтворення типографією; 

- ілюстрації у виді схем не повинні повторювати матеріал основного 

тексту або містити зайву інформацію, що відволікає від засвоєння 

теми; 

- однотипні ілюстрації  мають бути виконані однією технікою; 
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- у статистичних даних доцільно використовувати графіки та 

діаграми, які є ефективним засобом передачі інформації між 

величинами і явищами, що вивчаються; 

- доцільно використовувати кольорові ілюстрації, що не тільки 

збагачують інформацію, а й акцентують увагу на основних ідеях 

ілюстрованого матеріалу. 

Бібліографічний опис 

Джерела, звідки запозичений фактичний матеріал, вказуються у 

відповідних посиланнях та у бібліографічному списку. Необхідно 

використовувати лише дані, допущені до опублікування у відкритому друці. 

У розділі «Бібліографічний список» необхідно вказати основну 

використану та рекомендовану літературу для поглибленого вивчення курсу. 

Покажчики 

Покажчики мають стати обов’язковим структурним елементом 

підручників та навчальних посібників. Вони полегшують користування 

книгою. До предметного покажчика необхідно включати основні терміни і 

поняття, що зустрічаються у книзі, а до іменного – прізвища та ініціали тих 

осіб, відомості про яких можна знайти в книзі. Поруч з терміном у 

предметному покажчику або прізвищем у іменному покажчику через кому 

проставляються номери сторінок, на яких цей термін або прізвище 

зустрічаються. 

Додатки 

Додатки є важливим засобом збагачення змісту навчальної книги. У 

виді додатків доцільно надавати різні матеріали, що доповнюють або 

ілюструють основний текст. Додатки за своїм характером та змістом повинні 

стосуватися всієї книги в цілому або її окремих частин, а не окремих  питань. 

Не допускається включати до книги додатки, які не мають 

безпосереднього відношення до теми книги. 

Обсяг підручників та навчальних посібників повинен визначатися 

кількістю годин за навчальним планом, що відводиться на вивчення 

дисципліни, реальним бюджетом часу здобувача для самостійного вивчення 

навчального матеріалу та продуктивністю засвоєння інформації здобувачем. 

Рецензування 

Важливим етапом для підготовки навчальної літератури є  

рецензування.  При складанні рецензії на рукопис оцінюється:  

- актуальність навчальної книги та доцільність її видання, переваги її 

над наявними або причини відхилення;  

- відповідність обсягу видання кількості годин, які відведено на 

вивчення матеріалу, викладеного у рукописі;  

- науково-методична цінність та науковий рівень;  

- повнота, послідовність, логічність викладення матеріалу, чіткість 

формулювань та зв’язок між окремими частинами рукопису;  

- стилістична та орфографічна грамотність.  
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Зауваження та побажання рецензента повинні бути принциповими, 

обґрунтованими, конструктивними, чітко сформульованими і спрямованими 

на вдосконалення науково-методичного рівня рукопису (Наказ МОЗ України 

№ 73/131 від 16.02.2007 р.). 

Академічна доброчесність 

Останніми роками в законодавстві України все більше уваги 

приділяється плагіату, який раніше не мав чітко окреслених норм. В пункті 6 

статті 69 Закону «Про вищу освіту» визначається необхідність здійснення 

вищими навчальними закладами запобігання академічному плагіату, 

дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-

педагогічними та науковими працівниками, що передбачає: 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні 

права; 

- надання достовірної інформації про методики і результати 

досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну 

(науково-педагогічну, творчу) діяльність; 

- контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами 

освіти; 

- об’єктивне оцінювання результатів навчання. 

Відповідно до ст. 50 Закону «Про авторське право та суміжні права», 

плагіат – це оприлюднення  (опублікування), повністю або частково, чужого 

твору під іменем особи, яка не є автором цього твору.  

Вікіпедія виділяє наступні види плагіату:  

- копіювання чужої роботи (як без, так і з відома) та оприлюднення її 

під своїм іменем; 

- представлення суміші власних та запозичених в інших аргументів 

без належного цитування джерел; 

- перефразування чужої роботи без належно оформленого посилання 

на оригінального автора або видавця.  

Необхідно виділяти також такі види, як  фальсифікація (вигадування 

тих чи інших, наприклад, статистичних показників з подальшим вказуванням 

їх у якості власної роботи), реплікація (це процес копіювання даних з одного 

джерела на багато інших і навпаки, тобто своєрідне «тиражування» 

інформації без дозволу автора), а також републікація (повторне або 

багаторазове обнародування в іншому джерелі чужої інформації за 

справжнім підписом автора й посиланням на джерело), рерайт (додавання до 

чужого матеріалу без дозволу автора додаткової інформацію, з переробкою 

раніше обнародуваного матеріалу і заміною слів та виразів) та компіляція 

(укладання з кількох чужих матеріалів свого, та редагування без дозволу – 

смислова, стилістична, граматична правка й скорочення чужого матеріалу).  
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Порушенням академічної доброчесності вважається: 

- академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) 

наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як 

результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення 

опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших 

авторів без зазначення авторства; 

- самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних 

раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових 

результатів; 

- фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в 

освітньому процесі або наукових дослідженнях; 

- фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, 

що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень; 

- списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під 

час оцінювання результатів навчання; 

- обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної 

освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього 

процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, 

самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування; 

- хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу 

чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, 

пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального 

характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому 

процесі; 

- необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження 

оцінки результатів навчання здобувачів освіти. 

 

 

ІІVV..  ННААУУККООВВАА  ДДІІЯЯЛЛЬЬННІІССТТЬЬ  

 

44..11..  ЗЗааггааллььнніі  ппооллоожжеенннняя  

Юридичним підґрунтям наукової діяльності в університеті є Закони 

України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», 

«Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про державне регулювання 

діяльності у сфері трансферу технологій», «Про авторське право і суміжні 

права», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону 

прав на знаки для товарів і послуг», «Про забезпечення функціонування 

української мови як державної»; Укази Президента України стосовно 

реформування медичної галузі, постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових 
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кадрів», «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» {Із змінами, 

внесеними згідно з Постановою КМ № 509 від 12.06.2019}, «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти», «Про проведення експерименту з 

присудження ступеня доктора філософії», «Про затвердження Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 

наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» {Із змінами, внесеними 

згідно з Постановою КМУ № 283 від 03.04.2019}; нормативні акти 

Держстандарту і МОН України, а також накази МОЗ та МОН України з 

організації наукових досліджень і підготовки науково-педагогічних кадрів у 

закладах вищої освіти III-IV рівнів акредитації.  

Згідно зі Статутом Університету, до сфери наукової діяльності 

відноситься підготовка науково-педагогічних кадрів, розвиток 

інфраструктури науково-дослідних інститутів, наукових лабораторій і 

наукових центрів,  виконання науково-дослідних робіт, інноваційна 

діяльність та трансфер технологій, співпраця з МОЗ України, Департаментом 

атестації кадрів МОН України, НАЗЯВО, НАМН України, випуск 

монографій і науково-методичних рекомендацій, видання періодичних 

фахових наукових журналів, організація і проведення науково-практичних 

конференцій, міжнародне наукове співробітництво.   

Подальше вдосконалення і реформування наукової діяльності в 

Запорізькому державному медичному університеті має здійснюватися з 

урахуванням світових тенденцій розвитку науки та вищої освіти і творчого 

осмислення позитивного досвіду провідних країн у розвитку новітніх 

наукових і медико-фармацевтичних технологій.   

Головним принципом підготовки науково-педагогічних і наукових 

кадрів в Університеті є виховання майбутніх викладачів-науковців з 

найталановитіших студентів. Для цього створені групи прогресивної 

студентської молоді, які в останні два роки навчання навчаються на кафедрах 

за індивідуальним графіком і мають один вільний від занять день на тиждень 

для науково-практичної роботи на добровільно обраній кафедрі. Це 

відповідає світовому  досвіду, згідно з яким гармонійне виховання лікаря або 

провізора передбачає засвоєння спеціальних знань і вмінь в поєднанні з 

оволодінням навичками  сучасних наукових досліджень. На 

післядипломному етапі підготовка викладачів-науковців передбачає 

навчання в аспірантурі та докторантурі, або прикріплення викладачів, як 

здобувачів ступеня доктора філософії, до відділу аспірантури і докторантури.   

Важливою перспективою розвитку наукової діяльності в Університеті є 

поступовий перехід від фінансування наукових досліджень з державного 

бюджету до їх конкурсно-грантового фінансування Науковим комітетом 

Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, а також до 

фінансування за рахунок інноваційних проектів та отриманих державних і 

міжнародних грантів. Позитивні результати участі в таких програмах і 
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грантах зроблять можливим вихід на міжнародні ринки наукоємних 

технологій.  

Важливою складовою оптимізації наукової діяльності університету є 

створення потужних НДІ і наукових центрів, забезпечених 

висококваліфікованими кадрами і сучасним обладнанням для розробки 

сучасних діагностично-лікувальних, фармацевтичних і науково-дослідних 

технологій, конкурентоспроможних на ринку наукових послуг.   

Інноваційність кінцевого науково-технічного продукту на ґрунті 

патентоспроможності і конкурентоздатності отриманих наукових 

результатів, самоокупність, як базовий курс наукової діяльності університету 

і його НДІ, виконання наукових досліджень за отриманими міжнародними 

грантами та виграними міжнародними конкурсами - обов'язкові складові 

перспективних організаційних заходів, спрямованих на оптимізацію наукової 

діяльності університету.   

В університеті успішно функціонує 16 оригінальних наукових шкіл, які 

широко відомі в Україні і за її межами. Науковцями університету 

розробляються 2 наукових напрямки: розробка патогенезу, морфологічних 

проявів, мультимодальної діагностики та терапевтичного і хірургічного 

лікування найпоширеніших хвороб; цілеспрямований синтез нових речовин і 

пошук актуальної фіто- сировини, дослідження їх біологічної активності для 

створення нових лікарських засобів. Виконуються за держзамовленням 2 

прикладні і 1 фундаментальна НДР, а також 63 ініціативних кафедральних 

НДР та 8 госпрозрахункових НДР. Вчені університету щорічно отримують до 

20 патентів України, організовують і проводять  12-15 Всеукраїнських 

науково-практичних конференцій з міжнародною участю.    

 

44..22..  ООррггааннііззааццііййннее  ззааббееззппееччеенннняя  ннааууккооввооїї  ддііяяллььннооссттіі  

Перспективи наукової діяльності університету планує ректорат 

університету, його рішення з цих питань затверджує Конференція трудового 

колективу університету або Вчена рада ЗДМУ.  

Наукову діяльність університету координує проректор з наукової 

роботи,  а забезпечують - науковий відділ,  відділ аспірантури і 

докторантури, служба інноваційної діяльності та трансферу технологій, 

спеціалізовані вчені ради, наукова бібліотека, редакційно-видавничий відділ 

періодики, метрологічна служба, а також постійно діючі комісії: науково-

планова комісія, комісія з перевірки первинної документації наукових 

досліджень, комісія з питань біоетики, комісія з дотримання академічної та 

наукової доброчесності.  

 

Науковий відділ  

Науковий відділ організовує і контролює всі види наукової діяльності 

університету. Він керується Законами України «Про вищу освіту», «Про 
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наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову і науко-технічну 

експертизу», «Про забезпечення функціонування української мови як 

державної»; чинними нормативними актами Президента України; 

Постановами КМУ від 29.04.2015 р. № 266 «Про затвердження переліку 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти», від 23.03.2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 

наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» {Із змінами, внесеними 

згідно з Постановою КМ № 283 від 03.04.2019}; наказами МОЗ та МОН  

України, Статутом ЗДМУ, Наказами ректора, Положеннями Університету.  

Науковий відділ університету координує роботу  відділу аспірантури і 

докторантури, навчального медико-лабораторного Центру, міжкафедральних 

наукових лабораторій, служби інноваційної діяльності та трансферу 

технологій, метрологічної служби, спеціалізованих вчених рад, відділу 

інформаційно-аналітичного моніторингу та сектор наукометричного аналізу 

наукової бібліотеки, редакційно-видавничого відділу періодики, а також 

роботу постійно діючих комісій: науково-планову комісію, комісію з 

перевірки первинної документації наукових досліджень, комісію з питань 

біоетики, комісію з дотримання академічної та наукової доброчесності.  

Поточною діяльністю наукового відділу керує його начальник, що 

підпорядкований проректору з наукової роботи.   

Завдання наукового відділу:  

- маркетингове і інформаційне забезпечення перспективних НДР 

університету у відповідності з національними та міжнародними 

нормами; 

- моніторинг наукових грантових пропозицій, розробка та своєчасне 

представлення заявок на виконання НДР Університету за рахунок 

національних та міжнародних грантів; 

- регулярне надання ректорату пропозицій з найбільш перспективних 

комплексних міжкафедральних наукових  проектів для їх 

конкурсно-грантового фінансування Науковим комітетом 

Національної ради України з питань розвитку науки і технологій; 

- щорічна підготовка проектів НДР на конкурси МОЗ України, МОН 

України, НАМН України  для їх конкурсного фінансування з 

державного бюджету, 

- організація виконання конкурентоспроможних на внутрішньому і 

зовнішньому ринках комплексних міжкафедральних НДР з 

актуальних проблем медицини, стоматології і фармації; 

- своєчасне укладання договорів на виконання науково-дослідних і 

науково-технічних робіт на замовлення фармацевтичних 

підприємств, лікувальних закладів, органів місцевого 

самоврядування (в тому числі - платні науково-дослідні, 

діагностичні, хіміко-аналітичні послуги в сфері медицини, фармації 

і екології згідно з чинним законодавством); 
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- облік та контроль своєчасного і якісного виконання  договорів з 

клінічних досліджень нових лікарських препаратів, що проводяться 

в Університеті з  дозволу Фармацевтичного центру МОЗ України на 

замовлення вітчизняних і іноземних фармацевтичних фірм-

виробників; 

- здійснення експертизи науково-дослідних робіт, виконаних на 

договірних засадах, та надання консультативних послуг у сфері 

наукової діяльності іншими ЗВО та науковими організаціями, 

- планування та організація високоякісної підготовки науково-

педагогічних кадрів та здійснення контролю за цим процесом;  

- організація та контроль виконання запланованих держбюджетних та 

ініціативних науково-дослідних робіт інститутів, Центрів, кафедр, 

лабораторій  та інших підрозділів університету, контроль за 

достовірністю наукових досліджень;  

- забезпечення і всебічне підвищення рівня наукових досліджень в 

університеті, їх інтеграція з навчальним процесом і практичною 

діяльністю КНП і інших закладів охорони здоров’я, фармації та 

стоматології;  

- підготовка і подання квартальних та річних статистичних та інших 

звітів з наукової діяльності університету за формами, що 

затверджені Державною службою статистики України та МОЗ 

України. 

- аналіз та висновки щодо обсягу та  ефективності науково-дослідної 

роботи науково-педагогічного складу університету;  

- внесення пропозицій щодо матеріального стимулювання та 

відзначення кращих науково-педагогічних та інших працівників 

університету; 

- розробка разом з факультетами, кафедрами, лабораторіями, 

центрами та іншими підрозділами пропозицій щодо удосконалення 

матеріально-технічної бази науково-дослідної роботи;  

- розробка пропозицій з оптимізації мережі наукових лабораторій і 

НДІ, оснащених сучасним науково-лабораторним і діагностичним 

обладнанням; 

- своєчасна атестація та сертифікація наукових структурних 

підрозділів, спеціалізованих та міжкафедральних лабораторій;  

- підготовка матеріалів та рішень Вченої ради університету з питань 

науково-дослідної роботи та здійснення контролю за їх виконанням;  

- створення спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій доктора 

філософії та доктора наук;  

- підготовка проектів наказів і розпоряджень ректора з питань 

організації науково-дослідної роботи та контроль за їх виконанням;  

- здійснення контрольних перевірок науково-дослідної роботи  НДІ, 

кафедр, лабораторій та інших підрозділів;  
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- моніторинг та своєчасне розповсюдження постанов КМУ, наказів та 

інших документів МОН і МОЗ України з питань науково-дослідної 

роботи;  

- організація роботи науково-планової комісії і комісії з перевірки 

первинної документації;  

- оптимізація роботи комісії з питань біоетики;  

- координація роботи ради молодих вчених та студентського 

наукового товариства;  

- організація та проведення університетом наукових з'їздів, 

конференцій, симпозіумів тощо;  

- координація організація та контроль регулярного видання 

періодичних наукових журналів;  

- організація, облік та контроль видання наукових монографій, 

науково-практичних методичних рекомендацій і інформаційних 

листів;  

- забезпечення набуття університетом майнових прав на об'єкти права 

інтелектуальної власності, що створені в результаті науково-

дослідної і навчально-педагогічної діяльності співробітників, та 

сприяння їх введенню  в господарський оборот; 

- розвиток і удосконалення ефективних способів трансферу 

розроблених в Університеті нових наукових технологій 

(нововведень, методичних рекомендацій, інформаційних листів, 

запатентованих нових технологій) та їх комерціалізація згідно 

чинного законодавства України;  

- організація і здійснення міжнародного наукового співробітництва;  

- організація участі науковців університету у виконанні міжнародних 

наукових програм з медицини, фармації і стоматології, 

- пропаганда досягнень науковців університету та їх впровадження у 

народне господарство, медичну і фармацевтичну практику, 

своєчасне преміювання кращих науковців університету;  

- підготовка та представлення у відповідні інстанції пропозицій 

університету щодо представлення кращих наукових робіт 

співробітників і студентів на присудження державних і 

національних премій;  

- підготовка та подання до МОЗ України щорічних звітів про наукову 

діяльність університету та щорічних звітів НДР з державним 

фінансуванням;  

- підготовка та щорічне оприлюднення інформації про найбільш 

вагомі наукові досягнення університету; 

- облік та фінансова звітність з виконаних платних і 

госпрозрахункових науково-дослідних робіт.  
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Відділ аспірантури і докторантури  

У своїй діяльності відділ керується Законами України «Про вищу 

освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про забезпечення 

функціонування української мови як державної»; Постановами КМУ від 

29.04.2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», 

від 12.08.2015 р. №  579 «Про затвердження Положення про порядок 

реалізації права на академічну мобільність», від 23.11.2011 р. № 1341 «Про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій» {Із змінами, внесеними 

згідно з Постановою КМ № 509 від 12.06.2019}, від 06.03.2019 р. № 167 «Про 

порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії», від 23.03.2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у 

закладах вищої освіти (наукових установах)» {Із змінами, внесеними згідно з 

Постановою КМ № 283 від 03.04.2019}; Наказами МОН України «Про 

затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-

педагогічним працівникам», «Про затвердження форм документів про вищу 

освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка 

академічної довідки», «Про особливості запровадження переліку галузей 

знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 

2015 року № 266 {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 

освіти і науки № 419 від 12.04.2016}», «Про опублікування результатів 

дисертацій на здобуття наукових ступенів докторів і кандидатів наук», «Про 

розширення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-

науковому рівні) вищої освіти у тому числі й на підготовку іноземців та осіб 

без громадянства»; Статутом ЗДМУ, Правилами внутрішнього розпорядку 

ЗДМУ, Наказами ректора, Положеннями Університету. 

Завдання відділу докторантури і аспірантури:  

- сприяння підготовці науково-педагогічного резерву університету 

через аспірантуру і докторантуру;  

- забезпечення конкурсного прийому вступників до аспірантури та 

докторантури; 

- організація проведення навчального процесу з аспірантами та 

формування ними індивідуальних освітніх траєкторій, а також 

забезпечення своєчасного виконання аспірантами освітньо-наукових 

програм;   

- організаційна і інформаційна підтримка аспірантів, докторантів і 

здобувачів з питань планування дисертаційних робіт і ведення 

первинної наукової документації; 

- організація своєчасного призначення Вченою радою наукових 

керівників  аспірантів та консультантів докторантів, а також 

своєчасного планування тем дисертаційних робіт аспірантів та 

докторантів; 
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- організація освітньої, інформаційної, консультативної, фінансової та 

соціальної підтримки аспірантів та докторантів; 

- своєчасний перегляд та корекція освітньо-наукових програм 

аспірантів відповідно до сучасних тенденції розвитку спеціальності, 

ринку праці, та пропозицій  потенційних роботодавців; 

- забезпечення здобуття аспірантами спеціальних компетентностей, 

що відповідають їх майбутній науковій, педагогічній та професійній 

діяльності;  

- періодичне опитування/анкетування аспірантів з питань 

ефективності засвоєння ними освітньо-наукових програм, навичок 

дослідницької та педагогічної діяльності та виконання ними 

наукових досліджень; 

- аналіз якості і контроль своєчасності виконання індивідуальних 

навчальних і наукових планів та дисертаційних робіт аспірантами,  

докторантами та здобувачами; 

- організаційне та матеріальне забезпечення виконання і апробації 

результатів наукових досліджень аспірантів та докторантів; 

- сприяння дотримання аспірантами і докторантами академічної 

доброчесності в освітньо-науковому середовищі, а також розвиток 

механізмів її реалізації; 

- забезпечення академічної навчальної на наукової мобільності 

аспірантами, докторантами, здобувачами; 

- сприяння інтернаціоналізації наукових досліджень аспірантів і 

докторантів та їх участі у міжнародних грантах; 

- розвиток співпраці з провідними вітчизняними та закордонними 

ЗВО і науковими установами з метою підвищення якості підготовки 

аспірантів і докторантів в Університеті (в тому числі - впровадження 

процесів подвійного керівництва виконання дисертаційних робіт);  

- проведення атестації аспірантів, запланованих здобувачів і 

докторантів, та своєчасне затвердження Вченою радою звітів з її 

результатів; 

- організація та проведення попередньої експертизи дисертацій на 

здобуття наукового ступеню доктора філософії та доктора наук. 

- надання ректорату пропозицій щодо працевлаштування аспірантів 

та докторантів Університету; 

- своєчасна корекція форм поточної і звітної наукової документації 

дисертаційних робіт до діючих вимог МОН України. 

 

Служба інноваційної діяльності та трансферу технологій  

У своїй діяльності керується Цивільним кодексом України; законами 

України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про державне 

регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», «Про наукову та 

науково-технічну експертизу», «Про авторське право і суміжні права», «Про 

охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на знаки для 
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товарів і послуг» та іншими документами законодавчої бази у сфері 

інтелектуальної власності, нормативними актами НАН України, МОЗ 

України, МОН України, чинними нормативними актами Президента України; 

нормативними актами Держстандарту України, розпорядженнями обласної 

державної адміністрації та органів місцевого самоврядування, Статутом 

Університету, положеннями ЗДМУ, наказами ректора, рішеннями Вченої 

ради Університету.   

Служба забезпечує розвиток і удосконалення в університеті циклу 

інноваційної наукової діяльності - від фундаментальних і прикладних 

розробок, до патентування охороноспроможних рішень та їх трансферу і 

впровадження у медичну та фармацевтичну практику; забезпечує набуття 

Університетом майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що 

створені в результаті науково-дослідної і навчально-педагогічної діяльності 

співробітників, та сприяє їх введенню  в господарський оборот. 

Завдання і функції служби інноваційної діяльності та трансферу 

технологій:  

- участь у розробці інноваційних й інвестиційних проектів та програм 

перспективного розвитку Університету. 

- інформаційне та патентно-ліцензійне забезпечення перспективних 

НДР університету у відповідності з національними та міжнародними 

нормами. 

- забезпечення набуття Університетом майнових прав на об'єкти 

права інтелектуальної власності, що створені в результаті науково-

дослідної і навчально-педагогічної діяльності співробітників, та 

сприяння їх введенню  в господарський оборот. 

- організація і забезпечення роботи Експертно-консультативної 

комісії з питань інтелектуальної власності Запорізького державного 

медичного університету.  

- моніторинг баз даних і інформаційно-довідкових систем Укрпатенту 

та інших відповідних установ щодо дотримання співробітниками 

Університету норм законодавства з реєстрації службових винаходів 

(корисних моделей), створених з використанням реагентів, 

лабораторних тварин, обладнання та досвіду працівників 

Університету, стосовно яких розподіл майнових прав вирішується 

виключно за участю Університету, а також щодо реєстрації 

авторських прав на службові твори, комп’ютерні програми тощо. 

- проведення моніторингу і аналізу результатів науково-дослідних, 

дисертаційних, навчально-педагогічних та методичних робіт, з 

метою своєчасного виявлення патентоздатних об'єктів права 

інтелектуальної власності, які мають комерційний потенціал,  та 

доцільності їх правової охорони в Університеті, в Україні і в 

іноземних державах. 

- визначення через Експертно-консультативну комісію з питань 

інтелектуальної власності та бухгалтерію Університету доцільності, 
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виду  та строків взяття на облік Університету об’єктів права 

інтелектуальної власності. 

- інформаційно-аналітичне забезпечення робіт зі створення, охорони, 

захисту, комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності, 

майнові права на які належать Університету, та залучення 

інвестицій для їх комерційного використання. 

- виконання патентних, патентно-кон'юнктурних та маркетингових 

досліджень при проведенні науково-дослідних, дисертаційних, 

навчально-педагогічних  і методичних робіт та підготовка 

пропозицій щодо доцільності патентування їх результатів. 

- - підготовка та подання комплектів заявочних матеріалів для 

отримання патентів/свідоцтв про реєстрацію авторських прав на 

об'єкти права інтелектуальної власності у визначені законодавством 

органи   в Україні та в іноземних державах відповідно до 

національних і міжнародних процедур. 

- своєчасне укладення передбачених чинним законодавством України 

трудових договорів та договорів цивільно-правового характеру з 

авторами об'єктів права інтелектуальної власності та здійснення 

контролю за їх виконанням. 

- сприяння додержанню законності у реалізації особистих 

немайнових та майнових прав авторів об'єктів права інтелектуальної 

власності. 

- розробка і вдосконалення нормативної і методичної документації 

Університету, що регламентує створення, правову охорону і 

комерціалізацію об'єктів права інтелектуальної власності, 

фінансування такої діяльності, виплату винагород і інших форм 

заохочення працівникам – винахідникам (авторам) і особам, які 

сприяли цій діяльності. 

- надання ректорату пропозицій щодо участі Університету в 

конкурсах у сфері інтелектуальної власності, об’явлених 

Міністерствами, відомствами, академіями, а також пропозицій щодо 

участі Університету у міжнародному співробітництві у сфері 

інтелектуальної власності в рамках міжнародних програм, проектів і 

грантів, професійних асоціацій. 

- надання співробітникам Університету і здобувачам вищої освіти 

консультативно-правової, інформаційної і практичної допомоги в 

реалізації ними особистих немайнових і майнових прав на об'єкти 

права інтелектуальної власності і пільг, передбачених правовими 

актами України та Університету (у тому числі, права працівників-

винахідників на винагороду). 

- надання ректорату Університету пропозицій щодо заохочення 

працівників та інших осіб, які сприяли створенню, правовій охороні 

та використанню об'єктів права інтелектуальної власності 

Університету. 
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- аналіз результатів науково-дослідних, дисертаційних, навчально-

педагогічних та методичних робіт, з метою виявлення 

перспективних об'єктів трансферу технологій. 

- здійснення трансферу і впровадження нових перспективних 

технологій (нововведень, методичних рекомендацій, інформаційних 

листів, запатентованих нових технологій), розроблених в 

Університеті, та їх комерціалізація згідно чинного законодавства 

України. 

 

Науково-планова комісія 

Науково-планова комісія є постійно діючим органом при Вченій Раді 

університету.  Її діяльність спрямована на експертну оцінку науково-

дослідних робіт,  дисертаційних робіт здобувачів ступеня доктора філософії і 

доктора наук  при їх плануванні в Університеті, а також на експертну оцінку 

наукових  монографій, які плануються до видання в університеті за 

результатами науково-дослідних  робіт. Науково-планова комісія керується 

Законами України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну 

діяльність»; Постановами КМУ від 01.03.1999 № 309 «Про підготовку 

науково-педагогічних і наукових кадрів», від 29.04.2015 р. № 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти», від 06.03.2019 р. № 167 «Про порядок 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», від 

23.03.2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої 

освіти (наукових установах)» {Із змінами, внесеними згідно з Постановою 

КМ № 283 від 03.04.2019}; Наказами МОН України «Про затвердження 

Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним 

працівникам»,  «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття 

наукових ступенів докторів і кандидатів наук»; Статутом ЗДМУ, Наказами 

ректора, Положеннями Університету. 

Завдання науково-планової комісії:  

- розвиток і планування в університеті найбільш актуальних 

фундаментальних і прикладних наукових досліджень з медицини, 

фармації, стоматології та гуманітарних наук;  

- планування комплексних наукових досліджень з іншими заклалами 

вищої освіти і науково-дослідними інститутами України та 

зарубіжних країн;  

- рецензування монографій і рекомендації Вченій раді університету з 

доцільності їх видання;   

- рецензування на етапі планування і затвердження тем кафедральних 

науководослідних робіт;  

- рецензування на етапі планування і затвердження тем докторських 

дисертацій та дисертацій здобувачів ступеня доктора філософії; 



72 

 

- допомога дисертантам, здобувачам наукового ступеня і керівникам 

науково-дослідних робіт у складанні документації з планування 

дисертаційних та науково-дослідних робіт у відповідності до діючих 

постанов КМУ, наказів МОН України та нормативних положень 

НАЗЯВО.  

Рішення науково-планової комісії затверджуються Вченою радою 

університету. 

 

Комісія з перевірки первинної  наукової документації  

Комісія з перевірки первинної наукової документації дисертаційних і 

науково-дослідних робіт є постійно діючим робочим органом університету з 

експертної оцінки достовірності виконання науково-дослідних та 

дисертаційних робіт та відсутності порушень принципів академічної і 

наукової доброчесності, а також діючих етичних та правових норм. 

Діяльність комісії з перевірки первинної документації наукових 

досліджень спрямована на підтримку в Університеті принципів академічної і 

наукової доброчесності, проведення наукових досліджень згідно з 

інформованою згодою хворого і принципами добросовісного виконання 

випробувань і клінічних досліджень (Якісної Клінічної Практики / GCP, 

Якісної Лабораторної Практики / GLP, Якісної Статистичної Практики /GSP, 

Якісної Виробничої Практики / GMP ) та положеннями  Гельсінської 

декларації 1964 р.;  згідно з  Конвенцією Ради Європи про права людини та 

біомедицину 1997 р., Європейською конвенцією про захист тварин, що 

використовуються в експериментальних та інших наукових цілях 2004 р.,  

згідно з директивами Європейського парламенту та Ради Євросоюзу про 

захист тварин, що використовуються в наукових цілях 2010 р. та відповідно 

до чинного законодавства України. 

Контроль за діяльністю комісії з перевірки первинної документації 

наукових досліджень здійснюється проректором з наукової роботи. 

Основні функції комісії: 

Контроль своєчасності складання, повноти і правильності ведення 

первинної документації наукових досліджень дисертаційних і науково-

дослідних робіт.  

Періодична перевірка оригінальної первинної документації 

дисертаційних досліджень та науково-дослідних робіт, які виконуються за 

планом Університету, державним замовленням МОЗ України, за Програмами 

спільних наукових досліджень між спеціалізованими підрозділами 

університету, за договорами про співробітництво між ЗДМУ і закладами 

охорони здоров’я, за договорами про наукове співробітництво із зовнішніми 

лабораторіями, Центрами, НДІ і ЗВО, а також за міжнародними договорами, 

проектами та меморандумами. 

Комісія перевіряє всю первинну документацію наукових досліджень 

дисертанта і складає відповідну довідку: 

- при щорічній атестації аспірантів і докторантів; 
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- перед проведенням попередньої експертизи (міжкафедральної 

апробації)  завершеної дисертаційної роботи та її представленням в 

спеціалізовану вчену раду до офіційного захисту.  

Комісія перевіряє всю первинну документацію наукових досліджень і 

складає відповідний акт: 

- при складанні щорічних перехідних і заключних звітів з 

держбюджетних і ініціативних НДР університету;  

- при складанні звітів з НДР, які виконувалися за договорами про 

наукове співробітництво із зовнішніми лабораторіями, Центрами, 

НДІ і ЗВО, а також за міжнародними договорами, проектами та 

меморандумами. 

Консультування науково-педагогічних співробітників та дисертантів 

Університету щодо правильної реєстрації первинної документації наукових 

досліджень, які виконуються за планом Університету, державним 

замовленням МОЗ України, за Програмами спільних наукових досліджень 

між спеціалізованими підрозділами університету, за договорами про 

співробітництво між ЗДМУ і закладами охорони здоров’я, за договорами про 

наукове співробітництво із зовнішніми лабораторіями, Центрами, НДІ і ЗВО, 

а також за міжнародними договорами, проектами та меморандумами.   

Допомога PhD-аспірантам, докторантам та здобувачам наукових 

ступенів в приведенні первинної наукової документації дисертаційних 

досліджень у відповідність до вимог ДАК МОН України та НАЗЯВО. 

Своєчасна корекція форм первинної документації наукових досліджень 

згідно вимог ДАК МОН України та НАЗЯВО. 

Акти і довідки комісії з перевірки первинної документації наукових 

досліджень підписуються головою комісії з перевірки первинної 

документації і затверджуються проректором з наукової роботи університету. 

 

Комісія з питань біоетики 

Комісія з питань біоетики  Запорізького державного медичного 

університету контролює відповідність наукових досліджень в університеті 

інформованій згоді хворого і морально-етичним нормам, а також їх 

відповідність до правил ІСН/GCP, Гельсінської декларації 1964 р., Конвенції 

Ради Європи про права людини та біомедицину 1997 р., до Міжнародних 

етичних рекомендацій з проведення біомедичних досліджень з участю 

людини 1993 р., до директив Європейського парламенту та Ради Євросоюзу 

про захист тварин, що використовуються в наукових цілях 2010 р., до 

Європейської конвенції про захист тварин, що використовуються в 

експериментальних та інших наукових цілях 2004 р., та відповідність до 

чинного законодавства України і Статуту Університету. 

Комісія діє на громадських засадах, незалежна від впливу органів влади 

та посадових осіб.  

В частині експертної оцінки роботи дослідників з пацієнтами, Комісія 

керується Законом України “Про лікарські засоби”, принципами 
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добросовісного виконання випробувань і клінічних досліджень (Якісної 

Клінічної Практики / GCP, Якісної Лабораторної Практики / GLP, Якісної 

Статистичної Практики /GSP, Якісної Виробничої Практики / GMP ) та 

положеннями  Гельсінської декларації 1964 р., Міжнародними етичними 

рекомендаціями з проведення біомедичних досліджень з участю людини 

1993 р., Конвенцією Ради Європи про права людини та біомедицину 1997 р. 

В частині роботи дослідників з експериментальними тваринами 

керується Директивами Європейського парламенту та Ради Євросоюзу від 

22.09.2010 р. «Про захист тварин, що використовуються в наукових цілях», 

Європейською конвенцією від 22-24.09.2004 р. «Про захист тварин, що 

використовуються в експериментальних та інших наукових цілях», Законом 

України «Про захист тварин від жорстокого поводження» від 21.02.2006 № 

3447-IV (Редакція станом на 13.02.2020) та «Порядком проведення 

науковими установами дослідів, експериментів на тваринах» (затвердженому 

наказом МОН  молоді та спорту України від 01.03.2012 № 249). 

Основні  завдання Комісії з питань біоетики:  

- біомедична та етична експертиза всіх наукових досліджень з участю 

людини, як предмету дослідження;  

- захист прав та інтересів осіб, залучених до клінічного випробування 

лікарських засобів;  

- захист прав та інтересів дослідників;  

- забезпечення етичної та морально-правової оцінки матеріалів 

клінічного випробування на волонтерах нових лікарських засобів;  

- забезпечення гуманного ставлення дослідників до лабораторних 

тварин.  

Комісія розглядає матеріали клінічних випробувань нових лікарських 

засобів, а також матеріали всіх науково-дослідних і дисертаційних робіт до їх 

початку, в процесі виконання та після їх закінчення.  

Комісія складає і надає замовнику або досліднику висновок у 

письмовій формі про клінічні випробування нових лікарських засобів.  

Комісія складає і надає відповідну довідку з дисертаційних та науково-

дослідних робіт, що виконуються в університеті: 

- проректору з наукової роботи університету – на етапі планування 

НДР і дисертаційної роботи; 

- дисертанту: при плануванні дисертаційної роботи в науково-

плановій комісії університету; перед проведенням попередньої 

експертизи (міжкафедральної апробації) завершеної дисертаційної 

роботи та її представленням в Спеціалізовану вчену раду до 

офіційного захисту; 

- керівнику НДР – на етапі подачі заключного звіту з НДР. 

Висновки біоетичної експертизи про будь-які проведені в університеті 

наукові дослідження також надаються на запит відповідних державних 

установ. 
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Комісія з дотримання академічної та наукової доброчесності 

Головними складовими виконання наукових робіт і дисертаційних 

досліджень майбутніх кандидатів наук, докторів філософії та докторів наук є 

особиста чесність дослідників, реальність і прозорість всіх етапів виконання 

наукової роботи в сучасних лабораторіях ЗДМУ, щорічне звітування 

результатів дослідження та атестація дослідників:  

- Фундаментальні цінності академічної доброчесності закладені в 

освітньо-наукову програму PhD-аспірантів і викладаються їм 

протягом перших двох років навчання в аспірантурі.  

- Планування НДР та дисертаційних робіт проводиться прилюдно на 

розширених засіданнях науково-планової комісії і комісії з біоетики 

університету та затверджуються Вченою радою університету.  

- Виконання наукових експериментальних, клінічних і 

фармацевтичних  досліджень зосереджено в оснащених сучасним 

обладнанням лабораторіях Університету і Університетської клініки, 

які сертифіковані МОЗ України; наукове, діагностичне і 

лабораторне обладнання щорічно проходить метрологічну повірку.   

- Всі кількісні розрахунки з наукових досліджень виконуються в 

закупленій університетом ліцензованій програмі «STATISTICA® for 

Windows».  

- Проміжні і заключні результати наукових досліджень щорічно 

перевіряються атестаційною комісією університету та комісією з 

перевірки первинної наукової документації.  

- Університет видає 3 фахові журнали України,  з яких «Запорізький 

медичний журнал» і журнал «Патологія» включені в базу даних 

WEB of Science Cor Collection.  

- В університеті запроваджена ліцензована міжнародна антиплагіатна 

система STRIKEPLAGIARISM.COM, в якій перевіряються всі 

завершені дисертаційні роботи, монографії, навчально-методичні 

видання, а також наукові статті, які надсилаються для публікації в 

журнали. 

- Кожна особа, яка підготувала від імені університету наукову 

публікацію в будь-який журнал світу подає в науковий відділ 

декларацію про те, що її робота не містить плагіату, і що автор 

готовий прийняти відповідне покарання у разі його виявлення. 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти 

передбачає: 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання; 

- посилання на джерела інформації у разі запозичення ідей, 

тверджень, відомостей; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної, 

наукової діяльності; 

- дотримання норм законодавства про авторське право. 
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Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічних 

працівників передбачає: 

- самостійне створення усіх результатів навчальної, наукової, 

методичної діяльності відповідно до посадових обов’язків (книги, 

брошури, статті, навчальні та навчально-методичні посібники, 

атласи, об’єкти інтелектуальної власності, тестові завдання для 

контролю знань, виступи, лекції, промови, комп’ютерні програми, 

бази даних, бази даних, аудіовізуальні твори, ілюстрації, збірники 

творів, енциклопедії та антології, тексти перекладів тощо); 

- дотримання загальноприйнятих етичних норм; 

- дотримання норм Конституції і законів України; 

- повагу до осіб, які здобувають освіту, до їхніх батьків та осіб, які їх 

замінюють, незалежно від віку, статі, стану здоров’я, громадянства, 

національності, ставлення до релігії, кольору шкіри, місця 

проживання, мови спілкування, походження, соціального і 

майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин. 

Неприйнятними у навчальній, науковій діяльності для здобувачів 

освіти та науково-педагогічних працівників Університету є: 

- академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) 

наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як 

результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення 

опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших 

авторів без зазначення авторства; 

- самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних 

раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових 

результатів; 

- фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в 

освітньому процесі або наукових дослідженнях; 

- фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, 

що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень; 

- списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під 

час оцінювання результатів навчання; 

- обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної 

освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього 

процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, 

самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування; 

- хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу 

чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, 

пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального 

характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому 

процесі; 

- необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки 

результатів навчання здобувачів освіти. 
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З метою моніторингу дотримання членами колективу моральних та 

правових норм в Університеті наказом ректора створюється Комісія з питань 

академічної доброчесності (далі - Комісія), яка керується у своїй роботі 

Конституцією України, Законом України «Про вищу освіту», іншими 

чинними нормативно-правовими актами, Статутом Запорізького державного 

медичного університету та Положенням «Про порядок перевірки текстових 

документів у Запорізькому державному медичному університеті». 

До складу комісії входять: проректор з наукової роботи, проректор з 

науково-педагогічної роботи, вчені секретарі спеціалізованих вчених рад, 

декани факультетів, голова ради молодих вчених, голова студентської ради, 

провідні фахівці за напрямками діяльності. Комісія наділяється правом 

одержувати і розглядати заяви щодо порушення Положення та надавати 

пропозиції адміністрації Університету щодо накладання відповідних санкцій. 

За порушення принципів академічної доброчесності здобувачі освіти і 

наукового ступеня можуть бути притягнені до такої відповідальності: 

- відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого 

звання; 

- позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвоєного 

вченого звання; 

- позбавлення права брати участь у роботі Вчених рад чи займати 

визначені законом керівні посади. 

 

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих 

вчених  

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих 

вчених Запорізького державного медичного університету (далі – Наукове 

товариство) є невід’ємною частиною громадського самоврядування 

Запорізького державного медичного університету. Наукове товариство 

представляє інтереси студентів, слухачів, аспірантів, докторантів і молодих 

вчених перед адміністрацією Запорізького державного медичного 

університету та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку 

академічної кар’єри. 

Наукове товариство здійснює свою діяльність відповідно до 

Конституції України, Закону України «Про вищу освіту», інших 

законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів органів державної 

влади України та органів місцевого самоврядування, локальних правових 

актів та статуту Запорізького державного медичного університету.  

Наукове товариство здійснює свою діяльність у напрямках і формах, 

що не суперечать нормам чинних нормативно-правових актів. Наукове 

товариство діє на принципах: свободи наукової творчості; добровільності, 

колегіальності, відкритості; рівності прав осіб, які навчаються та працюють в 

університеті. Наукова діяльність членів Наукового товариства здійснюється в 

межах напрямків наукових досліджень Запорізького державного медичного 

університету. 
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Завданнями наукового товариства є: 

- Сприяння формуванню та розкриттю наукового та творчого 

потенціалу осіб, які навчаються та працюють в Запорізькому 

державному медичному університеті, їх здібностей, формуванню 

особистості дослідника, сучасного вченого з широким 

демократичним світоглядом. 

- Допомога молодим спеціалістам у виборі методів лабораторних і 

клінічних досліджень та в опануванні сучасної медичної та хіміко-

фармацевтичної апаратури.  

- Сприяння студентам і молодим спеціалістам в освоєнні нових 

методів діагностики, лікування та профілактики захворювань.  

- Розвиток наукової мобільності студентів і молодих вчених, 

налагодження творчих зв’язків з науковою молоддю інших ЗВО та 

НДІ, участі студентів і молодих вчених у міжнародних студентських 

та викладацьких обмінах. 

- Сприяння обміну інформацією між молодими вченими і 

дослідниками та розвитку міжвузівського та наукового і 

культурного міжнародного співробітництва. 

- Надання умов молодим спеціалістам для освоєння технологій 

виробництва, випробування та стандартизації лікарських речовин.   

- Сприяння впровадженню в практичну охорону здоров'я досягнень 

молодих науковців.   

- Організація та проведення міжкафедральних тематичних семінарів і 

конференцій з актуальних питань медицини та фармації.   

- Організація та проведення наукових конференцій, симпозіумів, 

семінарів, виставок наукових робіт молодих вчених у вищому 

навчальному закладі та у межах країни.   

- Сприяння інтернаціоналізації наукових досліджень студентів і 

молодих вчених та їх участі у міжнародних грантах і конференціях. 

- Організаційна і фінансова допомога при публікації найкращих 

наукових робіт в спеціалізованих журналах і в фахових наукових 

виданнях України.  

- Представлення кращих наукових робіт молодих науковців на 

державні конкурси та конкурси НАМН, МОН і МОЗ України.  

 

44..33..  ІІннффооррммааццііййннее  ззааббееззппееччеенннняя  ннааууккооввооїї  ддііяяллььннооссттіі  

Інформаційне забезпечення наукової діяльності НДІ, наукових 

підрозділів і кафедр Університету здійснюється підрозділами наукової 

бібліотеки: інформаційно-бібліографічним відділом, відділом інформаційно-

аналітичного моніторингу та сектором наукометричного аналізу. 
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Основні напрями діяльності: 

- моніторинг наукометричних показників ЗДМУ в наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science та науковому он-лайн сервісі 

GoogleScholar; 

- сприяння підвищенню публікаційної активності викладачів, 

науковців, відстеження їх присутності в наукометричних базах 

даних, використання наукометричних технологій оцінки наукової 

діяльності; 

- пошук нових можливостей з інтеграції у світовий інформаційний 

простір, розширення «відкритого контенту» з метою підвищення 

престижу і рейтингу ЗДМУ та науковців; 

- сприяння впровадженню світових стандартів академічного письма 

та культури публікацій; популяризація принципів наукової 

доброчесності, просування практики запобігання плагіату; 

- участь у розвитку видавничих проєктів наукових фахових 

періодичних видань ЗДМУ відповідно до міжнародних стандартів та 

просування їх до міжнародних наукових та наукометричних баз 

даних; 

- надання консультативної допомоги при проведенні та оформленні 

документації з інформаційного пошуку для науковців;  

- удосконалення картотеки Публікацій співробітників університету; 

- проведення тренінгів, семінарів та вебінарів з наукометрії; 

- пропагування серед наукової спільноти наукових досягнень ЗДМУ. 

 

44..44..  ММееттррооллооггііччннее  ттаа  ііннжжееннееррннее  ззааббееззппееччеенннняя  ннааууккооввооїї  ддііяяллььннооссттіі  

З метою забезпечення єдності вимірювань, достовірності отриманих 

результатів, метрологічна служба проводить метрологічний контроль та 

нагляд в процесі виконання науково-дослідних і дисертаційних робіт, 

здійснює метрологічну експертизу та контроль за оформленням звітів про 

НДР та рукописів дисертацій.  

Основні функції метрологічної служби:  

- Метрологічний і стандартизаційний супровід дисертаційних 

досліджень докторантів, аспірантів і здобувачів:  

- на етапі планування дисертаційних робіт;  

- на етапі попередньої експертизи дисертацій перед їх офіційним 

захистом.   

- Метрологічна експертиза та нормоконтроль проміжних і заключних 

звітів з науково-дослідних робіт та рукописів дисертацій.  

- Проведення в університеті в установленому порядку обліку 

метрологічної атестації, повірки, калібрування і ремонту засобів 

вимірювальної техніки. 
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- Впровадження в підрозділах університету галузевих, національних і 

міжнародних стандартів, які регламентують норми точності, методи 

і засоби вимірювання, використання  вимірювальної техніки.  

- Впровадження в підрозділах університету в установленому порядку 

сучасних методик  вимірювань, методик метрологічної атестації та 

калібрування ЗВТ; 

- Укладання договорів про технічний нагляд, ремонт та повірку 

унікальних, високотехнологічних засобів вимірювальної техніки з 

організаціями, які мають на це право.  

- Забезпечення контролю за оснащенням наукової та навчальної 

діяльності всіма необхідними засобами вимірювальної техніки і за 

відповідністю їх застосування вимогам нормативної документації.   

- Гарантування відповідності застосування засобів вимірювальної 

техніки вимогам нормативної документації в усіх підрозділах 

Університету.  

- Контроль за укомплектованістю інформаційного фонду стандартів, а 

також забезпечення зберігання та повірки в установленому порядку 

робочих еталонів і зразкових засобів вимірювальної техніки.  

- Взаємодія з територіальним органом ЦОВМ - «ДП Запоріжжя-

стандартметрологія». 

- Організація підвищення кваліфікації працівників служби і осіб, які 

використовують засоби вимірювальної техніки.  

- Своєчасна звітність в головну організацію стандартизації та 

метрології.  

Поряд з організацією перевірки та ремонту засобів вимірювальної 

техніки, метрологічна служба проводить заплановані заходи з впровадження 

стандартів, нормативних документів, здійснює метрологічний нагляд за 

дотриманням їх вимог для забезпечення єдності вимірювань в наукових 

дослідженнях, лікувальному процесі та інших сферах діяльності 

університету.  

 

44..55..  ІІннффрраассттррууккттуурраа  ннааууккооввиихх  ппііддррооззддіілліівв  ууннііввееррссииттееттуу    

Інфраструктуру наукових підрозділів університету складають НДІ 

медико-екологічних проблем, Інститут клінічної патології, Центр медико-

генетичного скринінгу та ектракорпорального запліднення, НВО 

«Фарматрон», навчальний медико-лабораторний Центр (НМЛЦ), 

сертифікаційно-випробувальна лабораторія парфумерно-косметичних товарів 

і товарів побутової хімії, 11 лабораторій медико-профілактичного центра 

«Здоров'я» Університетської клініки, міжкафедральні наукові лабораторії.  
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НДІ медико-екологічних проблем 

НДІ медико-екологічних проблем (НДІ МЕП) створений в 1995 році. 

Враховуючи специфіку екології промислового центру, НДІ МЕП виконує 

наукові дослідження з моніторингу навколишнього середовища м. Запоріжжя 

з метою запобігання шкідливих викидів промислових підприємств в 

атмосферу і водний басейн Дніпра та проводить санітарно-токсикологічну 

експертизу токсичних речовин, а також виконує моніторинг вмісту 

алергенного пилку рослин та спор грибів в атмосферному повітрі м. 

Запоріжжя з метою попередження спалахів захворювань, які пов’язані з 

аероалергенами.  

У своїй структурі НДІ МЕП має  відділ токсико-гігієнічних досліджень 

та лабораторію аеробіології палінологічного моніторингу.  

У відділі токсико-гігієнічних досліджень визначається вміст 

ультрадисперсних аерозолів в атмосферному повітрі м. Запоріжжя та в 

повітрі робочої зони промислових підприємств, а також досліджується вплив 

на організм людини фізичних чинників навколишнього середовища: шуму, 

вібрації, ультразвуку, інфразвуку, електромагнітного випромінювання, 

ультрафіолетового випромінювання, природного та штучного освітлення. 

Лабораторія аеробіології  виконує періодичні вимірювання 

концентрації пилку алергенних рослин та спор грибів в атмосферному 

повітрі м. Запоріжжя, досліджує причини підвищення кількості 

аероалергенів, які пов’язані з біологічними особливостями рослин і грибів в 

комбінації з несприятливими метеорологічними умовами, а також розробляє 

методи прогнозування небезпечної аероалергенної ситуації через оперативне 

інформування лікарів та хворих (зокрема, з використанням гаджету для 

Android, розробленого в університеті). 

Лабораторія співпрацює з ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. 

Марзєєва НАМНУ" та входить до Європейської мережі аероалергенного 

спостереження. 

Перспективою подальшого розвитку НДІ МЕП є: 

- Розвиток досліджень забрудненнями навколишнього середовища 

радіаційними факторами об’єктів довкілля. 

- Створення системи постійно діючого екологічного моніторингу 

навколишнього середовища та своєчасного попередження 

забруднення навколишнього середовища промисловими 

підприємствами та пилком алергенних рослин.  

 

Інститут клінічної патології людини  

Інститут клінічної патології людини (Інститут) створено у 2003 році.  В 

Інституті зосереджені сучасні патоморфологічні науково-діагностичні 

дослідження хвороб людини (патогістологічні, гістохімічні, 

імуногістохімічні, морфометричні, електронно-мікроскопічні, 

морфометричні дослідження). У взаємодії з ПЛР-лабораторією університету 

в Інституті виконуються молекулярно-генетичні дослідження. 
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Основні завдання Інституту:   

- Розробка і впровадження сучасних технологій ранньої прижиттєвої 

морфологічної діагностики захворювань в біоптатах хворих у 

відповідноств до міжнародних стандартів.  

- Виконання науково-дослідних робіт з актуальних проблем 

медицини за державним замовленням, грантами або на ініціативних 

засадах.  

- Виконання сучасних морфологічних досліджень разом з 

запланованими аспірантами, докторантами і здобувачами наукових 

ступенів.  

- Проведення кваліфікованої прижиттєвої діагностики біопсійного та 

післяопераційного матеріалу з використанням молекулярно-

генетичних і імуногістохімічних методів.  

- Проведення на сучасному рівні наукових досліджень з 

гепатопанкреатології, онкопатології, нефрології, інфекційних і 

ендокринних хвороб, хвороб шлунково-кишкового тракту, 

цереброваскулярних хвороб, постреанімаційної хвороби.  

- Організація та проведення курсів тематичного удосконалення 

лікарів-патологоанатомів та судово-медичних експертів з 

актуальних проблем діагностики хвороб, а також науково-

практичних семінарів, клініко-патологоанатомічних і біопсійних 

конференцій.  

- Надання консультативної допомоги іншим закладам охорони 

здоров'я.  

- Участь у роботі експертних комісій, вчених і медичних рад.  

В структурі  Інституту дві основні науково-практичні лабораторії, 

оснащені найсучаснішим науково-діагностичним обладнанням: 

- лабораторія патогістологічної  і імуногістохімічної діагностики; 

- лабораторія електронної мікроскопії з морфометричним аналізом 

ультраструктур. 

В лабораторії патогістологічної  і імуногістохімічної діагностики за 

різними видами біопсій проводиться рання патоморфологічна, гістохімічна і 

імуногістохімічна діагностика більшості хвороб людини: 

- за пункційними біопсіями виконується рання діагностика гепатитів і 

циррозів печінки, гломерулонефритів і нефропатій, пухлин    і 

пухлино- подібних процесів печінки і підшлункової залози, а також 

дисгормональних та пухлинних захворювань молочної і 

передміхурової залози; 

- за ендоскопічними біопсіями здійснюється рання діагностика 

гастритів, виразкової хвороби, доброякісних і злоякісних пухлин 

шлунку і кишечника; 

- за інцизійними біопсіями  та зіскобами ендометрію виконується 

диференціальна морфологічна і імуногістохімічна діагностика 

інфекційно-запальних захворювань, доброякісних і злоякісних 
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пухлин шкіри та легень, а також дисгормональних, запальних, 

пухлиноподібних і пухлинних хвороб жіночих і чоловічих статевих 

органів. 

В лабораторії електронної мікроскопії виконуються ультраструктурні 

дослідження клітин та їх органел, позаклітинного матриксу, мікросудин та 

інших  компонентів тканин і органів експериментальних тварин та хворих 

людей, а також морфометричний аналіз клітинних ультраструктур. 

В найближчій перспективі в Інституті планується: 

- розвиток ультрагістохімічних електронномікроскопічних 

досліджень,  

- запровадження термінової біопсійної кріодіагностики запальних, 

пухлиноподібних і пухлинних захворювань людини. 

 

Центр медико-генетичного скринінгу та ектракорпорального 

запліднення 

Основною метою діяльності Центра медико-генетичного скринінгу та 

ектракорпорального запліднення (Центр МГС ЕКЗ) є поліпшення медико-

генетичного моніторингу населення з питань відновлення репродуктивної 

функції людини, впровадження сучасних методів діагностики та лікування 

безпліддя в молодих сім’ях, розвиток і виконання високотехнологічних 

медико-генетичних наукових досліджень,  а також підготовка та підвищення 

кваліфікації лікарів-репродуктологів.  

Основними завданнями Центру МГС ЕКЗ ЛГР є: 

- розробка і впровадження нових медичних технологій та новітніх 

ефективних методів діагностики, лікування та реабілітації хворих з 

порушеннями репродуктивної функції; 

- розробка та впровадження сучасних методик ендоскопічної 

діагностики та оперативного лікування хворих (жінки, чоловіки, 

підлітки) з патологією репродуктивної системи; 

- надання високоспеціалізованої допомоги пацієнтам з безплідністю з 

використанням допоміжних репродуктивних технологій;  

- рання діагностика спадкових захворювань обміну речовин та 

хромосомних аномалій; 

- організація спеціалізованої медико-генетичної допомоги населення з 

метою зниження ризику народження дітей зі спадковою або 

вродженою патологією;  

- навчання аспірантів, студентів, інтернів сучасним технологіям 

ектракорпорального запліднення.  

В Центрі МГС ЕКЗ ЛГР працюють лабораторії медичної генетики, 

ультразвукової та ендоскопічної діагностики патології репродуктивної 

системи, ектракорпорального запліднення, а також відділення 

ендоскопічноого оперативного лікування хворих з патологією 

репродуктивної системи. 
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НВО «Фарматрон»  

НВО «Фарматрон» має статус самостійної юридичної особи, в його 

керівництві – провідні вчені-професори університету. В НВО «Фарматрон» 

синтезовані вченими університету біологічно активні речовини 

перетворюються в нові лікувальні препарати. В рамках НВО «Фарматрон» 

розробляється необхідна нормативно-технологічна документація на нові 

лікарські засоби, за узгодженням з Фармакологічним центром МОЗ України 

проводяться доклінічні і клінічні випробування. Після офіційної реєстрації 

нових лікувальних препаратів НВО «Фарматрон» укладає угоди на їх 

промислове виробництво з фармацевтичними фірмами і фабриками. Ректорат 

підтримує активний синтез нових сполучень науковцями фармацевтичного 

факультету та стан кадрового забезпечення НВО «Фарматрон».   

 

Навчальний медико-лабораторний Центр  

Навчальний медико-лабораторний Центр (НМЛЦ) є основною базою 

експериментальної науково-дослідної роботи в університеті.  

В НМЛЦ виконуються науково-дослідні роботи з держбюджетних та 

ініціативних кафедральних НДР, а також фрагменти дисертаційних робіт 

аспірантів, здобувачів і докторантів університету.  

В лабораторіях НМЛЦ, оснащених сучасним високотехнологічних 

обладнанням,  виконуються молекулярно-клітинні, молекулярно-генетичні, 

фізико-хімічні, денситометричні, імуноферментні, імуногістохімічні, 

комп’ютерно-морфометричні, мікробіологічні, біохімічні, інструментальнo-

функціональні, хіміко-синтетичні, спектрофотометричні, хроматографічні і 

експериментально-фармакологічні дослідження. 

Структурними підрозділами НМЛЦ є: 

- віварій на 650 експериментальних тварин з системою клімат-

контролю,  

- операційно-лабораторний блок для моделювання патологічних 

станів і моніторингу експериментальних тварин та блок евтаназії 

лабораторних тварин,  

- лабораторія рентгенологічного і УЗД-скринінгу експериментальних 

тварин,  

- лабораторія експериментальної патофізіології, 

- лабораторія морфометричних і денситометрічних вимірів, 

- лабораторія імуноферментних досліджень, 

- гістохімічна лабораторія, 

- лабораторія молекулярно-генетичних досліджень,  

- лабораторія мікробіологічних досліджень, 

- лабораторія експериментальної  фармакології і функціональної 

біохімії,  

- лабораторія електрофорезу та імуноблотінгу, 

- лабораторія рідинної хромато-мас-спектрометрії, 

- лабораторія фізико-хімічних досліджень, 
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- лабораторія органічного синтезу № 1 та елементного аналізу, 

- лабораторія органічного синтезу № 2 та ПМР-спектрального 

аналізу, 

- лабораторія фармакологічного скринінгу біологічної активності 

синтезованих нових субстанцій і речовин. 

У найближчій перспективі планується створення сучасної лабораторії 

клітинних культур для виконання вищезазначеної палітри молекулярних 

досліджень на клітинних моделях патологічних процесів та скорочення 

експериментальних досліджень на живих тваринах 

Планується також реорганізація НМЛЦ зі створенням в ньому 2-х 

потужних відділів: відділу фундаментальних медико-лабораторних 

досліджень та відділу инноваційної експериментальної фармації.  

 

Випробувальна лабораторія парфумерно-косметичних і побутово-

хімічних товарів  

Випробувальна лабораторія парфумерно-косметичних і побутово-

хімічних товарів проводить аналіз якості парфумерно-косметичних товарів, 

поліролів, шампунів, чистючих і миючих засобів, різного мила, які 

випускаються в Україні, а також товарів, що завозяться в Україну 

закордонними фірмами-виробниками. В галузі контролю якості продукції і її 

акредитації випробувальна лабораторія співпрацює з МОЗ України, 

Управлінням по захисту прав споживачів України, а також зі Львівським, 

Запорізьким, Чернігівським, Черкаським і Дніпропетровським центрами 

стандартизації і метрології Держспоживстандарту України. На підставі 

проведених іспитовою лабораторією досліджень, на високоякісні товари 

Держстандарт України видає сертифікати відповідності, а недоброякісні 

товари забороняє до реалізації.   

 

Навчально-науковий медичний Центр «Університетська клініка» 

Виконання більшості наукових лабораторно-біохімічних і клініко-

інструментальних досліджень на пацієнтах і хворих  зосереджено в 

навчально-науковому медичному Центрі «Університетська клініка» (далі – 

Клініка), яка має оснащену сучасним обладнанням клініко- діагностичну 

лабораторію, найсучасніше рентген-діагностичне відділення, оснащене 

цифровою рентгенівською діагностичною системою Precision RXI-CR 30-X в 

комплекті з цифровим перетворювачем «GENERAL ELECTRIC» (США), 

ортопантомографом X-ERA-SMART (Японія), апаратом для інтраоральной 

рентгенографії Dent navi (Японія), радівізіографом (Італія), а також 11 

лабораторій, локалізованих у діагностичному центрі  «Здоров'я» Клініки:  

- лабораторія навантажувальних стрес-тестів у кардіології - для 

діагностики ішемічної хвороби серця, оцінки толерантності до 

фізичного навантаження, реакції артеріального тиску на 

навантаження, виявлення прихованих порушень ритму і провідності 

серця. 
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- лабораторія психофізіологічних досліджень – для оцінки та 

немедикаментозної корекції психофізіологічного стану (стрес-

тестування) під контролем фізіологічних параметрів: ритмів 

електроенцефалографії, інтегральної електроміографії, 

кардіоритмограми, змін температури, шкірно-гальванічної реакції, 

частоти дихання; 

- лабораторія добового моніторування артеріального тиску та 

електрокардіограми; 

- лабораторія ультразвукових досліджень – для дослідження патології 

серця на його 4D моделі за один серцевий цикл, для проведення 

черезстравохідної ехокардіографії, для  діагностики патології 

внутрішніх органів, серця та судин з використанням дуплексного і 

триплексного сканування; 

- лабораторія  діагностики порушень нервової системи – виконуються 

електроенцефалографічні дослідження з топографічним 

картуванням, аналіз електроенцефалограм, реєстрація та аналіз 

викликаних потенціалів усіх модальностей і 

електронейроміографічні дослідження; 

- лабораторія ультразвукової денситометрії, в якій виконується 

скринінг остеопорозу та визначається міцність кортикального шару 

кісток; 

- лабораторія сомнографії, в якій  визначається ступінь ризику 

розвитку серцево-судинних захворювань на тлі апное/гіпопное; 

- лабораторія діагностики гастроентерологічних захворювань - для 

визначення Helicobacter pylori та комплексної оцінки 

функціонального стану тонкого кишківника, в т.ч. у хворих на 

алергію та при синдромі надмірного бактеріального зростання 

мікрофлори; 

- лабораторія   електрокардіографії та дисперсійного картування 

електрокардіограми, в якій  визначають ранні та діагностично 

значимі зміни серцево-судинної системи та виконують оцінку 

мікроциркуляторних перфузійних порушень у міокарді;  

- лабораторія функціональної оцінки респіраторної системи - виконує 

дослідження із застосуванням комп'ютерної спірографії за методом 

«петля-обсяг-потік» та пульсоксиметрії; 

- лабораторія пункційної трепанобіопсії під контролем ультразвуку –

для проведення пункційних та аспіраційних біопсій внутрішніх 

органів з наступною їх патологоанатомічною оцінкою, що дає змогу 

верифікувати морфологічний діагноз хвороби. 

 

Міжкафедральні наукові лабораторії  

На базі міжкафедральних наукових лабораторій проводиться виконання 

фрагментів планових НДР, фрагментів докторських дисертацій і дисертацій 

докторів філософії.   



87 

 

Фітохімічна лабораторія виконує морфолого-анатомичний, 

мікроскопічний, фізико-хімічний аналіз та спектрофотометричні дослідження  

в ультрафіолетовому та видимому діапазоні лікарської рослинної сировини  

для її стандартизації.  

Лабораторія стандартизації лікарських засобів виконує дослідження з 

розробки технології виготовлення та стандартизації нових лікарських 

засобів. Наприклад, перевіряються нові запропоновані таблетки за такими 

фармако-технологічними показниками: опис, ідентифікація, стиранність, 

однорідність маси дозованого лікарського засобу, середня маса, супровідні 

домішки, розчинність, спонтанний розпад, кількісне визначення діючих 

речовин, умови зберігання, терміни придатності тощо. 

Міжкафедральна лабораторія експериментальної морфології виконує 

гістологічні, гістохімічні і імуногістохімічні дослідження на лабораторних 

тваринах з експериментально модельованими патологічними процесами. 

Для оптимізації роботи наукових лабораторій Університетом своєчасно 

проводиться їх дооснащення та переоснащення сучасним обладнанням, на 

що щорічно виділяється до 10% бюджету Університету. Водночас наукові 

лабораторії повинні забезпечити конкурентноспроможність результатів 

наукових досліджень, які базуються на достовірних матеріалах, і подання їх 

як товару для потенційних замовників (споживачів), тому, згідно з чинним 

законодавством і нормативними документами, якими регламентується 

діяльність наукових та вимірювальних лабораторій, всі лабораторії 

університету атестовані відповідними державними організаціями.   

 

44..66..  ППііддггооттооввккаа  іі  ааттеессттааццііяя  ннааууккооввиихх  іі  ннааууккооввоо--ппееддааггооггііччнниихх  ккааддрріівв  

У сфері підготовки та атестації науково-педагогічних і наукових кадрів 

Університет керується керується Законами України «Про вищу освіту», «Про 

наукову і науково-технічну діяльність»; чинними нормативними актами 

Президента України; Постановами КМУ «Про затвердження переліку 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти», «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» {Із 

змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 509 від 12.06.2019}, «Про 

порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії», «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових 

установах)» {Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМК № 283 від 

03.04.2019}; Наказами МОН України «Про затвердження Порядку 

присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам», 

«Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого 

постановою КМУ від 29 квітня 2015 року № 266 {Із змінами, внесеними 

згідно з Наказом МОН № 419 від 12.04.2016}», «Про розширення 
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провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому рівні) 

вищої освіти у тому числі й на підготовку іноземців та осіб без 

громадянства»; іншими нормативно-правовими актами МОН і МОЗ України, 

Статутом університету, рішеннями Вченої ради та наказами ректора 

університету. 

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

наукового ступеня доктора наук у ЗДМУ здійснюється згідно постанови 

КМУ «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах 

(наукових установах)» 2016 р. та  отриманих ліцензій за спеціальностями 

«222 Медицина», «228 Педіатрія», «226 Фармація, промислова фармація», 

«221 Стоматологія» шляхом навчання в аспірантурі і докторантурі ЗДМУ за 

державним замовленням (денна і вечірня форма навчання) та на умовах 

контракту (заочна [дистанційна] форма навчання), а також шляхом 

прикріплення співробітників університету для виконання дисертацій до 

аспірантури та докторантури ЗДМУ та інших ВНЗ і НДІ України.   

Підготовка науково-педагогічних кадрів в університеті здійснюється в 

тісній взаємодії з МОЗ України, МОН України, НДІ системи НАМН, НАПН, 

МОЗ і НАН України, а також з іншими закладами вищої  освіти.   

Підготовка науково-педагогічних кадрів здійснюється згідно планів 

підготовки кандидатів і докторів наук в ЗДМУ, які щорічно затверджуються 

Вченою радою університету і МОЗ України.  

Координує підготовку науково-педагогічних кадрів в університеті 

проректор з наукової роботи, який щорічно звітує Вченій раді університету і 

МОЗ України про виконання планів підготовки докторів філософії, 

кандидатів і докторів наук.  

До підготовки науково-педагогічних кадрів безпосередньо залучені 

науковий відділ, відділ аспірантури і докторантури, спеціалізовані вчені ради 

при ЗДМУ, Вчена рада університету, ради факультетів і кафедри.  

Головні принципи підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів в 

Університеті:  

- виховання майбутніх викладачів-науковців з найталановитіших 

студентів шляхом їх об’єднання в окремі академічні групи з 

індивідуальним графіком навчання у найбільш кваліфікованих 

викладачів, і наданням щотижневого «наукового» дня для 

опанування навичками наукової роботи;  

- планомірний відбір в аспірантуру найбільш талановитих молодих 

людей та забезпечення їх працевлаштування викладачами кафедр 

університету після захисту кандидатських дисертацій;  

- матеріальне стимулювання наукових досліджень співробітників 

університету та виконання ними дисертацій докторів філософії та 

докторів наук; 

- своєчасне представлення до вченого звання доцента молодих, 

талановитих викладачів – докторів філософії, які водночас стали 
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досвідченими лікарями і спеціалістами в медицині, педіатрії, 

стоматології, фармації та інших галузях знань;  

- формування резерву завідувачів кафедр з молодих і талановитих 

докторів наук або викладачів, що закінчують докторську 

дисертацію, які є професіоналами у відповідних галузях медицини, 

педіатрії, стоматології і фармації;  

- широке використання докторантури для підготовки докторів наук до 

резерву та на посади завідувачів кафедр.  

На підставі перспективного плану підготовки науково-педагогічних 

кадрів ЗДМУ, замовлень кафедр і НДІ університету, та замовлень інших ВНЗ 

і НДІ України ректорат щорічно складає проекти річних і перспективних 

планів прийому до аспірантури з правом навчання на держбюджетній основі і 

на умовах контракту, а також проекти річних планів прийому до 

докторантури за державним замовленням. 

Проекти річних і перспективних планів прийому до аспірантури  з 

правом навчання на держбюджетній основі і на умовах контракту, а також 

проекти річних планів прийому до докторантури за державним замовленням 

затверджуються Вченою радою ЗДМУ і подаються на затвердження до МОЗ 

України. 

Після затвердження МОЗ України плану прийому до аспірантури з 

відривом від виробництва та без відриву від виробництва з правом навчання 

на держбюджетній основі, а також плану прийому до докторантури за 

державним замовленням університет вміщує у засобах масової інформації 

оголошення про конкурсний прийом до аспірантури і докторантури та 

приймальна комісія Університету проводить конкурсний прийом до 

аспірантури і докторантури. 

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в 

аспірантурі здійснюється за освітньо-науковою програмою з освітньої та 

наукової складових, які погоджуються з науковим керівником та 

затверджуються вченою радою ЗДМУ. Аспірант працює за індивідуальним 

планом роботи, не менше ніж два рази на рік звітує про його виконання на 

засіданні кафедри і щорічно атестується науковим керівником та відділом 

аспірантури і докторантури. Результати атестації затверджуються Вченою 

радою ЗДМУ. 

Особи, які професійно провадять наукову або науково-педагогічну 

діяльність за основним місцем роботи у ЗДМУ, мають право здобувати вищу 

освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою у ЗДМУ без 

переривання трудової діяльності або під час перебування у творчій відпустці 

за умови наявності у ЗДМУ ліцензії на провадження освітньої діяльності на 

третьому рівні вищої освіти за відповідною спеціальністю. 

Підготовка здобувачів наукового ступеня доктора наук може 

здійснюватися у докторантури ЗДМУ за очною (денною) формою навчання 

або шляхом самостійної підготовки своїх наукових досягнень до публічного 

захисту у Спеціалізованій вченій раді для здобуття ступеня доктора наук. 
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З метою завершення роботи над науковими дослідженнями та 

оформлення їх результатів та/або для підготовки публікацій до захисту для 

здобуття ступеня доктора наук особа має право вступити до докторантури 

ЗДМУ. 

Атестація аспірантів або здобувачів ступеня доктора філософії 

здійснюється спеціалізованими вченими радами, утвореними у ЗДМУ та 

ухвалені МОН України для проведення разового захисту дисертацій доктора 

філософії. 

Атестація докторантів або здобувачів наукового ступеня доктора наук 

здійснюється постійно діючою спеціалізованою вченою радою з відповідної 

спеціальності (спеціалізації), яка затверджена МОН України і функціонує у 

ЗДМУ. Якщо у ЗДМУ не функціонує спеціалізована вчена рада з відповідної 

спеціальності, атестацію докторанта може здійснювати постійно діюча 

спеціалізована вчена рада з відповідної спеціальності (спеціалізації) іншого 

вищого навчального закладу (наукової установи) за клопотанням ЗДМУ, або 

за заявою докторанта. 

В цілому підготовка науково-педагогічних кадрів в університеті є 

пріоритетним напрямом роботи всіх зацікавлених структур. Згідно з 

перспективним планом підготовки науково-педагогічних кадрів, з січня 2021 

року виконується 37 докторських дисертацій та 126 дисертацій на здобуття 

ступеня доктора філософії за  різними спеціалізаціями спеціальностей 

«Медицина», «Педіатрія»,  «Стоматологія», «Фармація, промислова 

фармація». Найближчим часом планується акредитація НАЗЯВО освітньої 

діяльності університету на третьому освітньо-науковому рівні зі 

спеціальностей «Медицина», «Педіатрія»,  «Стоматологія», «Фармація, 

промислова фармація», а також розширення можливостей підготовки 

науково-педагогічних кадрів за спеціальностями «Фізична терапія, 

ерготерапія» та «Технології медичної діагностики та лікування». 

 

Співпраця з Департаментом атестації кадрів вищої кваліфікації 

МОН України  

Співпраця з Департаментом атестації кадрів вищої кваліфікації МОН 

України здійснюється через  спеціалізовані вчені ради при ЗДМУ з захисту 

кандидатських і докторських дисертацій, спеціалізовані вчені ради при 

ЗДМУ для разового захисту дисертацій доктора філософії, через видання 

університетом 3-х фахових періодичних науково-практичних журналів, а 

також через участь вчених університету в Експертних радах МОН України.  

Понад 30% професорів Університету є членами спеціалізованих вчених 

рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій, відкритих МОН 

України в ЗДМУ та інших університетах та НДІ України. До 5% професорів 

Університету є членами Експертних рад МОН України. 

В Університеті працює три  Спеціалізована вчені ради по захисту 

докторських і кандидатських дисертацій за 8 спеціальностями: «внутрішні 

хвороби», «кардіологія»,  «педіатрія», «нормальна анатомія», «патологічна 
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анатомія», «патологічна фізіологія»,  «фармацевтична хімія та 

фармакогнозія», «технологія ліків, організація фармацевтичної справи та 

судова фармація».   

Унвіверситет має потужний кадровий потенціал з 126 докторів 

наук/професорів  і 480 кандидатів наук/доцентів, які можуть складати основу 

спеціалізованих вчених рад для проведення разового захисту дисертацій 

доктора філософії у ЗДМУ за ухвалою МОН України.  

В Університеті гарантовані належні умови для роботи Спеціалізованих 

вчених рад, а саме: є комп’ютеризовані приміщення для роботи вченого і 

технічного секретарів, окремі конференц-зали для попереднього розгляду та 

прилюдного захисту дисертацій, обладнані сучасною відео- і комп’ютерною 

технікою; функціонує типографія, в якій здобувачі наукового ступеня мають 

можливість надрукувати дисертацію, автореферати та підготувати 

ілюстративний матеріал.   

Оптимізація співробітництва з МОН України передбачає збільшення 

представництва науковців ЗДМУ в експертних радах МОН України.  

 

44..77..  ННааууккооввоо--ввииддааввннииччаа  ддііяяллььннііссттьь  

Науково-видавнича діяльність в Університеті здійснюється Редакційно-

видавничий відділом періодичних видань та Центром видавничого 

забезпечення. 

Центр видавничого забезпечення в частині наукової діяльності 

Університету за рішенням  спеціалізованих вчених рад, Вченої ради  і 

Центральної методичної ради Університету видає монографії, автореферати 

дисертаційних робіт,  науково-методичні рекомендації  і науково-

інформаційні листи, а також друкує програми та матеріали або тези 

Всеукраїнських науково-практичних конференцій, які проводяться в 

Університеті.   

Редакційно-видавничий відділ здійснює регулярне видання трьох 

фахових науково-практичних журналів України: «Запорожский медицинский 

журнал» (6 номерів на рік), «Патологія» (3 номери на рік) та «Актуальні 

питання фармацевтичної та медичної науки і практики» (3 номери на рік), в 

яких публікуються оригінальні дослідження, огляди медичної літератури, 

спостереження з медичної практики. З листопада 2019 року «Запорізький 

медичний журнал» є фаховим журналом України категорії А зі 

спеціальностей: 221-стоматологія; 222-медицина; 226-фармація, промислова 

фармація; 228-педіатрія. Журнал індексується у WEB of Science Core 

Collection та у багатьох інших міжнародних наукометричних базах.  

Журнал «Патологія» є фаховим журналом України категорії А зі 

спеціальностей: 221-стоматологія; 222-медицина; 224-технології медичної 

діагностики і лікування, 228- педіатрія, він індексується у WEB of Science 

Core Collection та у багатьох інших міжнародних наукометричних базах.  
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«Актуальні питання медичної і фармацевтичної науки та практики» є 

фаховим журналом України категорії Б зі спеціальностей: 91-біологія, 227–

фізична терапія, ерготерапія, 222-медицина, 226-фармація, промислова 

фармація; він індексується у багатьох міжнародних наукометричних базах. 

При виданні журналів їх редакційні колегії разом з редакційно-

видавничим відділом дотримуються політики міжнародних стандартів, 

розроблених Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів 

http://www.icmje.org/, видавництвом Elsevier https://www.elsevier.com/, 

Проектом сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthening 

Academic Integrity in Ukraine Project — SAIUP) https://saiup.org.ua.  

Для поліпшення якості видань Запорізького державного медичного 

університету за останні роки запроваджено ряд системних дій: значно 

посилені і максимально деталізовані вимоги до авторів та рекомендації 

рецензентам. Статті проходять три етапи рецензування: вхідний контроль на 

відповідність вимогам до публікацій, перевірка на плагіат, «сліпе» 

рецензування експертами за темою статті.  

Перспективою розвитку журналів є підвищення їх імпакт-факторів 

завдяки росту цитованості статей, подання запитів про включення до 

міжнародних наукометричних баз та електронних бібліотек університетів,  

У редакційно-видавничому відділі виконуються:   

- збір науково-практичних матеріалів для публікації в журналах; 

- організація (за підтримки ректорату ЗДМУ) рецензування рукописів;  

- літературне і технічне редагування текстів;  

- верстка рукописів;  

- підготовка комп'ютерних оригіналів-макетів видань;  

- внесення метаданих у систему Crosref та формування DOI для 

кожної статті;  

- розміщення номерів на сайтах наукових журналів; 

- підтримка профілів наукових журналів у директорії журналів 

відкритого доступу DOAJ; 

- забезпечення друку видань в друкарні;  

- організація (за підтримки ректорату ЗДМУ) передплати на журнали 

та облік передплатників;  

- безкоштовне розповсюдження друкованої продукції серед студентів 

і відділів Університету;   

- розсилання передплачених номерів.  

 

44..88..  ООррггааннііззааццііяя  іі  ппррооввееддеенннняя  ннааууккооввиихх  ффоорруумміівв  

Щорічно університет організовує і проводить 12-15 наукових з’їздів і 

всеукраїнських науково-практичних конференцій з міжнародним 

представництвом. За заявками кафедр Університету науковий відділ щорічно 

реєструє дати і назви наукових форумів в УкрІНТЕІ та 
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Укрмедпатентінформі, які видають всеукраїнський Реєстр з’їздів, конгресів, 

симпозіумів і конференцій. Повна інформація про заплановані наукові 

форуми також представлена на сайті університету. Конференції проводяться 

за рахунок спонсорів. Для проведення наукових форумів створюється 

організаційний комітет, якому підпорядковані групи зустрічі і розміщення 

делегатів, комп’ютерно-мультимедійного забезпечення наукових засідань, 

забезпечення культурної програми, тощо. Видавничо-редакційний відділ 

Університету забезпечує публікацію матеріалів або збірок тез проведених 

наукових форумів. 

 

44..99..  ММііжжннааррооддннее  ннааууккооввее  ссппііввррооббііттннииццттввоо    

Плідна наукова діяльність неможлива без постійних творчих контактів 

з видатними науковцями України й інших країн. Університет щорічно 

укладає угоди про тривале наукове співробітництво з профільними НДІ і 

вищими медичними закладами країн СНД, європейських країн і США.   

Міжнародне наукове співробітництво розвивається в сферах:  

- інформаційного обміну між професорами і співробітниками 

університетів різних країн;  

- підвищення кваліфікації шляхом взаємного обміну фахівцями між 

кафедрами і лабораторіями різних країн (стажування, міжнародні 

школи та ін.);  

- спільного виконання певних міжнародних наукових програм 

аспірантами і співробітниками університету з НДІ і ЗВО різних 

країн в рамках академічної мобільності;  

- навчання  фахівців Університету за кордоном за грантами і 

міжнародними конкурсами;   

- постійної роботи професорів Університету в міжнародних 

Академіях наук, наукових комітетах і наукових товариствах;  

- виступів з доповідями на міжнародних конгресах, конференціях і 

симпозіумах.  

В умовах входження Університету в Європейський освітній простір 

перед колективом вчених виникають нові завдання по спільним науковим 

розробкам з науковцями провідних освітянських та наукових закладів 

Європи та пошуки нових шляхів фінансування цих розробок. 

 

 

VV..  ННААУУККООВВАА  ББІІББЛЛІІООТТЕЕККАА  УУННІІВВЕЕРРССИИТТЕЕТТУУ  

 

Наукова бібліотека (далі – Бібліотека) Запорізького державного 

медичного університету (далі – ЗДМУ) є невід’ємною частиною 

інформаційного середовища університету, його ресурсним, комунікативним і 
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соціально-культурним центром. Діяльність Бібліотеки спрямована на 

розвиток освітнього та наукового потенціалу ЗДМУ, його збереження в 

національному і світовому інформаційному просторі. Стабільний рух 

університету до входження в Європейський простір закладів вищої освіти 

вимагає від Бібліотеки модернізації діяльності, спрямованої на підвищення 

ефективності навчального процесу, інтенсифікацію е-науки, формування 

особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, 

утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, у тому 

числі академічної доброчесності, вміння вільно мислити та 

самоорганізовуватися в сучасних умовах. 

Розробка «Концепції розвитку Наукової бібліотеки Наукової бібліотеки 

Запорізького державного медичного університету на 2021-2025 рр.» (далі – 

Концепція) характеризується зростанням темпів змін, що відбуваються в 

інформаційному просторі, системі освіти і наукових комунікацій. Для 

Бібліотеки дані тенденції посилюються завданнями розвитку ЗДМУ як 

високоорганізованого конкурентноспроможного у внутрішньому і 

зовнішньому освітянському середовищі навчального закладу, що забезпечує 

підготовку якісних фахівців. 

Концепція опирається на Стратегію розвитку бібліотечної справи 

України до 2025 року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого 

розвитку України» від 23.03.2016 р. № 219-р, Розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Довгострокова стратегія розвитку української культури - 

стратегія реформ» від 01.02.2016 № 119-р довгострокову національну 

культурну стратегію – Дорожню карту «Культура 2025», Закон України «Про 

бібліотеки і бібліотечну справу» 27.01.1995 № 32/95-ВР, Закон України «Про 

освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 № 1556-VII, іншими законодавчими, нормативними документами, 

Статутом університету і правилами внутрішнього розпорядку, Положенням 

про наукову бібліотеку ЗДМУ. 

Концепція визначає обґрунтовані цілі та завдання розвитку щодо 

вдосконалення бібліотечно-інформаційного обслуговування викладачів і 

студентів університету, ролі Бібліотеки у загальному контексті розвитку 

ЗДМУ й бібліотечно-інформаційному просторі бібліотек закладів вищої 

освіти України. 

Місія Бібліотеки – підтримка навчання і наукових досліджень в ЗДМУ 

шляхом формування баз даних та знань як основ системно-інтегрованого 

інформаційного і логістичного забезпечення освітньої та наукової діяльності 

і створення умов для якісного і ефективного доступу користувачів до будь-

яких науково-освітніх ресурсів; у сприянні збереженню, популяризації 

наукового надбання університету та організації доступу до нього в часі і 

просторі. 

Виконання місії залежить від постійної трансформації інформаційно-

бібліотечних послуг на базі новітніх інформаційних технологій, каналів 
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зв’язку і доступу до баз даних, знань, засобів представлення інформації та 

документів у мережевому і світовому науковому просторі. 

В реалізацію Місії Бібліотеки визначені основні пріоритети діяльності 

Бібліотеки: 

- сприяння конкурентоспроможності ЗДМУ на ринку освітніх послуг; 

- інформаційна підтримка забезпечення якості підготовки фахівців; 

- підвищення рівня інформаційного забезпечення наукових 

досліджень на основі формування єдиного інформаційного 

простору; 

- забезпечення відповідності складу та обсягу інформаційно-

бібліотечних ресурсів інформаційним потребам користувачів; 

- забезпечення вільного доступу користувачів до фондів Бібліотеки, 

світових і вітчизняних науково-освітніх ресурсів; 

- використання можливостей, пов’язаних с потребою активного 

просування результатів наукової діяльності університету у 

вітчизняне і світове науково-інформаційне середовище; 

- збереження наукової спадщини ЗДМУ; 

- розвиток інформаційної культури користувачів; 

- підвищення комфортності обслуговування всіх категорій 

користувачів; 

- сприяння академічній доброчесності; 

- інформаційна підтримка академічної мобільності; 

- участь у виховній роботі зі студентською молоддю; 

- розвиток і вдосконалення інфраструктури Бібліотеки; 

- підвищення професійної компетентності працівників Бібліотеки. 

Сучасний стан та ключові проблеми бібліотеки 

Бібліотека має розвинену систему обслуговування (4 абонементи, 6 

читальних залів), бібліотечний фонд складає понад 570000 друкованих та 

692000 електронних видань. Інформаційний потенціал Бібліотеки 

реалізується за допомогою активного впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій, завдяки яким: 

- ведеться електронний каталог, який має 9 баз даних для 

користувачів і 6 службових баз даних; 

- створено електронну бібліотеку навчальних і навчально-методичних 

видань викладачів; 

- автоматизовано процеси формування, обробки і штрихкодування 

документів; 

- впроваджено електронну книговидачу для користувачів; 

- розроблено власний сайт і постійно забезпечується його 

інформаційне наповнення; 

- організовано роботу інституційного репозитарію; 

- налагоджено роботу в корпоративних загальноукраїнських проєктах 

провідних медичних бібліотек України; 
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- проводиться інформаційно-аналітичний моніторинг і 

бібліометричний аналіз публікаційної активності викладачів та 

надається он-лайн доступ до вітчизняних і світових наукових і 

освітніх ресурсів; 

- постійно підвищується професійний рівень співробітників 

бібліотеки відповідно до сучасних вимог інформаційно-

бібліотечного обслуговування. 

Ключові проблеми Бібліотеки:  

- динаміка змін інформаційної поведінки користувачів зумовлює 

необхідність у постійному підвищенні рівня технічної оснащеності 

Бібліотеки; 

- забезпечення подальшого динамічного розвитку Бібліотеки, 

підвищення якості інформаційного сервісу неможливе без переходу 

на принципово новий рівень автоматизації інформаційно-

бібліотечних технологій і управління ресурсами; 

- незадовільним залишається рівень інформаційної культури 

користувачів, студентів, аспірантів, викладачів. На часі – сприяння 

впровадженню світових стандартів академічного письма та культури 

публікацій: необхідно інформувати науковців і здобувачів освіти 

усіх рівнів щодо принципів наукової доброчесності, поширювати 

правила підготовки рукописів для публікації з додержанням етики 

цитування, просувати практики запобігання плагіату; 

- є потреба у покращенні комфортного середовища для організації 

навчальної і наукової діяльності користувачів у приміщеннях 

читальних залів. 

Мета Концепції 

Концепція визначає тенденції та шляхи подальшого розвитку 

Бібліотеки з метою максимальної інтеграції в освітню та дослідницьку 

діяльність ЗДМУ для сприяння підвищенню якості освіти і науки за 

допомогою надання інноваційних бібліотечно-інформаційних продуктів і 

послуг дослідникам, викладачам, студентам, всьому контингенту 

користувачів в цілях підвищення конкурентоспроможності університету на 

ринку освітніх послуг. 

З урахуванням пріоритетів діяльності бібліотеки і поставленої мети, 

Концепцією визначено основні стратегічні напрямки подальшого розвитку: 

1. Підтримка освітньої діяльності і наукової роботи 

Основні завдання: 

- забезпечення системності, актуальності документних і бібліотечно-

інформаційних ресурсів; активізація роботи з накопичення, 

систематизації, рекласифікації і організації зберігання бібліотечно-

інформаційних ресурсів, у т. ч. власного виробництва, і надання 

доступу до них; організація роботи з колекціями рідкісних видань, 

літератури іноземними мовами і обмінними фондами; 
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- оперативне і повне забезпечення науково-педагогічних працівників, 

аспірантів, студентів та інших зацікавлених користувачів світовою 

науковою інформацією за запитом на базі сучасних мережевих 

технологій; 

- забезпечення вільного доступу до інформаційних ресурсів; 

- участь у створенні загальноуніверситетської бази знань; 

- здійснення моніторингу книгозабезпеченості навчальних дисциплін 

освітніх програм, визначення засобів їх забезпечення та методів 

підвищення ефективності використання інформаційних ресурсів 

Бібліотеки; 

- забезпечення постійного підвищення обізнаності користувачів в 

питаннях самостійного пошуку необхідної інформації, сприяння 

розвитку інформаційної культури та вдосконалення дослідницьких 

компетенції студентів, аспірантів, викладачів; 

- пропагування наукового надбання професорсько-викладацького 

складу університету усіма засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій; 

- включення в процеси дистанційної освіти; 

- формування свідомого громадянина-патріота Української держави, 

майбутнього представника української національної еліти шляхом 

забезпечення літературою та інформацією навчально-виховного та 

наукового процесів; 

- пропагування та розкриття за допомогою всіх бібліотечно-

інформаційних засобів змісту загальнолюдських цінностей, 

культурно-історичної духовної та наукової спадщини, ідеї 

національного державотворення; 

- виховання інформаційної культури користувачів, сприяння розвитку 

індивідуальних здібностей, таланту та самореалізації студентства, 

організація його свідомої та цілеспрямованої діяльності; 

- підняття престижу української мови в академічному середовищі, 

забезпечення україномовного освітнього простору; 

- пропагування та розкриття через книгу досягнень вітчизняної та 

світової медицини, фармації, змісту загальнолюдських цінностей, 

історичної, наукової та культурної спадщини. 

Очікувані результати: 

- підвищення статусу Бібліотеки як учасника освітньої та наукової 

діяльності в університеті і як центру інтегрованого інформаційного 

забезпечення процесів ЗДМУ, що забезпечує оперативний і якісний 

доступ користувачів до інформаційно-бібліотечних ресурсів з метою 

підвищення ефективної діяльності університету, збільшення внеску 

Бібліотеки у реалізацію Місії, Політики, Стратегії університету і 

досягнення поставлених цілей; 

- розширення відповідальності за поширення результатів наукових 

праць і розробок науково-педагогічних працівників, аспірантів, 
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докторантів, студентів ЗДМУ шляхом інтенсивного наповнення 

репозитарію, участі у загальноукраїнських проєктах, підтримки 

видавничих проєктів ЗДМУ; 

- забезпечення відповідності складу та обсягу інформаційно-

бібліотечних ресурсів інформаційним потребам користувачів; 

- проведення спільно з професорсько-викладацьким складом 

університету масових заходів: читацьких конференцій, літературних 

вечорів, диспутів, тематичних оглядів літератури, які сприяють 

формуванню у суспільній свідомості переваг здорового способу 

життя, культу соціально активної, фізично здорової та духовно 

багатої особистості; 

- організація тематичних виставок, переглядів літератури, зустрічей 

діячами культури та науки; 

- активне партнерство бібліотеки на всіх стадіях життєвого циклу 

наукової розробки від інформування та надання доступу до 

документів, до розповсюдження і збереження результатів 

досліджень. 

2. Інформаційно-аналітичний моніторинг та бібліометричний аналіз 

Основні завдання: 

- пошук нових можливостей з інтеграції у світовий інформаційний 

простір, розширення «відкритого контенту» з метою підвищення 

престижу і рейтингу ЗДМУ та науковців; 

- моніторинг наукометричних показників ЗДМУ в наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science та науковому он-лайн сервісі 

Google Scholar; 

- сприяння підвищенню публікаційної активності викладачів, 

науковців, відстеження їх присутності в наукометричних базах 

даних, використання наукометричних технологій оцінки наукової 

діяльності; 

- сприяння впровадженню світових стандартів академічного письма 

та культури публікацій; популяризація принципів наукової 

доброчесності, просування практики запобігання плагіату; 

- участь у розвитку видавничих проєктів наукових фахових 

періодичних видань ЗДМУ відповідно до міжнародних стандартів та 

просування їх до міжнародних наукових та наукометричних баз 

даних; 

- пропагування серед наукової спільноти наукових досягнень ЗДМУ. 

Очікувані результати: 

- вдосконалення інформаційно-аналітичної системи моніторингу 

наукової діяльності ЗДМУ, яка надає науковій спільноті 

університету прозору картину стану наукового середовища і дані 

для наступної експертної оцінки результативності діяльності 

вчених; 
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- підвищення показників ЗДМУ в національних та міжнародних 

рейтингах; підвищення публікаційної активності і рівня цитованості 

науковців університету; 

- навчання користувачів використанню функцій навігації в світових 

наукометричних системах; 

- організація консультаційного майданчику для всіх науковців з 

питань публікаційної активності; 

- сприяння прагненню користувачів до нового виміру академічної 

культури, популяризація цінностей академічної доброчесності; 

- формування науково-інформаційної системи вторинних ресурсів в 

вигляді бібліографічної і біобібліографічної продукції (покажчики 

друкованих праць співпрацівників ЗДМУ серії "Біобібліографія 

вчених ЗДМУ" та цикл он-лайн покажчиків "Науковці  нашого 

університету"); 

- оцифрування рідкісних та цінних видань. Внесення метаданих про 

них до різноманітних колекцій (Європіана, Історична спадщина 

України та ін.) 

- створення БД «Моніторинг наукової діяльності ЗДМУ». 

3. Розвиток бібліотечних та інформаційних технологій 

Основні завдання : 

- оновлення АІБС з огляду на об’єктивну необхідність удосконалення 

бібліотечних функцій і послуг на основі інформаційно-

комунікаційних технологій; 

- підтримка комплексної системи ідентифікації та авторизації доступу 

до ресурсів Бібліотеки для обслуговування користувачів в 

автоматизованому режимі; 

- упровадження технологічної інфраструктури Бібліотеки на основі 

технології безконтактної ідентифікації об’єктів (RFID); 

- забезпечення відкритого доступу до результатів наукових розробок 

в ЗДМУ через створення бази знань, підтримку загальноукраїнських 

проєктів відкритого доступу НБУ ім. В. Вернадського "Україніка 

наукова" та "Наукова періодика України"; 

- підтримка і розвиток електронної бібліотеки; 

- надання доступу користувачам до електронних ресурсів Бібліотеки 

власної генерації, світових і вітчизняних інформаційних ресурсів у 

т.ч. через тріал-доступи; 

- забезпечення якості Web-ІРБІСУ та Репозитарію; 

- модернізація сайту Бібліотеки із пристосуванням до сучасних 

мобільних технологій. 

Очікувані результати: 

- новий технологічний рівень обслуговування, надання сервісних 

послуг користувачам з пристосуванням до сучасних мобільних 

технологій; 
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- упровадження нових інформаційно-бібліотечних послуг на основі 

інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема модернізація 

системи віртуальної довідкової служби, електронного замовлення 

документів, розширення переліку інформаційних послуг; 

- придбання, опанування модернізованої АІБС, здійснення 

адаптування її до потреб Бібліотеки; 

- створення сучасної мобільної версії сайту; 

- створення вікі-проєкту «Наукові школи ЗДМУ», сторінки Бібліотеки 

в Вікіпедії; 

- забезпечення доступу до світових електронних баз даних (у 

відкритому доступі), та використання тріал-доступів (за наявністю 

пропозицій). 

4. Розвиток бібліотечного простору 

Основні завдання: 

- розвиток комфортного середовища для самостійної дослідницької і 

освітньої діяльності користувачів, інтелектуального спілкування та 

обміну знаннями, а також для професійної та особистої 

самореалізації працівників бібліотеки; 

- збільшення кількості автоматизованих робочих місць для 

користувачів з доступом до Інтернет; 

- створення коворкінг-простору для користувачів на базі читального 

залу НБ ЗДМУ; 

- розширення бібліотечного простору за рахунок віртуального 

середовища, посилення позиції Бібліотеки в соціальних мережах з 

метою популяризації ресурсів серед користувачів, демонстрації 

високого рівня інформаційної і загальної культури; 

- зміцнення матеріально-технічної бази Бібліотеки. 

Очікувані результати: 

- зростання іміджу і відвідуваності Бібліотеки; 

- представлення Бібліотеки в соціальних мережах; 

- наявність достатньої кількості комп’ютерної техніки, що надає 

стабільний та якісний доступ до інформаційних ресурсів і сервісів 

Бібліотеки, швидкісний Інтернету у т.ч. Wi-Fi; 

- ергономічність бібліотечного простору. 

5. Управління змінами та підвищення рівня кадрового потенціалу 

Бібліотеки 

Основні завдання: 

- управління формуванням баз даних та знань у партнерстві з 

структурними підрозділами університету та за його межами; 

- впровадження інновацій, передбачених напрямками 1-4 даної 

Концепції; 

- членство співробітників Наукової бібліотеки в Українській 

бібліотечній асоціації (УБА), регіональній УБА. 

Очікувані результати: 
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- формування управлінської культури керівників підрозділів 

бібліотеки відкритої до змін, спрямованої на співробітництво, 

згуртованість, співтворчість у колективі; 

- реорганізація організаційної структури Бібліотеки, що сприяє 

досягненню поставленої мети; 

- підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки: участь у 

конференціях, семінарах, вебінарах; 

- зміцнення кадрового потенціалу як ключовий фактор, що визначає 

результативність та ефективність запроваджених інновацій. 

 

 

VVII..  ССППІІЛЛЬЬННАА  РРООББООТТАА  ЗЗ  ЗЗААККЛЛААДДААММИИ  ООХХООРРООННИИ  ЗЗДДООРРООВВ’’ЯЯ  

ТТАА  ФФААРРММААЦЦІІЇЇ  

 

Лікувальна робота співробітників клінічних кафедр університету 

спрямована на підготовку і перепідготовку медичних кадрів, надання 

висококваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги, проведення і 

впровадження в практику результатів наукових досліджень кафедр, розробку 

та впровадження сучасних новітніх технологій діагностики і лікування. 

Значна робота проводиться з профілактики і зниження захворюваності, 

смертності та інвалідності, виявлення і зменшення впливу на здоров’я 

шкідливих екологічних чинників, впровадження в практику охорони здоров’я 

новітніх і найбільш досконалих діагностичних, лікувально-профілактичних, 

реабілітаційних та інформаційних технологій, розповсюдження передового 

світового досвіду щодо пропаганди здорового способу життя. Важливість 

лікувально-профілактичної роботи в медичному університеті пояснюється і 

тим, що якість лікувально-діагностичної роботи на клінічних базах 

взаємопов’язана з якістю навчання студентів та курсантів і рівнем наукових 

досягнень на клінічних кафедрах.  

Співробітники клінічних кафедр університету також приймають участь 

в організації та проведенні семінарів, клінічних, патологоанатомічних, 

науково-практичних конференцій, експертних комісій, консиліумів, 

медичних рад, заходів щодо контролю за якістю лікувально-діагностичного 

процесу. 

В університеті існує 37 клінічних кафедр. Клінічні кафедри 

розподіляються на кафедри терапевтичного (16 кафедр), хірургічного (15 

кафедр) і педіатричного (6 кафедр) профілю. Співробітники медичного 

університету співпрацюють з установами охорони здоров'я на 34 клінічних 

базах (обласних та міських клінічних лікарнях, а також відомчих закладах), 

19 стоматологічних базах, 107 базах (аптеки) фармацевтичного факультету, в 

11 наукових лікувально-діагностичних центрах. Структурним підрозділом 
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університету є навчально-науково-медичний центр - «Університетська 

клініка». 

 

66..11..  ЗЗааггааллььнніі  ппррииннццииппии  іі  ппооллоожжеенннняя  

 

Юридичним підґрунтям організації лікувально-профілактичної роботи 

в університеті є Закон України “Про вищу освіту”, наказ МОЗ України від 

05.06.1997 року № 174 “Про затвердження Положення про клінічний 

лікувально-профілактичний заклад охорони здоров’я”, Закон України від 7 

липня 2011 р. № 3611-VI «Про внесення змін до основ Законодавства 

України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної 

допомоги», постанова Кабінету Міністрів України від 11.09.2013 №679 «Про 

здійснення протягом бюджетного періоду видатків на утримання деяких 

бюджетних установ одночасно з різних рівнів». 

Процес реформування галузі охорони здоров’я, що триває в нашій 

країні, а також запровадження кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу у вищих медичних закладах у зв’язку з реалізацією 

положень Болонської декларації підвищують  вимоги до якості лікувально-

профілактичної роботи на клінічних базах університету.   

Лікувально-профілактична робота значною мірою залежить від стану 

клінічних баз, їхньої потужності, оснащенності, кадрового потенціалу, 

ділових взаємовідносин між співробітниками кафедр та закладів охорони 

здоров’я. Співпраця університету та медичних закладів ґрунтується на 

Договорах, які мають загальний характер, конкретизують форми 

взаємовідносин, взаємні обов'язки для спільної організації, забезпечення і 

удосконалення медичної допомоги населенню регіону, ефективного 

використання кадрових, матеріальних та фінансових ресурсів, а також 

наукового потенціалу Університету і закладу охорони здоров'я, спрямованих 

на поліпшення здоров'я населення, підготовку та підвищення кваліфікації 

медичних працівників. 

Клінічна кафедра – це основна ланка лікувально-діагностичної та 

профілактичної роботи університету, яка складається з лікування хворих в 

стаціонарі, консультацій в базових та позабазових закладах охорони здоров'я, 

клінічних обходів, консиліумів, чергувань та виїздів на вимогу Обласного 

центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, планово-

консультативних виїздів в райони області з метою надання медичної 

допомоги мешканцям села, а також надання організаційно-методичної 

допомоги закладам охорони здоров'я області. Крім того, складовими 

лікувально-профілактичної роботи є участь співробітників клінічних кафедр 

у профілактичних медичних оглядах студентів і працівників університету, 

участь в науково-практичних конференціях, засіданнях лікарських клініко-

експертних комісій. Значне місце займає навчання та підвищення 
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кваліфікації лікарів та молодших медичних спеціалістів. Досвідчені 

професори та доценти клінічних кафедр беруть участь в нарадах лікарень і 

відділень, впровадженні новітніх лікувальних і діагностичних технологій в 

практику закладів охорони здоров'я, рецензуванні історій хвороб. 

Науково-педагогічні працівники клінічних кафедр виконують 

лікувально-консультативну роботу спільно з медичним персоналом закладу 

охорони здоров’я, на базі якого розміщена кафедра. Завідувач кафедри є 

водночас керівником клініки. Під його керівництвом клінічна кафедра 

проводить у повному обсязі організаційну, методичну, лікувально-

консультативну, навчальну і наукову роботу. Професори та доценти кафедри 

є кураторами відділень стаціонару і поліклініки. Ряд доцентів клінічних 

кафедр одночасно виконують функції завідувачів відділень клініки. 

Професори і доценти разом із завідувачами відділень здійснюють контроль за 

рівнем медичної допомоги, яка надається асистентами, клінічними 

ординаторами, аспірантами кафедри, лікарями відділень, стежать за 

оформленням і веденням медичної документації. Проводять клінічні обходи, 

беруть участь у консиліумах, консультують хворих, визначають 

відповідність лікування і діагностики клінічним протоколам обстеження і 

лікування хворих. Професори і доценти-куратори відділень разом із 

завідувачами відділень та головним лікарем несуть повну відповідальність за 

якість лікувально-діагностичного процесу в клініці.  

Викладачі кафедр підвищують кваліфікацію на відповідних курсах, за 

рахунок участі в науково-практичних конференціях з отриманням 

сертифікатів, стажування в Україні та за її межами. Обсяг та якість 

виконання лікувальної роботи, оволодіння новими діагностичними та 

лікувальними методиками, висока кваліфікаційна лікарська категорія, участь 

в міжнародних форумах поряд з викладацькою та науковою діяльністю 

мають пріоритетне значення для підвищення кваліфікації викладачів. 

Авторитет клінічної кафедри, плідна спільна робота з органами практичної 

ланки охорони здоров’я, обсяг і якість лікувальної роботи враховуються при 

встановленні обсягів фінансування клінічної кафедри, розвитку її 

матеріальної бази та інфраструктури.  

На базі провідних клінічних кафедр працюють 11 спеціалізованих 

науково-медичних центрів, обладнаних сучасною діагностичною і 

лікувальною апаратурою. 

В центрі оперативної артрології та спортивної травми, робота якого 

координується кафедрою травматології і ортопедії, щорічно виконуються 

майже 700 оперативних втручань, в тому числі близько 150 ендопротезувань 

великих суглобів, надається більше 2200 консультацій, впроваджуються нові 

діагностично-лікувальні методики.  

В центрі шлунково-кишкових кровотеч, який розташований на базі 

кафедри загальної хірургії, протягом року надається висококваліфікована 

медична допомога близько 500 хворим з шлунково-кишковими кровотечами 

при виразковій хворобі, з них у 70% виконується ендоскопічна зупинка 
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кровотечі, що дозволяє зменшити кількість абдомінальних операцій і 

понизити післяопераційну летальність від кровотеч.  

В хірургічному гепатологічному центрі, робота якого координується 

кафедрою факультетської хірургії, щорічно консультуються більше 6500 

хворих із захворюваннями печінки, жовчовивідної системи та підшлункової 

залози, виконується майже 900 оперативних втручань, широко 

використовуються малоінвазивні методики, операції при хронічному 

фіброзно-дегенеративному панкреатиті, в тому числі лапароскопічні операції 

при злоякісних пухлинах товстої кишки, грижах стравохідного отвору 

діафрагми, в тому чисті симультанні. В клініці використовуються сучасні 

діагностичні методи уражень гепатопанкреатобіліарної зони: сонографія з 

прицільною біопсією пункції печінки; ультразвукова доплерографія судин; 

комп'ютерна томографія; ФГДС із проведенням ретроградної 

панкреатохолангіографії та ендоскопічної папілотомії; ендоваскулярні 

методи; відеолапароскопічні методи діагностики і проведення операцій.  

В обласному центрі ендоскопії, оснащеному сучасними волоконними 

гастро-, колоно-, бронхоскопами, роботу якого координує кафедра 

госпітальної хірургії, щорічно виконується близько 200 ендоскопічних 

операцій і понад 100 ендоскопічних маніпуляцій. Набувають розвитку 

лапароскопічні шунтуючі та рестриктивні операції при морбідному ожирінні, 

лапароскопічна фундоплікація при грижі стравохідного отвору діафрагми, 

лапароскопічна пластика при ахалазії кардії, лапароскопічна герніопластика. 

В центрі реконструктивної хірургії вад сечовивідної системи у дітей і 

новонароджених, розташованому на базі кафедри дитячої хірургії та 

анестезіології, щорічно виконується понад 500 пластичних операцій при 

різних вадах нирок і сечових шляхів, впроваджуються сучасні методи 

діагностики та лікування обструктивних уропатій та інших вроджених вад. 

В обласному Центрі репродукції людини, що розташований на базі 

кафедри акушерства, гінекології та репродуктивної медицини ФПО, щорічно 

отримують консультативну допомогу більше 8000 пацієнітв, лікування 

близько 2000 хворих з різними формами безпліддя та іншими порушеннями 

репродуктивного здоров’я. Використання комплекту ендоскопічного 

обладнання «Rudolf» оптимізувало хірургічне лікування безпліддя, 

удосконалюється медико-генетична допомога населенню шляхом 

впровадження сучасних лабораторних методів дослідження, включаючи 

цитогенетичні, молекулярно-генетичні та імунологічні. Щорічно проводиться 

більше 200 циклів екстракорпорального запліднення, започатковане 

створення кріобанку ембріонів, що суттєво збільшує шанси жінок на 

вагітність. Співробітниками кафедри надається висококваліфікована 

андрологічна допомога з використанням консервативних та хірургічних 

методів лікування, що дозволяє відновити чоловічу фертильность в 40%. 

В ангіоневрологічному центрі, куратором якого є кафедра нервових 

хвороб, щорічно лікуються понад 1500 хворих з цереброваскулярними 

захворюваннями та гострими порушеннями мозкового кровообігу, 



105 

 

отримують консультативну допомогу майже 16000 хворих. Впроваджена 

система етапної допомоги хворим з цереброваскулярними захворюваннями в 

м.Запоріжжі, удосконалені діагностичні заходи у хворих в гострому періоді 

ішемічного інсульту, розроблюються і впроваджуються нові методи 

діагностики та лікування цереброваскулярних хвороб. 

У дитячому алергологічному центрі співробітниками кафедри 

факультетської педіатрії щорічно лікується понад 700 дітей, консультативну 

допомогу отримують майже 3000, проходить обстеження більше 1500 дітей. 

Збільшується кількість пацієнтів, які страждають на алергічний риніт, 

викликаний пилком рослин, зростає кількість госпіталізованих дітей з 

гострими проявами алергії різного ґенезу. В центрі проводиться поглиблене 

дослідження ЖКТ, нирок, печінки, дихальні проби, алерготестування, 

моніторинг функції зовнішнього дихання, бронхолітичні та провокаційни 

тести, лабораторне обстеження, рентген-обстеження, повні імунологічний, 

вірусологічний аналізи. Активно впроваджуються нові сучасні лікувальні 

медикаментозні та немедикаментозні методи і діагностичні процедури.  

У обласному центрі діагностики, лікування та профілактики 

гастроентерологічних захворювань, куратором якого є кафедра внутрішніх 

хвороб 3, щорічно лікується майже 900 хворих. Активно впроваджуються 

нові методики діагностики, а також нові схеми лікування хронічних 

холециститів, панкреатитів, хворих на НВК, хворобу Крона, вірусні гепатити.  

У обласному центрі алергології та клінічної імунології, розташованому 

на базі кафедри внутрішніх хвороб 3, щорічно лікується понад 1000 хворих з 

алерго- і імунопатологією, впроваджуються нові схеми лікування і 

діагностики, скринінги - насищення крові киснем у хворих з тяжкою 

дихальною недостатністю, на пилову, побутову і харчову алергію методом 

молекулярної ПЦР діагностики (специфічні IgE), на аутоімунні та 

онкологічні захворювання по специфічним аутоантитілам і онкомаркерам.  

У Центрі судинної та ендоваскулярної хірургії співробітниками 

кафедри госпітальної хірургії щорічно оперується понад 550 пацієнтів, 

надається консультивна допомога близько 7000 хворих, активно 

впроваджуються стентування периферичних артерій, симультанні операції на 

сонних та коронарних артеріях. 

Робота спеціалізованих центрів дозволяє університету забезпечити 

повноцінну підготовку студентів з ліцензованих спеціальностей та 

післядипломну освіту лікарів, а також постійно підтримувати високий 

професійний рівень.  

Щорічно проводиться профілактичний медичний огляд студентів і 

співробітників університету на базі Університетської клініки та медичного 

пункту, за результатами якого здійснюються відповідні оздоровчі заходи.  
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66..22..  ННааввччааллььнноо--ннааууккооввиийй  ммееддииччнниийй  ццееннттрр  ««УУннііввееррссииттееттссььккаа  

ккллііннііккаа»»,,  ССппііввппррааццяя  іізз  ззааккллааддааммии  ООЗЗ  

 

Навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка» є 

структурним підрозділом університету й має у своєму складі стаціонар на 

160 ліжок (кардіологічне відділення на 60 ліжок, терапевтичне – 55 ліжок, 

відділення малоінвазивних хірургічних та ендоскопічних втручань – 10 

ліжок, неврологічне – 35 ліжок), консультативну поліклініку, 

консультативний лікувально-діагностичний центр, 7 спеціалізованих 

медичних центрів, відділення відновлювального лікування та діагностичне 

відділення. В Університетській 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 проводять 

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 з основами права; анестезіології та інтенсивної 

терапії; факультетської хірургії. У клініці працюють 130 лікарів (61 - 

основних, 20 - сумісників, 49 - консультантів): з них 57 (43,9%) осіб мають 

науковий ступінь (31 докторів наук  (23,8%) і 27 кандидатів наук (20,1%), 71 

(54,6%) лікар має вищу кваліфікаційну категорію. 

У поліклініці ведеться прийом за 17 лікарськими спеціальностями, з 

2020 р. введено 2 нові спеціальності – ревматолог і профпатолог. Виконання 

плану консультативних відвідувань склало 102,2% за 2019 рік. 

Університетська клініка продовжує роботу з проведення первинних і 

періодичних медичних оглядів працівників промислових підприємств міста. 

Всього оглянуто 6540 осіб. У зв’язку із введенням карантинних заходів 

12.03.2020 у кабінеті телемедицини організовані онлайн-консультації для 

пацієнтів. 

Університет успішно співпрацює з лікарськими та фармацевтичними 

товариствами (асоціаціями) з метою сприяння вирішенню професійних, 

соціальних, правових питань, пов'язаних з професійною діяльністю та 

направлених на оптимізацію фахової до- та післядипломної освіти медичних 

та фармацевтичних працівників. Основна задача співпраці – сприяння 

покращенню медичного обслуговування населення в рамках збереження і 

зміцнення здоров'я населення, підвищення рівня надання медичних послуг. 

Лікарські та фармацевтичні товариства (асоціації) створюються 

фахівцями певного профілю для покращення професійного рівня членів 
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асоціації та розвитку національної практичної медицини і фармації, медичної 

та фармацевтичної науки і освіти. Основною метою діяльності асоціацій є 

сприяння розвитку національної практичної медицини і фармації, медичної 

науки й освіти шляхом розробки питань теорії та практики у спеціалізованих 

галузях і галузях суміжних дисциплін, а також захист законних інтересів 

своїх членів. 

Перспективи розвитку співпраці медичного університету з лікарськими 

та фармацевтичними  асоціаціями і товариствами: 

- університет співпрацює як з регіональними асоціаціями, так і з 

міжнародними товариствами з метою більш тісної координації 

проведення з’їздів, конференцій, навчальних і наукових семінарів, 

майстер-класів тощо; 

- університет спільно з асоціаціями та товариствами розробляє й 

удосконалює вже існуючі стандарти діагностики і лікування, 

клінічні протоколи надання медичної допомоги; 

- університет сприяє створенню відкритих можливостей для 

відвертих дискусій з проблем медичної етики, медичної освіти та 

охорони здоров’я, а також впровадження широкого кола програм 

санітарної просвіти через засоби масової інформації; 

- університет сприяє підвищенню рівня професійних знань лікарів 

шляхом підвищення кваліфікації, удосконалення, спеціалізації та 

безперервної медичної освіти, організації інформаційного 

забезпечення з усіх аспектів лікарської діяльності; 

- університет сприяє асоційованому вступу регіональних осередків у 

європейські та міжнародні фахові асоціації з метою забезпечення 

мобільності українських лікарів та провізорів на європейському та 

міжнародному фаховому ринку праці; 

- у зв'язку з процесом світової інтеграції та з метою запровадження 

європейської системи безперервної післядипломної освіти, 

університет готовий делегувати асоціаціям та товариствам 

повноваження по контролю за проходженням післядипломного 

стажування та фахової спеціалізації працівниками, оцінкою їх 

фахової придатності та кваліфікаційного рівня, представлення на 

номінацію фаховими та загальнодержавними званнями, преміями 

тощо.  

Для виконання вище зазначених питань до складу експертних фахових 

груп асоціацій та товариств разом з провідними фахівцями практичної 

охорони здоров'я та фармації повинні входити на паритетних засадах 

провідні спеціалісти університету. 

Спрямування роботи клінічних кафедр та ННМЦ «Університетська 

клініка» на подальше підвищення якості медичної освіти та рівня надання 

лікувально-діагностичної, консультативної, організаційно-методичної, 

медико-профілактичної допомоги. 
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Розробка і впровадження Положення про організацію лікувально-

діагностичної роботи на клінічних кафедрах з урахуванням вимог постанови 

Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 р. № 1337 «Положення про 

організацію освітнього процесу у закладах охорони здоров’я за участю 

науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, що здійснюють 

підготовку здобувачів вищої освіти у сфері охорони здоров’я» та актів МОЗ 

України і більш тісна співпраця клінічних кафедр із закладами охорони 

здоров’я в наданні медичної допомоги населенню, що передбачає: 

- принципово нові засади лікувальної роботи викладачів клінічних 

кафедр, спрямовані на створення умов для підвищеної 

зацікавленості клініцистів у впровадженні сучасних ефективних 

технологій діагностики та лікування; 

- розроблення і впровадження нових методів та технологій 

діагностики, лікування та профілактики під час надання медичної 

допомоги науково-педагогічними працівниками клінічних кафедр на 

клінічній базі; 

- розвиток нових напрямів медицини, спрямованих в першу чергу на 

ранню діагностику хвороб; 

- удосконалення системи запису-самозапису хворих на 

консультативні прийоми до професорсько-викладацького складу 

університету;  

- поліпшення умов співпраці працівників клінічних кафедр в 

лікувальній, науковій та навчальній роботі з керівництвом клінічних 

баз ЗДМУ; 

- раціональне використання існуючих ресурсів клінічних кафедр для 

здійснення на належному рівні діагностичного, лікувального та 

навчального процесу; 

- активне використання електронних відеосистем для проведення 

виробничих нарад, консиліумів, клінічних та патолого-анатомічних 

конференцій у режимі on-line із охопленням цією системою всіх 

клінічних підрозділів університету. 

Реалізація на потужних клінічних базах корпоративної моделі 

лікувально-навчально-наукової клініки, що об'єднує лікувально-

діагностичний, освітній та науковий процеси і відповідає спільним інтересам 

ЗДМУ і закладів охорони здоров’я.  

На клінічних базах впроваджувати принципово нові методи лікувальної 

роботи викладачів клінічних кафедр на ґрунті впровадження сучасних 

ефективних технологій діагностики та лікування, для цього: 

- завідувачам клінічних кафедр розробити конкретний план дій із 

впровадження інноваційних високотехнічних медичних технологій; 

- забезпечити участь у конкурсах із розробки науково-дослідних 

програм, міжнародних наукових проектах з метою отримання 

грантів та цільового фінансування. 
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Спрямувати роботу відділу з організації лікувально-діагностичної 

роботи клінічних кафедр ЗДМУ на: 

- консолідацію роботи кафедральних колективів із розширення та 

впровадження сучасних медичних технологій для підвищення 

ефективності та якості надання спеціалізованої та 

високоспеціалізованої медичної допомоги, впровадження в 

лікарську практику стандартів діагностики й лікування на базі даних 

доказової медицини;  

- запровадження комплексу мотиваційних моральних і матеріальних 

стимулів до покращання клінічної діяльності науково-педагогічних 

працівників на основі розробки та апробації ефективної системи 

моніторингу обсягу, складності, аналізу та оцінки різних видів 

лікувально-діагностичних процедур;  

- забезпечення якісної медичної допомоги студентам і співробітникам 

на базі Університетської клініки та її структурного підрозділу – 

Центру медичної реабілітації та профілактики; 

- покращення співпраці університету з департаментами охорони 

здоров’я обласної державної адміністрації та міської ради, 

клінічними базами і закладами охорони здоров’я з питань надання 

медичної допомоги і безперервного професійного розвитку 

медичних працівників; 

- продовження співпраці з МІС HELSI з питань відображення 

лікувально-діагностичної роботи науково-педагогічних працівників 

клінічних кафедр в особистих електронних кабінетах, 

- ініціювати створення на базі одного з центрів первинної медико-

санітарної допомоги м.Запоріжжя навчально-практичного центру 

первинної медико-санітарної допомоги; 

- здійснення контролю відповідності сертифікатів спеціаліста і 

кваліфікаційних категорій професорсько-викладацького складу 

клінічних кафедр до профілю спеціалізованих відділень клінічних 

баз; 

- проведення роботи щодо створення належних умов для підвищення 

фахової професійної діяльності співробітників клінічних кафедр; 

- для покращення якості життя і психічного здоров'я студентів 

створити й оснастити кабінет зняття психоемоційного напруження, 

психотерапії та реабілітації під егідою кафедри психіатрії, 

психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та 

сексології; 

- подальшу підтримку заходів щодо проведення клінічних 

випробувань лікарських засобів науково-педагогічними 

працівниками на клінічних базах ЗДМУ; 

- забезпечення умов для роботи науково-педагогічних працівників 

ЗДМУ - членів експертних груп ДОЗ ОДА у створенні нових 

стандартів медичної допомоги та клінічних протоколів, проектів з 
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організації медичної допомоги, наданні експертних висновків, 

планування та оцінки діяльності за відповідною спеціальністю. 

Створити навчально-практичний центр реабілітації та догляду за 

учасниками ООС за участю волонтерів із числа студентів із зарахуванням 

відпрацьованих годин як виробничу практику і впроваджувати принципово 

нові методи догляду та реабілітації на ґрунті впровадження сучасних 

ефективних технологій: 

- робота волонтерів із догляду та реабілітації учасників ООС; 

- навчальна робота студентів II курсу із догляду та реабілітації 

учасників АТО; 

- відеоконсультації у режимі on-line з науково-педагогічними 

працівниками клінічних кафедр університету; 

- для покращення якості життя і психічного здоров'я учасників 

бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, кафедрі 

психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, 

наркології та сексології розробити план надання допомоги та графік 

прийому за місцем лікування та за особистими зверненнями. 

З метою покращення якості підготовки фахівців та рівня медичного 

обслуговування населення здійснити по ННМЦ «Університетська клініка» 

наступні заходи: 

- вивчення статистики хвороб та урахування цього у розвитку 

Університетської клініки, вивчення досвіду іноземних 

університетських клінік, співробітництво з провідними науково-

дослідними інститутами країни і країн Європейського Союзу; 

- впроваджувати принципово нові методи навчально-лікувальної 

роботи на ґрунті сучасних ефективних технологій навчання, 

діагностики та лікування, інноваційних дистанційних методів 

навчання; 

- забезпечення умов для клінічної та практичної підготовки студентів, 

лікарів-інтернів, науково-педагогічних і медичних працівників у 

межах відповідних освітніх програм, участь у розробці та реалізації 

програм безперервного професійного розвитку медичних 

працівників;  

- відкрити багатопрофільне хірургічне відділення з розширенням 

спектру високотехнологічних ендоскопічних діагностичних та 

оперативних втручань, на базі якого організувати сучасний 

навчально-операційний блок для опанування навичок 

малоінвазивних хірургічних втручань;  

- забезпечити сучасним високотехнологічним устаткуванням 

Університетську клініку для впровадження новітніх технологій у 

лікувальний процес, зміцнити матеріально-технічну базу 

спеціалізованих кабінетів з метою підвищення якості надання 

спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги 
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населенню, вдосконалити локальну комп’ютерну мережу 

Університетської клініки; 

- здійснити заходи щодо оптимізації діяльності стаціонару шляхом 

відокремлення ліжок денного перебування, організувати роботу 

харчоблоку за системою HASSP (контролю якості та безпечності 

харчових продуктів); 

- по клініко-діагностичній лабораторії провести комп’ютеризацію 

роботи шляхом впровадження лабораторно-інформаційної системи, 

запровадити у діяльність лабораторіі стандарт ISO 15189 та ISO 

12119, взяти участь у Міжнародній програмі зовнішньої оцінки 

контролю якості лабораторних досліджень, яка організована 

компанією BioSystems (PREVECAL);  

- покращити діяльність відділення відновлювального лікування 

шляхом оновлення і впровадження реабілітаційних програм для 

хворих неврологічного, терапевтичного та кардіологічного 

профілей; 

- запровадити комплексний підхід у діагностиці та лікуванні шкірних 

захворювань з урахуванням новітнього медичного обладнання 

дерматологічного центру (дерматоскопу Heine Delta 20 (Німеччина), 

дерматоскопічного обладнання Bodystudio ATBM Vaster (Foto 

Finder) із трихоскопом (Німеччина), електрохірургічного 

коагулятора Bowa ARC 100 (Німеччина), апарату «Псоролайт»); 

- забезпечити вдосконалення діяльності та розвитку діючих 

спеціалізованих медичних центрів Університетської клініки та 

зміцнення їх матеріально-технічної бази; 

- здійснити заходи щодо покращення роботи стоматологічного центру 

шляхом організації найсучаснішого діагностичного підрозділу для 

впровадження цифрових методик з профілактики ускладнень 

стоматологічного лікування та скринінгу ефективності проведеного 

лікування;  

- створити сучасний кабінет поєднаного застосування комп’ютерної 

томографії  та ультразвукової діагностики з використанням 

ультразвукової діагностичної системи LOGIQ S8, GE Ultrasound 

Korea LTD, що дозволяє поєднувати в реальному часі поточне УЗ-

зображення з зображенням на КТ, співставляти об’єкти і виконувати 

прецізіонні інвазивні втручання; 

- для покращення доступності до медичних послуг пацієнтів і 

допомоги закладам охорони здоров’я на базі кабінету телемедецини 

проводити дистанційні медичні консультації, консиліуми, медичні 

відеоконференції, відеосемінари, відеолекції тощо. 
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VVІІІІ..  ММІІЖЖННААРРООДДННАА  ДДІІЯЯЛЛЬЬННІІССТТЬЬ  

 

Нові реалії об'єктивно підштовхують ЗДМУ провести переоцінку його 

концептуальних пріоритетів стратегічного розвитку, а саме істотно 

підвищити роль всіх аспектів міжнародної діяльності в цілому та адаптувати 

їх до мінливого сьогодення.  

Міжнародна діяльність ЗДМУ спрямована на забезпечення тісної та 

безпечної інтеграції його в міжнародне співтовариство, отримання 

додаткових можливостей прискореного розвитку і конкурентних переваг. 

Основною метою міжнародного співробітництва є інтеграція ЗДМУ в 

світовий освітній простір. То ж, ЗДМУ орієнтований на розвиток 

навчального, наукового та творчого процесів. 

Головні складові міжнародного розвитку ЗДМУ це: 

1. Освітній напрям: використання ефективних практик та досвіду 

міжнародних партнерів у сфері надання навчальних послуг  

2. Міжнародні зв'язки в сфері експорту освітніх послуг 

3. Співпраця в галузі науково-дослідницької роботи 

4. Міжнародна академічна мобільність 

5. Підвищення міжнародного іміджу 

6. Участь в розробці та виконанні грантових програм 

7. Підвищення ефективності міжнародної діяльності 

 

77..11..  ООссввііттнніійй  ннааппрряямм  

 

Мета: забезпечити якісний та безпечний освітній процес задля 

підготовки висококваліфікованих кадрів з медицини, фармації та 

стоматології 

2020 рік підштовхнув до нової реальності, та, як наслідок, відкрив нові 

можливості. Одним з нагальних питань, яке виникло у 2019-2020 н.р. – 

впровадження та реалізація змішаного навчання у межах галузі «Охорона 

здоров’я». Спираючись на досвід ведучих іноземних університетів-партнерів, 

ЗДМУ вже зробив крок назустріч он-лайн технологіям для забезпечення 

освітнього процесу. На наступний період планується продовження роботи з 

розробки різноманітних он-лайн курсів, як то мовних курсів та курсів з 

базових медичних дисциплін для іноземних кандидатів на навчання.  

Завдання:  

1. Пошук, вивчення та впровадження в освітню діяльність 

інтерактивних онлайн курсів та платформ – BMJ Learning, BMJ Best Practice, 

Elsevier Education та ін.;2. Розвиток та впровадження новітніх ефективних 

освітніх технологій та систем, включаючи систему інтерактивного та 

дистанційного навчання, та оцінювання; 
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3. Пошук, організація та супровід лекцій від ведучих світових 

професорів у галузі медицини, фармації та стоматології;  

4. Пошук та реалізація оптимальних шляхів для підтвердження 

документів про освіту іноземних студентів ЗДМУ закордоном, в тому числі 

через співпрацю з органами визнання (легалізації, нострифікації) документів 

інших країн; 

5. Впровадження освітніх програм, що викладаються іноземними 

мовами; 

6. Впровадження нових дисциплін, що викладаються іноземними 

мовами; 

7. Проведення літніх шкіл для іноземних здобувачів вищої освіти. 

 

77..22..  ММііжжннаарроодднніі  ззвв''яяззккии  вв  ссффеерріі  ееккссппооррттуу  ооссввііттннііхх  ппооссллуугг  

Основною складовою напрямку є набір на навчання іноземних 

студентів. Перспективи розвитку базуються на досягненнях за минулий 

період у напрямку дистанційної освіти. 

Мета: повноправна і повноцінна участь ЗДМУ у міжнародному процесі 

розвитку освіти; підвищення конкурентоспроможності на світовому ринку 

освітніх послуг; забезпечення високої якості підготовки випускників на 

світовому ринку освіти і праці; аналіз пріоритетних спеціальностей, що 

користуються найбільшим попитом у іноземних абітурієнтів. 

Завдання: 

1. Удосконалення системи формування контингенту іноземних 

студентів на основі цілеспрямованих маркетингових досліджень 

міжнародного ринку освітніх послуг, пошук і впровадження ефективних 

ринкових механізмів регулювання експорту освітніх послуг ЗДМУ; 

2. Розширення за кордоном мережі постійних партнерів, організаційних 

структур, що забезпечують формування контингенту для навчання у ЗДМУ, 

залучення іноземних фінансових, інформаційних та інших ресурсів для 

вирішення завдань експорту освітніх послуг; 

3. Встановлення стійкої орієнтації ЗВО на підготовку іноземних 

фахівців для конкретних країн, регіонів і за конкретними спеціальностями; 

4. Участь в міжнародних проєктах, спрямованих на поліпшення якості 

та розширення видів наданих освітніх послуг; 

5. Збільшення питомої ваги різних форм довузівського, вузівського і 

післявузівської навчання в загальній системі підготовки і перепідготовки 

іноземного фахівця, в тому числі курси підвищення кваліфікації, стажування 

тощо; 

6. Удосконалення роботи з іноземними студентами  в соціально-

культурній сфері. 
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77..33..  ССппііввппррааццяя  вв  ггааллууззіі  ннааууккооввоо--ддооссллііддннииццььккооїї  ррооббооттии  

Мета: інтеграція ЗДМУ як рівноправного партнера в міжнародний 

науково-технічний простір, забезпечення стійких зв'язків із зарубіжними 

суб'єктами партнерства в науково-дослідній галузі; досягнення міжнародного 

рівня конкурентоспроможності результатів науково-дослідної діяльності; 

вихід на світовий ринок наукомістких технологій і науково-технічної 

продукції. 

Завдання: 

1. Визначення пріоритетних напрямків розвитку наукових зв'язків з 

конкретними країнами, регіонами, вузами і організаціями та формування на 

їх основі міжнародних програм і проектів співробітництва; розвиток 

міжнародної кооперації в галузі фундаментальних і прикладних досліджень; 

2. Участь в реалізації міжнародних договорів, угод і протоколів із 

зарубіжними партнерами про співпрацю в науково-дослідній галузі, які 

передбачають взаємний обмін дослідниками та досвідом; 

3. Участь в міжнародних дослідницьких програмах, конференціях, що 

проводяться за кордоном; сприяння просуванню на світовий ринок 

конкурентоспроможної наукомісткої продукції; 

4. Проведення щорічних представницьких міжнародних наукових 

форумів у ЗДМУ; здійснення НДР на замовлення, що надходять із 

зарубіжних країн; впровадження досягнень зарубіжних наукових шкіл і 

передового науково-методичного досвіду; 

5. Створення міжнародних науково-дослідних колективів і 

консорціумів для здійснення спільних досліджень та публікацій в галузі 

фундаментальних і прикладних проблем;  

Створення спільних науково-інноваційних структур (лабораторій, 

центрів) з метою стратегічного співробітництва; 

6. Запрошення до співпраці вчених і дослідників з інших країн. 

 

77..44..  ММііжжннааррооддннаа  ааккааддееммііччннаа  ммооббііллььннііссттьь  

Одним із пріоритетних напрямків залишається діяльність з академічних 

обмінів. У світлі недавніх подій на арену вийшла, окрім міжнародної, також 

й національна мобільність. Міжнародна академічна мобільність є 

неодмінною складовою зовнішньої політики та обміну досвідом. У той час, 

як національна мобільність укріплює зв'язок та співпрацю між 

найвіддаленішими куточками України, вирішуючи складні організаційні 

питання реформування системи освіти і конвертованості національних 

дипломів про вищу освіту. 

 

Мета: створення оптимальних умов академічної мобільності для 

співробітників, докторантів, аспірантів і студентів ЗДМУ; стійке 
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забезпечення освітнього процесу висококваліфікованими кадрами, які 

володіють міжнародним досвідом організації навчальної роботи і оцінки 

якості знань. 

Завдання: 

1. Визначення пріоритетних напрямків розвитку академічної 

мобільності на найближчий час і на перспективу. 

2. Проведення аналізу сучасної нормативно-правової бази, яка 

регламентує взаємовідносини між українськими і закордонними суб'єктами 

партнерства в галузі підготовки фахівців, а також вивчення існуючого 

міжнародного досвіду. 

3. Врахування питань взаємного обміну викладачами і студентами при 

розробці договорів і проєктів програм довгострокового співробітництва із 

зарубіжними вузами-партнерами. 

4. Створення стійкої системи взаємодії з іноземними громадянами-

випускниками ЗДМУ. 

5. Розвиток сервісної інфраструктури із забезпечення міжнародної 

академічної мобільності. 

6. Розширення вибору і поліпшення вивчення іноземних мов. 

7. Запрошення на роботу (стажування) викладачів з інших країн. 

8. Сприяння організації обмінів в рамках міжнародних асоціацій, в 

тому числі, сумісно зі студентською радою, в рамках міжнародних, 

європейських та національних медичних, стоматологічних та 

фармацевтичних асоціацій; 

9. Пошук нових можливостей для реалізації стажування студентів в 

іноземних закладах надання медичних, фармацевтичних та стоматологічних 

послуг; 

10. Організація та проведення зустрічей здобувачів вищої освіти та 

працівників ЗВО з представниками програм Erasmus+, Mitacs, Fulbright, 

DAAD, British Council, тощо. 

 

77..55..  ППііддввиищщеенннняя  ммііжжннааррооддннооггоо  іімміідджжуу  ууннііввееррссииттееттуу  

Мета: використання іміджмейкінгу (системи заходів, що направлені на 

формування та розповсюдження привабливого образу ЗВО) у міжнародній 

діяльності 

Завдання для вирішення даної мети: 

1. Вступ ЗДМУ до міжнародних освітніх, медичних, фармацевтичних 

та стоматологічних асоціацій, федерацій тощо; 

2. Сприяння вступу співробітників та студентів ЗДМУ до міжнародних 

професійних асоціацій, федерацій тощо; 

3. Підвищення ефективності інформаційно-рекламних кампаній ЗДМУ 

іноземними мовами у всесвітній мережі Інтернет (офіційний сайт, сторінки 
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соціальних мереж Facebook, каналів YouTube) і на міжнародних ярмарках 

освіти; 

4. Участь ЗДМУ у міжнародних рейтингових оцінках діяльності ЗВО; 

5. Публікація інформаційних та рекламних статей в каталогах вищої 

освіти, організація участі в он-лайн ярмарках та виставках закладів вищої 

освіти 

 

77..66..  УУччаассттьь  вв  ррооззррооббцціі  ттаа  ввииккооннаанннніі  ггррааннттооввиихх  ппррооггрраамм    

Мета: використання можливостей і ресурсів ЗДМУ для пошуку, 

розробки, виконання грантових програм 

Завдання: 

1. Пошук перспективних міжнародних або вітчизняних партнерів для 

спільної розробки та реалізації грантових програм; 

2. Створення робочої групи проджектменеджерів спільно з 

представниками інших структурних підрозділів ЗДМУ; 

3. Позиціонування ЗДМУ в національних та міжнародних проєктах; 

4. Дисемінація отриманих результатів виконання грантових програм 

серед співробітників і студентів ЗДМУ та інших ЗВО. Забезпечення сталості 

та розповсюдження результатів проєктів. 

 

77..77..  ППііддввиищщеенннняя  ееффееккттииввннооссттіі  ммііжжннааррооддннооїї  ддііяяллььннооссттіі  

Мета: повне використання потенційних можливостей і ресурсів ЗДМУ 

для досягнення максимальних результатів за всіма напрямами і аспектами 

міжнародної діяльності. Вибудова сучасної соціальної, інформаційно-

комунікаційної та освітньо-наукової інфраструктури. 

Завдання: 

1. Проведення моніторингу існуючого стану і потенційних 

можливостей міжнародного співробітництва на факультетах, кафедрах і 

інших підрозділах ЗДМУ, залучення їх до розширення міжнародного 

освітньої та наукової співпраці; 

2. Підвищення рівня знання іноземних мов, передусім англійської, 

серед співробітників та студентів ЗДМУ через академічну мобільність, курси 

від провідних канадських, британських та американських організацій; 

3. Створення механізмів фінансування міжнародної діяльності ЗДМУ 

за рахунок залучення коштів міжнародних проектів; підвищення фінансово-

матеріальної віддачі кожного міжнародного проекту; 

4. Розвиток системи інформаційної підтримки міжнародної діяльності: 

створення бібліотеки інформаційних матеріалів;  

5. Формування механізму взаємодії факультетів і підрозділів для 

реалізації основних цілей і завдань міжнародної діяльності: розвиток 

інформаційної інфраструктури міжнародної діяльності, створення 
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інформаційних взаємозв'язків між інформаційною системою міжнародної 

служби і інформаційною системою ЗДМУ; 

6. Розвиток міжнародних відносин з існуючими партнерами та пошук 

нових перспективних партнерів серед світових ЗВО та наукових організацій, 

стоматологічних та фармацевтичних компаній; 

7. Організаційно-інформаційна робота з підготовки і подання заявок на 

гранти міжнародних організацій, фондів та програм; 

8. Організація та проведення зустрічей керівництва та здобувачів освіти 

університету з представниками посольств та консульств.  

 

 

VVIIIIII..  ГГРРООММААДДССЬЬККЕЕ  ССААММООВВРРЯЯДДУУВВААННННЯЯ,,  ГГУУММААННІІТТААРРННАА  ООССВВІІТТАА  

ТТАА  ННААВВЧЧААЛЛЬЬННОО--ВВИИХХООВВННАА  ІІ  ССППООРРТТИИВВННОО--ММААССООВВАА  РРООББООТТАА  

 

Концептуальний підхід до самоврядування, гуманітарної освіти та 

навчально-виховної роботи дає змогу сформувати громадську, громадянську 

і професійну зрілість майбутніх фахівців, компетентних у всіх основних 

сферах суспільного життя – політичній, економічній, духовній.  

88..11..  ГГррооммааддссььккее  ссааммоовврряяддуувваанннняя  ууннііввееррссииттееттуу  ттаа  ффааккууллььттееттіівв  

Відповідно Закону України «Про вищу освіту» діяльність вищого 

навчального закладу грунтується на принципах: автономії та 

самоврядування; розмежування прав, повноважень і відповідальності 

засновника (державних органів та органів місцевого самоврядування, до 

сфери управління яких належить вищий Освітній заклад), органів управління 

вищого навчального закладу та його структурних підрозділів; поєднання 

колегіальних та єдиноначальних засад; незалежності від політичних партій, 

громадських і релігійних організацій. 

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про вищу освіту», вищим колегі-

альним органом громадського самоврядування  Університету є загальні збори 

(конференція) трудового колективу, який скликається та діє відповідно до 

Статуту Університету. 

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування на 

факультетах є загальні збори (конференція) трудового колективу факультету, 

які проводяться  не рідше одного разу на рік. Представництво, таке ж як і на 

конференції трудового колективу університету. Рішення з питань порядку 

денного приймаються простою більшістю голосів. Порядок скликання органу 

громадського самоврядування та його діяльності визначається Статутом 

Університету. Органи громадського самоврядування факультетів діють 

відповідно до Закону України "Про вищу освіту" та Статуту Університету. 
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88..22..  ЗЗааххооддии  зз  ззааппооббііггаанннняя,,  ввиияяввллеенннняя  ттаа  ппррооттииддііїї  ккооррууппццііїї  

В Університеті постійно проводяться заходи з запобігання, виявлення 

та протидії корупції, здійснюється суворий контроль за дотриманням норм 

антикорупційного законодавства, згідно з Законами України «Про 

запобігання корупції». Проводиться моніторинг змін чинного 

антикорупційного законодавства та ознайомлення співробітників 

університету з ними.  

Питаннями дотримання антикорупційного законодавства на постійній 

основі займається уповноважена особа з питань запобігання та виявлення 

корупції. Постійно здійснюється контроль у сфері державних закупівель, 

договорних відносин; моніторинг та координація виконання антикорупційної 

програми ЗДМУ; контроль за дотриманням законодавства про конфлікт 

інтересів; оцінка корупційних ризиків у діяльності університету; перевірка 

факту дотримання норм антикорупційного законодавства стосовно 

фінансового контролю (подання декларацій); роз’яснення вимог 

антикорупційного законодавства.  

88..33..  ССттууддееннттссььккее  ссааммоовврряяддуувваанннняя  

Студентське самоврядування у ЗВО - це самостійна, громадська 

діяльність студентів із реалізації функцій управління вищим навчальним 

закладом, яка визначається ректором, деканатами і здійснюється студентами 

відповідно до мети і завдань, що постають перед студентським колективом. 

Студентське самоврядування у вищих навчальних закладах - складова 

демократизації вищої школи. Проблема самоврядування в закладах освіти 

набула своєї актуальності в кінці ХХ – на початку XXI ст., тобто в період 

становлення української незалежної держави. Чому ці питання набувають 

особливої ваги в сучасних умовах?  

По-перше, потрібне активне утвердження демократичних засад в усіх 

сферах життєдіяльності українського суспільства. 

По-друге, інтеграція України у європейське співтовариство та перехід 

до ринкової економіки, що, безумовно, глибоко зачіпає усі складові освітньої 

галузі вимагають і демократизації, адже, згідно з принципами Болонського 

процесу, студентство розглядається як партнер. 

По-третє, студентство в усі часи  було своєрідним барометром 

соціально-економічного та політичного стану суспільства. Молодь є 

найменш консервативним за своїми ціннісними орієнтаціями соціальним 

прошарком  населення, найбільш чутливо реагує на соціальні зміни, їй 

притаманне негативне ставлення до порушень демократичних норм, законів, 

моральних принципів. 

По-четверте, студентське самоврядування є важливим фактором 

розвитку і модернізації суспільства, виявлення потенційних лідерів, 
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вироблення у них навичок управлінської та організаторської роботи з 

колективом, формування майбутньої еліти. 

По-п’яте, опора на ініціативу, активну життєву позицію, ціннісні 

орієнтації студентства, є реальним показником цивілізованості суспільства, 

утвердження в ньому демократичних начал. 

Студентське самоврядування - це ще й елемент навчально-виховного 

процесу: 

- воно виховує реальних лідерів українського суспільства, формує 

еліту нації; 

- самоврядування дає змогу студенту, як і кожному громадянину, 

бути почутим. Участь в органах студентського самоврядування дає 

молодій людині відчуття того, що вона є громадянином Української 

держави, створює можливості реалізувати себе як обдаровану і 

талановиту особистість, стимулює активність молодого 

громадянина у суспільному житті загалом;  

- студентське самоврядування сприяє налагодженню конструктивної 

співпраці між студентами та адміністрацією ЗВО. Можливість 

управляти деякими напрямками його функціонування активізує 

молодь, спонукає її до ознайомлення з усім, що відбувається 

навколо. Відстоюючи інтереси студентства щодо організації 

навчального процесу, представники студентського самоврядування 

нормують значно вищі вимоги до ЗВО та його працівників, 

вдосконалюючи не тільки процес викладання, а й обох його 

суб’єктів; 

- участь у роботі студентського самоврядування дає також змогу 

набути організаторських вмінь, привчає молодого громадянина 

України відповідально виконувати свої обов’язки та покладені на 

нього завдання. 

Загальні положення 

Органи студентського самоврядування виражають інтереси студентів, 

магістрів, клінординанорів та аспірантів Запорізького медуніверситету. У 

своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

Конституцією України, статтею 40 Закону України «Про вищу школу» 

нормативними документами уряду, МОН, Міністерства охорони здоров’я, 

нормативними документами університету, цим положенням, але не 

дублюють профспілкову організацію студентів, користуються допомогою та 

підтримкою ректорату, ради гуманітарної освіти та виховної роботи та 

профспілкового комітету. 

Перелік питань, що належать до компетенції органів студентського 

самоврядування, узгоджуються з керівництвом університету, 

Органи студентського самоврядування не залежать від релігійних 

об’єднань, політичних партій та рухів. 

Структура і організація роботи органів студентського 

самоврядування 
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Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, 

потоку, курсу, факультету, гуртожитку, вищого навчального закладу. 

Виконавчий орган студентського самоврядування може мати різні 

форми: студентська спілка, сенат, парламент, старостат, студентська 

навчальна (наукова) частина, студентський деканат, рада тощо. 

Вищим органом студентського самоврядування є конференція (загальні 

збори), на якій затверджується положення про студентське самоврядування, 

обирається студентська рада університету на термін 2 /два/ роки, 

затверджується структура, заслуховуються звіти. 

Студентська рада факультету обирається на загальних зборах 

факультету, яка формується з представників академічних груп та гуртожитків 

і обирає своїх представників до студентської ради університету. 

Студентська рада університету із числа своїх членів обирає голову, 2 

заступників і секретаря. 

Головною структурною організацією студентського самоврядування є 

академічна група, яка має свій орган управління, його голову і делегує свого 

представника до ради студентського самоврядування факультету і на 

конференцію студентів. 

Рада студентського самоврядування факультету з представників 

академічних груп та гуртожитків обирає своїх представників до ради 

студентського самоврядування університету. 

Голова студентської ради організовує роботу органів студентського 

самоврядування університету, з запрошення ректорату бере участь у 

засіданнях вченої ради університету, де обговорюються питання діяльності 

органів студентського самоврядування, проблемні питання студентського 

життя. 

Секретар студентської ради організовує контроль за виконанням 

рішень органів самоврядування, веде протоколи засідань і виступає з 

повідомленням стосовно виконання рішень. 

При студентській раді самоврядування створюються комісії за такими 

напрямками роботи: 

- навчально-наукова; 

- культурно-просвітницька; 

- із захисту прав студентів; 

- спортивно-оздоровча; 

- міжнародних зв’язків; 

- прес-центр; 

У гуртожитках створюються студентські ради з відповідними 

секторами за головними напрямками організаційної роботи в гуртожитках 

- житлово-побутовий; 

- культурно-виховний; 

- санітарно-гігієнічний; 

- громадського нагляду; 

- старостат. 
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Засідання студентської ради проводиться один раз на місяць і 

вважається   правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 обраних до 

її складу членів. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх. Рада 

вирішує питання життєдіяльності студентів також в робочому порядку. 

Кожне засідання студентської ради фіксується протоколом, який 

підписується головою або його заступником, секретарем. 

На розгляд конференції виносяться найважливіші питання 

життєдіяльності студентів, обумовлені основними напрямками діяльності 

студентського самоврядування. 

Студентські ради факультетів, гуртожитків під кінець навчального року 

/до 30.05/ звітують на загальних зборах про виконану роботу. 

Рішення студентської ради на конференції є обов'язковим для 

виконання. 

Статутом Запорізького державного медичного університету може бути 

передбачено укладання договору між керівником органу студентського 

самоврядування та адміністрацією ЗВО. 

Студентська рада університету здійснює такі функції: 

1) бере участь в управлінні університетом у порядку, встановленому 

законодавством та статутом університету; 

2) бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, 

організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування; 

3) проводить організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, 

оздоровчі та інші заходи; 

4) бере участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої 

освіти; 

5)  захищає права та інтереси студентів університету; 

6)  делегує своїх представників до робочих, консультативно-

дорадчих органів; 

7)  приймає акти, що регламентують її організацію та діяльність; 

8) розпоряджається коштами та іншим майном, що перебувають у 

віданні органів студентського самоврядування; 

9) вносить пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм; 

10) вносить пропозиції щодо розвитку матеріальної бази 

університету, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку 

студентів; 

11) має право оголошувати акції протесту; 

12) виконує інші функції, передбачені законодавством та 

внутрішніми актами університету. 

За погодженням зі студентською радою університету приймаються 

рішення про: 

1) відрахування студентів з університету та їх поновлення на 

навчання; 
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2)  переведення осіб, які навчаються в університеті за державним 

замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб; 

3)  переведення осіб, які навчаються в університеті за рахунок 

коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням; 

4) призначення заступника декана факультету, заступника ректора 

(проректора) університету; 

5) поселення осіб, які навчаються в університеті, у гуртожиток і 

виселення їх із гуртожитку; 

6) затвердження правил внутрішнього розпорядку університету в 

частині, що стосується осіб, які навчаються; 

7) діяльність гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в 

університеті; 

8) порядок обрання виборних представників з числа студентів для 

участі у виборах ректора. 

Студентська рада гуртожитку здійснює наступні функції: 

1) бере участь в обговоренні та вирішенні питань організації 

дозвілля та оздоровлення студентів у гуртожитку; 

2) проводить організаційні, просвітницькі, спортивні, оздоровчі та 

інші заходи у гуртожитку; 

3) захищає права та інтереси студентів у гуртожитку; 

4) приймає акти, що регламентують її організацію та діяльність; 

5) бере участь у вирішенні питань забезпечення належних 

побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації 

харчування студентів; 

6) вносить пропозиції щодо розвитку матеріальної бази гуртожитку, 

у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів. 

Студентські ради університету та гуртожитку мають право звертатися 

до деканатів, ректорату, інших структурних підрозділів університету з 

пропозиціями, заявами пов’язаними з вирішенням завдань, передбачених 

основними напрямками діяльності студентських рад. 

Структура студентської ради університету та студентських рад 

гуртожитків затверджується рішенням відповідних студентських рад та 

визначається за напрямами роботи відповідно до основних завдань 

студентського самоврядування університету. Структуру студентської ради 

університету складають наступні сектори: спортивний; інформаційний; 

захисту прав студентів; науково-навчальний; культурно-масовий; 

волонтерський; взаємодії із Всеукраїнською організацією студентів-медиків. 

Структуру студентської ради може бути змінено або доповнено за рішенням 

самої студентської ради, що не передбачає внесення змін до цього 

Положення. 

Основною організаційною формою роботи студентської ради 

університету (гуртожитку, медичного коледжу) є засідання. Засідання 

студентської ради університету (гуртожитку, медичного коледжу) 
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проводиться не рідше, ніж один раз на місяць і вважається правомочним, 

якщо на ньому присутні не менш 2/3 обраних до її складу членів. Рішення 

приймаються більшістю голосів її присутніх. Окремі питання діяльності 

студентів можуть вирішуватися в робочому порядку відповідними комісіями 

студентської ради.  

Кожне засідання студентської ради, фіксується протоколом, який 

підписується головою, або його заступником та секретарем. 

За результатами засідань, студентська рада виносить на розгляд 

конференції найважливіші питання життєдіяльності студентів, обумовлені 

основними напрямками діяльності студентського самоврядування. 

Студентська рада університету та студентські ради гуртожитків, 

медичного коледжу на початку навчального року (до 30.09), що настає за 

звітним, звітують на конференції про виконану роботу. 

Рішення студентської ради та конференції є обов’язковими для 

виконання усіма студентами. 

Мета, принципи діяльності та завдання органів студентського 

самоврядування 

Студентське самоврядування в університеті функціонує з метою 

забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав і 

сприяє гармонійному розвитку студента, формує в нього навички 

майбутнього організатора, керівника. 

Діяльність органів студентського самоврядування університету 

здійснюється на таких принципах: 

1) добровільності, колегіальності, відкритості; 

2) виборності та звітності органів студентського самоврядування; 

3) рівності права студентів на участь у студентському 

самоврядуванні; 

4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних 

організацій. 

Діяльність органів студентського самоврядування, університету 

направлена на удосконалення навчально - виховного процесу, спрямованого 

на якісне навчання, виховання духовності й культури студентів, на 

забезпечення та реалізацію творчого потенціалу, формування високих 

моральних якостей студента, на зростання ролі студентського активу по 

залученню молоді в процес управління університетом. 

Основні завдання студентського самоврядування: 

- Забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; 

- Забезпечення і захист прав і інтересів студентів; 

- Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; 

- Сприяння у створенні необхідних умов для проживання і 

відпочинку студентів; 

- Створення різноманітних гуртків, товариств, об’єднань, клубів за 

інтересами; 
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- Організація співпраці зі студентами інших ЗВО і молодіжними 

організаціями; 

- Участь  у вирішенні питань міжнародного обміну студентами; 

- Безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної 

політики; 

- Забезпечення інформаційно-молодіжної правової допомоги 

студентам спільно з відповідними структурами міськвиконкому, 

облдержадміністрації; 

- Співпраця зі старостами, профкомом; 

- Контроль за навчальною і трудовою дисципліною; 

- Участь у роботі стипендіальної комісії; 

- Залучення студентів до художньої самодіяльності, проведенні 

вечорів відпочинку, КВК, спортивних змаганнях; 

- Приймання активної участі в організації побуту, відпочинку і 

дозвілля студентів у гуртожитках; 

- Активне залучення до організації ремонту кімнат, забезпеченні і 

підтримки в належному стані приміщень, обладнання та іншого 

майна університету; 

- Організація чергування студентів і сприяння налагодженню 

перепусткового режиму в гуртожитках; 

- Організація змагань за зразкові кімнати, поверхи, гуртожитки, 

економне споживання електроенергії; 

- Ведення пропаганди здорового способу життя, запобігання 

вчиненню студентами правопорушень, вживання ними алкоголю, 

наркотичних засобів, тютюнопалінню та ін.. 

Фінансове та матеріальне забезпечення 

Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, 

визначені вченою радою університету в розмірі не менш як 0,5 відсотка 

власних надходжень, отриманих Університетом від основної діяльності.  

Порядок складання кошторису студентського самоврядування: 

- Розмір коштів для фінансування студентського самоврядування 

визначається після затвердження кошторису університету на 

поточний рік. 

- Сума відрахувань розраховується планово-фінансовим відділом, 

виходячи з затвердженої суми кошторису на основну діяльність 

(Класифікація доходів бюджету – 25010100 «Плата за послуги, що 

надаються бюджетними установами згідно з їх  основною 

діяльністю») та нормативу, затвердженого ЗУ «Про вищу освіту» 

ст.40 п.10, в розмірі не менше 0,5 відсотка. 

- Розрахована сума надається голові студентської ради для 

врахування граничного розміру при складанні кошторису 

фінансування студентського самоврядування. 
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- Кошторис фінансування студентського самоврядування складається 

студентською  радою самостійно та подається до планово-

фінансового відділу. 

- Планово-фінансовий відділ перевіряє розрахунки та погоджує 

кошторис  студентського самоврядування. 

- Кошторис фінансування студентського самоврядування підписують: 

     - Ректор ЗДМУ, 

     - Голова студентської ради ЗДМУ. 

Вимоги до статей кошторису фінансування студентського 

самоврядування. 

В кошторисі фінансування студентського самоврядування можуть бути 

передбачені такі основні напрями витрат: 

- Заохочення студентів; 

- Організація та проведення культурно-масових заходів; 

- Наукова діяльність (наукові дослідження, видання статей, тез 

доповідей, тощо); 

- Відрядження (в т.ч. закордонні) на семінари, наради, конкурси, 

фестивалі, виробничу практику та інші заходи, пов’язані з 

навчальним процесом та науковою діяльністю; 

- Матеріально-технічне забезпечення (придбання спортивного 

інвентарю, обладнання для проведення культурно-масових заходів); 

- Організація  та проведення конференцій, тощо. 

Такий розподіл витрат не є виключним. За рішенням ради 

студентського самоврядування до кошторису можуть вноситись зміни щодо 

перерозподілу невикористаних коштів між статтями. 

Загальні збори (конференція) студентів затверджують річний кошторис 

витрат органів студентського самоврядування, вносять до нього зміни та 

доповнення, заслуховують звіт про його виконання. 

З метою більш мобільного забезпечення  виконання кошторису 

студентського самоврядування, зміни до кошторису студентського 

самоврядування, в періодах між проведенням зборів (конференцій), 

вносяться студентською радою з наступним затвердженням таких змін 

зборами (конференцією). 

Будь – які зміни до кошторису або  пропозиції відносно внесення до 

кошторису інших витрат, попередньо узгоджуються  з планово-фінансовим 

відділом. 

Порядок здійснення виплат по кошторису студентського 

самоврядування. 

Після затвердження кошторису студентського самоврядування, члени 

студентського самоврядування мають право розпоряджатися виділеними їм 

коштами. 

Для проведення виплат орган студентського самоврядування приймає 

відповідне рішення, складає протокол та звертається до ректора з проханням 

провести дану оплату. 
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Оплата здійснюється на підставі розпорядження (візи) ректора,  

протоколу засідання органу студентського самоврядування, наказу та пакету 

документів, необхідних для проведення таких оплат. 

Студенти мають право отримувати матеріальне заохочення, але не 

більше 4-х академічних стипендій на рік, окрім тих що: 

- займають призові місця (1-3 місце) у 2 етапі Всеукраїнських 

студентських олімпіад (універсіад) з дисциплін, міжнародних 

конкурсів студентських наукових робіт, міжнародних наукових 

конференціях та території України та за її межами, спортивних 

змаганнях на території України (обласного та державного рівня) або 

за її межами; 

- за навчання чи стажування за межами України в рамках реалізації 

права на академічну мобільність (за умови надання 

рекомендаційного листа із зазначенням набутих успіхів під час 

проходження стажування). 

Контроль за виплатами кошторису студентського самоврядування 

Проведення виплат та контроль за правильністю оформлення 

необхідних для виплати документів здійснює бухгалтерія університету. 

Аналіз використання кошторису щоквартально здійснює студентська 

рада та планово-фінансовий відділ. 

Голова студентської ради по закінченні бюджетного року звітує перед 

зборами (конференцією) про виконання статей кошторису студентського 

самоврядування. 

Звіт про виконання кошторису фінансування студентського 

самоврядування за підсумками бюджетного року затверджується зборами 

(конференцією), підписується  головою студентської ради, ректором, 

погоджується планово-фінансовим відділом, бухгалтерією. 

Організаційно-виховна робота з іноземними студентами 

Адміністрація ЗДМУ вживає заходів для покращення умов проживання 

іноземних студентів. Для кращого контролю за правилами проживання у 

гуртожитках, де мешкають іноземні студенти, в університеті з ініціативи 

ректора створена спеціальна комісія. До її складу ради увійшли голова ради з 

гуманітарної освіти та виховної роботи, голова профспілкового комітету, 

проректор з АГР, помічник проректора з науково-педагогічної та навчальної 

роботи, декани та заступники деканів І та ІІ міжнародних факультетів.  

В університеті постійно діють індійський та марокканський культурні 

центри з сучасною технікою. 

Велика увага приділяється інтеграції іноземців до української 

студентської спільноти. Іноземні студенти заохочуються до участі в наукових 

гуртках різних кафедр, проведення науково-дослідної роботи, виступів на 

конференції молодих вчених, що проводяться щорічно наприкінці 

навчального року.  

Спільно з правоохоронними органами та представниками земляцтв 

іноземних студентів здійснюються заходи щодо гарантування безпеки 
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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.  

Особлива увага в університеті приділяється роботі з профілактики 

ксенофобських та расистських проявів серед студентської молоді. 

Проводяться бесіди в академічних групах, студентських гуртожитках про 

історію, культуру, звичаї народів і країн, представники яких навчаються в 

нашому університеті.  

Розвиток інтернаціонального студентського середовища в ЗДМУ 

здійснюється шляхом залучення іноземців до роботи в органах студентського 

самоврядування. Створена інтернаціональна студентська рада з-поміж 

лідерів земляцтв, старост курсів та старост гуртожитків, які допомагають 

першокурсникам у процесі адаптації до умов проживання та умов навчання в 

університеті, контролюють відвідування студентами занять, виконання 

домашніх завдань, здійснюють допомогу в оформленні документів для 

одержання посвідок на тимчасове проживання в Україні. 

Екологічне виховання 

Метою екологічного виховання є формування основ глобального 

екологічного мислення та екологічної культури майбутніх лікарів, виховання 

відповідальності за природу як національне й загальнолюдське багатство. 

Основні форми екологічного виховання в ЗДМУ: екологізація існуючих 

навчальних дисциплін, проведення круглих столів з актуальних екологічних 

проблем, участь студентів та працівників ЗДМУ в екологічних акціях. 

88..44..  ППррооффссппііллккоовваа  ооррггааннііззааццііяя  ЗЗДДММУУ  

Здійснення представництва та  захисту трудових, соціально-

економічних прав та інтересів членів Профспілки в органах державної влади 

та органах місцевого самоврядування, судових органах, Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини та міжнародних установах, у 

взаємовідносинах з роботодавцями, організаціями роботодавців та їх 

об’єднаннями щодо забезпечення здійснення права кожного члена 

Профспілки на працю, гідну оплату праці, підвищення життєвого рівня, 

забезпечення інших прав та інтересів. 

Для захисту своїх членів Профспілка виконує такі завдання: 

1) представляє та захищає право на працю, оплату праці, охорону 

праці, пенсійне забезпечення та соціальне страхування; вносить пропозиції 

щодо вдосконалення  трудових відносин та соціального захисту; 

2) здійснює представництво інтересів працівників при розгляді 

індивідуальних та колективних трудових спорів; проводить, у разі 

необхідності, страйки, збори, мітинги, походи, демонстрації в порядку, 

встановленому законом; 

3) здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про 

працю та про охорону праці, за виплатою заробітної плати, створенням 
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безпечних і здорових умов праці, належних виробничих і санітарно-

побутових умов, забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими 

засобами індивідуального та колективного захисту, бере участь у 

розслідуванні причин нещасних випадків на виробництві і профзахворювань 

та надає свої висновки про них. 

Проводить обстеження умов праці, об’єктів виробничого призначення, 

що будуються чи експлуатуються на відповідність їх нормативно-правовим 

актам з питань охорони праці, бере участь у роботі комісій з прийняття в 

експлуатацію нових і реконструйованих виробничих об’єктів, та готує 

відповідні висновки; 

4) веде колективні переговори, укладає галузеву угоду від імені 

працівників, контролює її виконання; 

5) здійснює громадський контроль у сфері охорони здоров’я, медико-

соціальної допомоги, сприяє організації проведення періодичних медичних 

оглядів, здійснює заходи по оздоровленню і відпочинку, сприяє розвитку 

фізичної культури, спорту, туризму; 

6) бере участь у розробленні державної політики зайнятості у галузі, 

пропонує заходи щодо соціального захисту членів Профспілки, які 

вивільняються внаслідок припинення (злиття, приєднання, поділу, 

перетворення) або ліквідації юридичних осіб галузі, здійснює громадський 

контроль за виконанням законодавства про зайнятість; 

7) надає безоплатну правову допомогу членам Профспілки, 

представляє їхні інтереси при реалізації конституційного права на звернення 

за захистом своїх прав до судових органів; 

8) здійснює захист соціально-економічних і духовних прав та інтересів 

студентської, працюючої молоді, бере участь у реалізації молодіжної 

політики галузі; сприяє забезпеченню рівних прав і можливостей жінок і 

чоловіків, сприяє вирішенню проблем жінок, які мають дітей; 

9) вносить пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи і 

відповідним органам державної влади про прийняття або внесення змін до 

законів та інших нормативно-правових актів, що стосуються соціально-

трудової сфери, державних соціальних стандартів, підвищення соціального 

захисту працюючих у галузі; 

10) проводить роботу, спрямовану на організаційне та фінансове 

зміцнення Профспілки, посилення мотивації профспілкового членства; 

11) як представник застрахованих осіб бере участь в управлінні 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням; 

12) формує фонди: солідарності, страйкові, пенсійні, підготовки кадрів 

тощо; 

13) організовує та проводить навчання профспілкових кадрів та активу, 

поширює кращий досвід роботи організацій Профспілки, а також надає їм 

допомогу з питань статутної діяльності; 

14) інформує членів Профспілки про свою діяльність та про діяльність 

профспілкових об’єднань, до складу яких вона входить. 
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15) з метою реалізації статутних завдань Профспілка може займатися 

необхідною господарською та фінансовою діяльністю шляхом надання 

безоплатних послуг, робіт, створення в установленому порядку оздоровчих 

закладів, а також юридичних осіб зі статусом юридичної особи. 

16) для висвітлення своєї діяльності Профспілка використовує ЗМІ, 

може бути засновником ЗМІ та здійснювати видавничу діяльність відповідно 

до законодавства України; 

17) співпрацює з комітетами Верховної Ради України, народними 

депутатами України, органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування різних рівнів, організаціями роботодавців та їх 

об’єднаннями, іншими громадськими об’єднаннями; 

18) взаємодіє з профспілками й профспілковими об’єднаннями 

України, зарубіжних країн, громадськими об’єднаннями, політичними 

партіями, укладає з ними договори (угоди). 

Член Профспілки має право: 

1) на захист своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів 

через реалізацію Профспілкою статутних завдань і повноважень її Виборних 

органів; 

2) обирати і бути обраним делегатом з’їзду, конференції, до складу 

Виборних органів Профспілки, організацій Профспілки, комісій, робочих 

груп тощо, які утворюються у їх складі; 

3) вільно обговорювати на з’їзді, зборах, конференціях, засіданнях 

Виборних органів Профспілки, організацій Профспілки питання про 

діяльність Профспілки, вносити пропозиції, відкрито висловлювати та 

відстоювати свою думку, брати участь у підготовці їх рішень; 

4) звертатись з метою захисту своїх прав та інтересів до Виборних 

органів Профспілки, організацій Профспілки з пропозиціями, заявами, 

скаргами, що відносяться до їх компетенції, та отримувати на них відповіді; 

5) брати участь у підготовці, укладенні колективного договору (угоди) 

та контролі за його виконанням; 

6) особисто бути присутнім на зборах, конференції, засіданні 

Виборного органу Профспілки, організацій Профспілки, на яких 

розглядається його пропозиція, заява, скарга чи питання про його діяльність; 

 7) оскаржувати рішення зборів (конференції), профспілкового 

комітету, що стосуються його інтересів, до вищих Виборних органів; 

  8) користуватися разом із членами сім’ї культурно-спортивними 

закладами Профспілки, одержувати на пільгових умовах путівки на 

санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок, виплату чи 

відшкодування за рахунок Профспілки відповідно до встановленого порядку 

та на підставі рішення Виборного органу первинної профспілкової 

організації; 

 9) отримувати безоплатну правову допомогу від Виборних органів з 

питань захисту своїх трудових прав та соціально-економічних інтересів;                    
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10) одержувати інформацію про роботу Виборних органів і прийняті 

ними рішення; 

11) вийти з Профспілки на підставі особистої заяви. 

Члени Профспілки, обрані до складу Виборних органів, мають 

додаткові гарантії своєї діяльності, встановлені законом та колективними 

договорами (угодами). 

За активну участь у діяльності Профспілки її члени можуть бути 

відзначені встановленими у Профспілці, організаціях Профспілки формами 

морального і матеріального заохочення, зокрема оголошенням подяки, 

преміюванням, нагородженням цінним подарунком, Грамотою, Почесною 

грамотою, іншими відзнаками. Виборні органи Профспілки, організації 

Профспілки можуть в установленому порядку клопотати про нагородження 

членів Профспілки відзнаками профспілкових об’єднань, до складу яких 

входить Профспілка, організації Профспілки. 

Первинні організації Профспілки 

Первинна організація Профспілки створюється на добровільних 

засадах в Закладах охорони здоров’я; Навчальних закладах за наявності не 

менше 3-х осіб, які є членами Профспілки, або виявили бажання вступити до 

неї та утворити первинну профспілкову організацію. 

Питання про створення первинної профспілкової організації і 

входження її до Профспілки вирішується установчими зборами членів 

Профспілки з наступним повідомленням вищого Виборного органу. 

Якщо в трудових колективах є менше трьох членів Профспілки, то 

вони за рішенням вищого Виборного органу входять до складу найближчої за 

розташуванням організації Профспілки. 

Первинна профспілкова організація може здійснювати свою діяльність 

і без набуття статусу юридичної особи. 

У Навчальних закладах можуть створюватись як самостійні первинні 

профспілкові організації – працівників та студентів, так і первинна 

профспілкова організація, що їх об’єднує. 

Первинна профспілкова організація визначає свою організаційну 

структуру рішенням зборів (конференції) або профспілкового комітету. 

Для організації поточної роботи на профспілкових зборах (конференції) 

обираються: 

- у профгрупі – профспілковий груповий організатор (профгрупорг);       

- у первинній профспілковій організації – профспілковий комітет і 

ревізійна комісія, а за наявності в організації менше 15 членів 

Профспілки – профорганізатор. 

Повноваження Виборних органів первинної профспілкової організації, 

профорганізатора визначаються цим  Статутом. 

Порядок роботи первинної профспілкової організації, повноваження 

профспілкової групи та профгрупорга визначається Положенням про 

первинну профспілкову організацію Профспілки, яке затверджується 

Центральним комітетом Профспілки. 
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Об’єднана організація Профспілки утворюється рішенням установчих 

зборів (конференції) первинних профспілкових організацій або за їх 

пропозицією рішенням вищого Виборного органу. 

Вищим органом первинної профспілкової організації є збори 

(конференції) членів Профспілки, які скликаються за потреби, але не рідше 

одного разу  на рік. 

Збори (конференція) скликаються: 

         1. Профспілковим комітетом: 

          - за власною ініціативою; 

         - на письмову вимогу не менше 1/3 членів Профспілки, які 

перебувають на обліку в первинній організації Профспілки; 

         - на вимогу Ревізійної комісії, згідно із її рішенням. 

         2. Головою первинної профспілкової організації у разі, якщо у 

складі профспілкового комітету залишилось менше половини його членів. 

         3. За рішенням вищого Виборного органу. 

Квоту представництва від структурних ланок первинної профспілкової 

організації для проведення конференції визначає ініціатор скликання 

конференції. 

Первинна профспілкова організація з метою виконання статутних 

завдань здійснює свої повноваження у межах наданих їй законом та 

Статутом. 

Повноваження зборів (конференції) первинної профспілкової 

організації: 

1) визначають внутрішню структуру своєї організації, формують 

Виборні органи; 

2) щорічно заслуховують звіти профспілкового комітету і ревізійної 

комісії; 

3) при формуванні виборних органів Профспілки шляхом прямого 

делегування обирає своїх представників у ці органи з правом їх заміни; 

4) обирають голову первинної профспілкової організації та 

профспілковий комітет терміном на п’ять років. За рішенням зборів 

(конференції), голова первинної профспілкової організації може обиратися 

профспілковим комітетом із його складу; 

5) затверджують напрями і порядок використання коштів первинної 

профспілкової організації; 

6) затверджують, залежно від своїх фінансових можливостей, посади 

найманих працівників; 

7) заслуховують звіти роботодавця з питань виконання положень 

колективного договору, дотримання норм трудового законодавства; 

8) приймають рішення про делегування до вищої організації 

Профспілки власних повноважень; 

9) приймають рішення про ліквідацію первинної організації 

Профспілки відповідно до законодавства України; 
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10) вирішують інші питання, пов’язані з виконанням статутних завдань 

Профспілки. 

Збори (конференція) можуть приймати рішення про делегування 

окремих повноважень профспілковому комітету. 

Повноваження профспілкового комітету, профорганізатора первинної 

організації: 

1) організовує виконання завдань Профспілки, рішень зборів 

(конференції) та вищих Виборних органів; 

2) укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про 

його виконання на загальних зборах трудового колективу, звертається з 

вимогою до відповідних органів про притягнення до відповідальності 

посадових осіб за невиконання умов колективного договору; 

3) спільно з роботодавцем вирішує питання запровадження, перегляду 

норм праці; 

4) разом з роботодавцем розробляє напрями розподілу коштів фонду 

споживання, бере участь у вирішенні питань оплати праці працівників 

Закладів охорони здоров’я, Навчальних закладів, форм і систем оплати праці, 

розцінок, тарифних сіток схем посадових окладів, умов запровадження та 

розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, 

компенсаційних виплат; 

5) спільно з роботодавцем вирішує питання робочого часу і часу 

відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, 

запровадження підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на 

проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо; 

6) разом з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку 

Закладу охорони здоров’я, Навчального закладу, поліпшення умов праці, 

матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників; 

7) бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні 

та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг; 

8) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку 

Закладу охорони здоров’я, Навчального закладу; 

9) представляє інтереси працівників за їх дорученням при розгляді 

трудових індивідуальних спорів та в колективному трудовому спорі, сприяє 

його вирішенню; 

10) приймає рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий 

договір (контракт) з керівником Закладу охорони здоров’я, Навчального 

закладу, якщо він порушує законодавство про працю, про охорону праці, 

ухиляється від участі у переговорах щодо укладення або зміни колективного 

договору, не виконує зобов’язань за колективним договором; 

11) дає згоду або відмовляє у наданні згоди на розірвання трудового 

договору з працівником з ініціативи роботодавця у випадках, передбачених 

законами; 

12) бере участь у розслідуваннях нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій, роботі комісії з питань охорони праці Закладу охорони 
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здоров’я, Навчального закладу, здійснює контроль за відшкодуванням 

відповідним державним фондом страхових виплат потерпілому на 

виробництві або при виконанні працівником трудових обов’язків, при 

професійному захворюванні тощо згідно з чинним законодавством; 

13) здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем 

законодавства про працю та охорону праці, за забезпеченням в Закладі 

охорони здоров’я, Навчальному закладі безпечних та нешкідливих умов 

праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов 

оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків;   

14) здійснює контроль за поданням роботодавцем документів, 

необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їх сімей; 

15) здійснює контроль за наданням пенсіонерам та інвалідам – членам 

Профспілки, які до виходу на пенсію працювали в Закладі охорони здоров’я, 

Навчальному закладі, права користування нарівні з його працівниками 

наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення 

житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими 

соціальними послугами і пільгами згідно зі Статутом  Закладу охорони 

здоров’я, Навчального закладу та колективним договором; 

16) через своїх представників у комісії по соціальному страхуванню з 

тимчасової втрати працездатності здійснює контроль за державним 

соціальним страхуванням працівників у призначенні допомоги з соціального 

страхування, направляє працівників на умовах, передбачених колективним 

договором або угодою, до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, 

туристських комплексів, баз та оздоровчих закладів, перевіряє організацію 

медичного обслуговування працівників та членів їх сімей; 

17) укладає договір з роботодавцем щодо перерахування роботодавцем 

щомісячно і безоплатно на рахунок Профспілки членських профспілкових 

внесків із заробітної плати працівників відповідно до їх письмових заяв; 

18) сприяє розвитку самодіяльної художньої та технічної творчості, 

фізичної культури і спорту, туризму; 

20) проводить збори, мітинги, демонстрації, страйки, інші заходи, 

спрямовані на захист інтересів членів Профспілки; 

21) розглядає заяви і скарги членів Профспілки, представляє і захищає 

їх інтереси у вирішенні трудових спорів з роботодавцем, в місцевих органах 

виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, судових органах; 

22) звільняє голову первинної профспілкової організації за власним 

бажанням, а також з інших підстав, передбачених трудовим законодавством. 

У разі дострокового припинення повноважень голови первинної 

профспілкової організації, голова може обиратися профспілковим комітетом 

із його складу на термін дії повноважень профкому. У цьому випадку 

профспілковий комітет може приймати рішення щодо проведення довиборів 

нового члена профкому; 

23) визначає умови оплати праці найманих працівників, встановлює 

розміри доплат незвільненим профспілковим працівникам. 
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Засідання профкому проводиться в міру необхідності, але не рідше 

одного разу на квартал. 

Профспілковий комітет контролює надходження членських 

профспілкових внесків, забезпечує своєчасне і в повному розмірі 

відрахування від профспілкових внесків до вищих Виборних органів у 

встановленому розмірі, здійснює облік членів Профспілки, веде 

профспілкову документацію, статистичну звітність, яку подає вищим 

Виборним органам та відповідно до законодавства - іншим органам, 

забезпечує належне збереження протоколів, рішень, інших документів 

профспілкової організації та формування архіву, проводить навчання 

профспілкового активу. 

Голова первинної профспілкової організації: 

1. Організовує виконання рішень профкому, Зборів (конференції), 

вищих Виборних органів. 

2. Без доручення представляє інтереси первинної профспілкової 

організації у взаємовідносинах профкому з іншими органами та 

організаціями. 

3. Скликає, відкриває та головує на засіданні профкому, відкриває 

збори (конференцію) первинної профспілкової організації, організовує 

підготовку необхідних матеріалів до засідань, підписує прийняті рішення та 

протоколи засідань. 

4. Підписує колективний договір, стороною якого є первинна 

профспілкова організація, та організовує контроль за його виконанням. 

5. Підписує договори (угоди) з роботодавцем, юридичними та 

фізичними особами з питань, віднесених до компетенції первинної 

профспілкової організації. 

6. Підписує звернення, пропозиції, подання, листи до роботодавця, 

місцевих органів  виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

фізичних та юридичних осіб з питань, пов’язаних зі здійсненням 

повноважень первинної профспілкової організації. 

7. Приймає на роботу працівників виконавчого апарату профкому, 

визначає коло їх обов’язків, застосовує до них заходи заохочення та накладає 

дисциплінарні стягнення, звільняє з роботи з підстав і в порядку, 

передбачених законодавством України. 

8. Визначає умови та розміри оплати праці працівників виконавчого 

апарату профкому відповідно до Положення, затвердженого Президією 

Профспілки. 

9. Виконує функції розпорядника коштів первинної організації, 

забезпечує облік та відповідну фінансову звітність. Має право першого 

підпису на профспілкових фінансових документах. Щороку звітує про 

витрачання коштів згідно із затвердженим Зборами (конференцією) 

кошторисом. 

10. Дає доручення членам профкому щодо підготовки документів, 

інформацій до засідання профкому. 
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11. Організує ведення діловодства первинної профспілкової організації, 

своєчасне оформлення протоколів, рішень, інших документів, складання та 

надання у відповідні органи статистичної звітності. 

12. Організовує упорядкування та передачу в архів документів 

первинної профспілкової організації. 

13. Веде особистий прийом членів Профспілки та організовує їх 

прийом членами профкому. 

14. Здійснює контроль за надходженням профспілкових внесків та 

забезпечує своєчасне та в повному обсязі перерахування коштів вищим  

Виборним органам. 

15. Організовує навчання профспілкових працівників та 

профспілкового активу. 

16. Визначає функціональні обов’язки заступника (заступників) голови 

та працівників виконавчого апарату профкому. 

17. Здійснює інші повноваження, не віднесені до виключної 

компетенції профкому. 

Голова первинної профспілкової організації приймає рішення з питань, 

віднесених до його компетенції, одноосібно шляхом оформлення 

розпорядження. 

У разі призначення голови первинної організації Профспілки 

керівником юридичної особи, працівниками якої є члени Профспілки, його 

повноваження, як члена виборного органу первинної профспілкової 

організації, припиняються. 

У профспілковій організації з чисельністю членів Профспілки менше 

15 осіб повноваження профкому виконує профорганізатор. 

Рішення профспілкового комітету, прийняті з порушенням норм 

Статуту, рішень вищих Виборних органів, норм законодавства, скасовуються 

профкомом за власною ініціативою або за рішенням вищих  Виборних 

органів чи ревізійної комісії. 

Вищий Виборний орган територіальної організації Профспілки може 

прийняти рішення про припинення діяльності первинної профспілкової 

організації як організаційної структури у випадках: 

1) невиконання вимог Статуту, рішень вищих Виборних органів, 

проведення роботи по розколу єдності Профспілки; 

2) в разі неперерахування протягом трьох місяців до вищого Виборного 

органу без поважних причин встановлених цим Статутом відрахувань від 

профспілкових внесків; 

3) розпуску первинної профспілкової організації. 

Первинна профспілкова організація може припинити свою діяльність 

шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) за 

рішенням зборів (конференції) та за рішенням суду: 

1) рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) приймається 

зборами (конференцією) відповідно до цього Статуту. 
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При цьому первинна профспілкова організація повинна завчасно, але 

не менш ніж за 2 місяці до зборів (конференції), повідомити відповідний 

вищий Виборний орган; 

2) у зборах (конференціях), на яких розглядається питання щодо 

ліквідації первинної профспілкової організації, обов’язковою є участь 

представника вищого Виборного органу; 

3) ліквідація первинної профспілкової організації здійснюється 

відповідно до законодавства; 

4) одночасно з рішенням про ліквідацію приймається рішення про 

передачу профспілкового майна та коштів первинної профспілкової 

організації, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків, 

вищій організації; 

5) кошти та майно, що залишилися після ліквідації, не підлягають 

розподілу між членами Профспілки; 

6) усі документи ліквідованої первинної організації передаються до 

територіальної організації Профспілки або здаються до архіву. 

Кошти, майно і порядок здійснення фінансової та господарської 

діяльності 

Профспілка має повну фінансову самостійність, є власником коштів та 

іншого майна, необхідного для здійснення статутної діяльності. 

Профспілка може мати у власності земельні ділянки, будинки, споруди, 

транспорт, обладнання та інвентар, культурно-освітні, наукові, освітні, 

санаторно-курортні, туристські, спортивні та інші заклади, а також кошти, 

цінні папери та інше майно, необхідне для забезпечення статутної діяльності 

Профспілки. 

Джерелами формування майна, в тому числі коштів, Профспілки, 

організації Профспілки є: 

1)  щомісячні внески членів Профспілки; 

2) безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертвування і 

пасивні доходи (проценти, дивіденди, страхові виплати та відшкодування);        

3) відрахування коштів підприємствами, установами, організаціями на 

культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу; 

4) вартість майна та послуг, отриманих первинною профспілковою 

організацією від роботодавця згідно з положеннями колективного договору 

(угоди), відповідно до статей 42 і 43 Закону України «Про професійні спілки, 

їх права та гарантії діяльності»; 

5) інші надходження, не заборонені законодавством, в тому числі: 

- часткова оплата вартості путівки на оздоровлення в санаторно-

курортних, оздоровчих закладах  членів Профспілки та членів їх 

родин; 

- часткова оплата вартості путівки на туристичні подорожі, екскурсії; 

- дольова участь або повне фінансування спільних заходів (наради, 

навчання-семінари, конференції, з’їзд та інші заходи); 
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- відшкодування витрат за проживання та харчування в готелі членів 

Президії, Центрального комітету  а також членів Профспілки, які 

беруть участь у даному заході; 

- фінансування статутної діяльності первинних профспілкових 

організацій та територіальних організацій Профспілки; 

- безкоштовна передача основних засобів; 

- відшкодування витрат на відрядження; 

- грошова винагорода. 

Щомісячні членські внески встановлюються у розмірі: 

- 1% від розміру місячної заробітної плати, нарахованої працівнику – 

для працюючих членів Профспілки; 

- 0,5 % від законодавчо встановленого мінімального розміру стипендії 

– для студентів та учнів; 

- 0,1 % від мінімального розміру пенсії за віком – для непрацюючих 

пенсіонерів. 

Розмір внесків для членів Профспілки, що припинили роботу з 

поважних причин, передбачених законодавством України, тимчасово 

втратили роботу у зв’язку зі скороченням штатів чи ліквідацією Закладу, 

непрацюючих пенсіонерів Виборний орган первинної профспілкової 

організації визначає самостійно, але не більше  0,5 % від прожиткового 

мінімуму для непрацездатних осіб. 

Членські профспілкові внески не сплачуються з сум оплати листка 

непрацездатності, матеріальної допомоги, разової премії. 

Порядок сплати членських внесків визначає первинна профспілкова 

організація. 

Для проведення загально профспілкових заходів, здійснення статутної 

діяльності організацій Профспілки первинні профспілкові організації 

перераховують до вищих Виборних органів організацій Профспілки не 

менше 30 відсотків відрахувань від профспілкових внесків. 

Республіканська, обласні, Київська та Севастопольська міські 

організації здійснюють відрахування від профспілкових внесків на статутну 

діяльність Профспілки в розмірі трьох відсотків від загальної суми зібраних 

профспілкових внесків. 

Діяльність, створених первинними профспілковими організаціями, 

районних, міських організацій, фінансується додатково первинними 

профспілковими організаціями у розмірі не менше 20 відсотків від зібраних 

профспілкових внесків. 

Організація Профспілки, яка без поважних причин не сплачує в 

установленому розмірі профспілкових внесків протягом більш як три місяці, 

може бути позбавленою права на захист інтересів членів Профспілкою, яких 

вона об’єднує, Виборним органом Профспілки чи територіальної організації 

Профспілки на період до погашення заборгованості. 

Представники цих організацій позбавляються права голосу на 

засіданнях вищих виборних органів за рішенням цих органів. 
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Кошти Профспілки можуть використовуватися  згідно із 

затвердженими щорічно кошторисами відповідних виборних органів 

Профспілки, організацій Профспілки на: 

1) Організацію і проведення зборів, конференцій, з’їздів, форумів, 

засідань виборних органів Профспілки, організацій Профспілки, семінарів, 

нарад, «круглих столів» тощо. 

2) Навчання, підготовку та перепідготовку профспілкових кадрів та 

профспілкового активу. 

3) Роботу щодо ведення переговорів та  укладення колективних 

договорів і угод, контролю за їх виконанням. 

4) Надання правової допомоги членам Профспілки. 

5) Організацію та проведення колективних, масових заходів 

Профспілки на захист прав та інтересів членів Профспілки (збори, мітинги, 

пікетування, походи, демонстрації, страйки). 

6) Програми роботи з молоддю. 

7) Міжнародну роботу (відшкодування витрат на відрядження 

профспілковим кадрам та профспілковому активу, які приймають участь у 

міжнародних конференціях, семінарах, симпозіумах та інших заходах; 

представницькі витрати на прийом та обслуговування іноземних делегацій; 

оплата праці перекладачів; придбання сувенірної продукції; транспортні 

витрати  тощо; відрахування членських профспілкових внесків міжнародним 

профспілковим об’єднанням і організаціям тощо). 

8) Часткову компенсацію закладам охорони здоров’я вартості платних 

послуг з лікування членів Профспілки та членів їх родин, виходячи із 

фінансових можливостей. 

9) Придбання (реалізація) дитячих путівок до дитячих оздоровчих 

закладів; оздоровлення в санаторно-курортних, оздоровчих закладах тощо 

членів Профспілки та членів їх родин; придбання путівок на туристичні 

подорожі, екскурсії. 

10) Витрати на утримання дитячого оздоровчого закладу, що 

знаходиться на балансі профспілкової організації (благоустрій території, 

утримання приміщень, обладнання, комунальні послуги, зв’язок, банківські 

витрати, друкування бланків путівок, витрати на навчання матросів-

рятувальників, пожежне страхування, витрати на страхування дітей, 

відрядження, витрати на придбання матеріалів, основних засобів, витрати на 

обслуговування комп’ютерної техніки і комп’ютерних програм, витрати на 

харчування, медичне та культурне обслуговування тощо). 

11) Організацію та проведення урочистих заходів (з нагоди 

загальнодержавних і професійних свят, ушанування ветеранів війн, ветеранів 

Чорнобиля, ветеранів праці, династій медичних працівників, проведення 

телевізійних марафонів, відзначення ювілейних дат, інші урочисті події). 

12) Культурно-масову роботу Профспілки, її організацій (організація та 

проведення фестивалів, конкурсів; придбання пам’ятних подарунків 

учасникам та переможцям; виготовлення друкованої продукції для 
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забезпечення культурно-масових заходів, новорічно-різдвяних свят, 

придбання новорічних подарунків, квитків на новорічно-різдвяні заходи; 

оренду приміщень палаців культури, клубів, театрів, кіноконцертних залів 

для організації масових культурно-мистецьких заходів; придбання музичних 

інструментів та сценічних костюмів для гуртків аматорської художньої 

самодіяльності та клубів; оплата послуг акторів, режисерів, членів журі, 

кінооператорів для організації та проведення свят; придбання квитків на 

видавницькі заходи, придбання квітів, вінків тощо). 

13) Фізкультурну  роботу Профспілки, її організацій (проведення 

спартакіади, чемпіонатів, турнірів, змагань з окремих видів спорту тощо; 

фінансування спортивних товариств; компенсацію витрат з придбання або 

оренди спортивного знаряддя та інвентарю; користування спортивними 

майданчиками, приміщеннями чи спорудами; придбання спортивної форми, 

оплата харчування, проживання та транспортних послуг учасників 

спортивно-масових заходів, оплата праці суддів, медичного та 

обслуговуючого персоналу; придбання нагородної атрибутики (кубків, 

медалей, дипломів, цінних призів тощо) для відзначення переможців та 

учасників змагань; виготовлення друкованої продукції для забезпечення 

спортивних заходів тощо). 

14) Заходи соціального захисту працівників виконавчих апаратів 

Виборних органів. 

15) Матеріальне стимулювання працівників виконавчих апаратів 

Виборних органів та профспілкового активу. 

16) Надання членам Профспілки виплат чи відшкодувань, цільової та 

нецільової благодійної допомоги, заохочень, винагород, в тому числі у 

негрошовій формі: знаки, почесні грамоти, медалі, дипломи, подяки, квіти, 

сувеніри, призи, цінні подарунки надання грошової допомоги на поховання, 

відшкодування витрат та вартості ритуальних послуг, пов’язаних із 

похованням тощо. 

17) Надання безпроцентних позик. 

18) Інформаційно-видавничу діяльність, друкування методичних та 

інформаційних матеріалів. 

19) Здійснення заходів по контролю за дотриманням законодавства про 

охорону праці. 

20) Передплату та придбання періодичних видань та літератури. 

21) Організаційні витрати для забезпечення діяльності виборних 

органів Профспілки, її організацій (канцелярські, поштові, транспортно-

експедиторські послуги, друкарські витрати, виготовлення корпоративної 

атрибутики тощо). 

22) Адміністративно-господарські витрати виборних органів   

Профспілки, її організацій, в тому числі на оплату праці працівників 

виконавчих апаратів цих органів (основна, додаткова зарплата, інші 

заохочувальні та компенсаційні виплати тощо) з нарахуваннями; винагороди 

за цивільно-правовими договорами; службові відрядження; витрати по 
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утриманню транспортних засобів; медичне страхування профспілкових 

кадрів; відшкодування витрат та вартості ритуальних послуг, пов’язаних із 

похованням; оплата банківських послуг; нотаріальні і аудиторські послуги; 

сплата судових зборів, відшкодування витрат представнику в суді, оренда, 

утримання та ремонт службових приміщень; експлуатаційні та комунальні 

послуги; послуги усіх видів зв’язку, Інтернету, придбання комп’ютерних 

програм, антивірусних програм, запуск та підтримка Веб-сайтів; страхування 

майнових інтересів; представницькі витрати; придбання та обслуговування 

обладнання й інвентарю, організаційної і побутової техніки, меблів, 

транспортних засобів; списання дебіторської та кредиторської 

заборгованості,  списання необоротних активів (основних засобів, 

малоцінних матеріальних активів, нематеріальних активів) тощо. 

23) Надання поворотної, безповоротної фінансової допомоги та 

цільового фінансування організаціям Профспілки. 

24) Формування страйкового, навчального, інформаційного та інших 

фондів. 

25) Надання благодійним фондам фінансової допомоги, як в грошовій, 

так і в натуральній формі. 

26) Придбання необоротних активів (основних засобів, малоцінних 

матеріальних активів, нематеріальних активів тощо). 

27) Безкоштовна передача необоротних активів (основних засобів, 

малоцінних матеріальних активів, нематеріальних активів тощо). 

28) Надання цільової та нецільової благодійної, матеріальної допомоги 

учасникам зони АТО та бойових дій з числа працівників закладів охорони 

здоров’я та членів їх сімей; військовим частинам, добровольчим 

територіальним об’єднанням оборони, волонтерським організаціям; 

придбання медичних препаратів для військових зони АТО. 

29) Оплата оренди землі. 

30) Відрахування від профспілкових внесків. 

31) Забезпечення інших напрямків статутної діяльності Профспілки, її 

організацій. 

З метою реалізації статутних завдань Профспілка може вести необхідну 

господарську й фінансову діяльність шляхом створення в установленому 

законодавством порядку підприємств, установ, організацій зі статусом 

юридичної особи, формування відповідних профспілкових фондів. 

Кошти і майно Профспілки та її організацій є їх власністю. 

Профспілка та її організації є неприбутковими організаціями та 

відповідно не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до 

положень податкового законодавства України. 

Доходи (прибутки) Профспілки, організацій Профспілки або їх частини 

не підлягають розподілу серед її членів (засновників), працівників (крім 

оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів 

Виборних органів Профспілки, організацій Профспілки та інших пов’язаних 

з ними осіб. 
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Доходи (прибутки) Профспілки та її організацій використовуються 

виключно для фінансування видатків на їх утримання, реалізацію мети 

(цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом Профспілки. 

Профспілка та її організації володіють, користуються, 

розпоряджаються належним їм майном на підставі рішень Виборних органів. 

Профспілка за рішенням Виборних органів може передавати в 

оперативне управління первинним профспілковим організаціям і 

територіальним організаціям Профспілки майно, яке перебуває в її власності. 

Позбавлення права власності Профспілки, а також права володіння та 

користування майном, може мати місце лише за рішенням суду на підставах, 

визначених законодавством. 

Кошти від реалізації майна Профспілки спрямовуються на відновлення 

та розвиток об’єктів власності Профспілки, виконання статутних завдань. 

Профспілка, її республіканська, обласні, Київська та Севастопольська 

організації сплачують членські внески на статутну діяльність об’єднань 

профспілок, до яких вони входять, у розмірах і порядку, визначених 

статутами цих об’єднань. 

Профспілка та її Виборні органи не несуть відповідальності за 

зобов’язання членів Профспілки, а члени Профспілки не несуть 

відповідальності за зобов’язаннями Профспілки та її Виборних органів. 

У Профспілці, організаціях Профспілки відсутні вигодоодержувачі  та 

кінцеві бенефіціарні власники (контролери). 

 

Глобалізаційні процеси, що впливають на всі сфери сучасного життя, 

безумовно, трансформують і вищу освіту України, вимагаючи 

підпорядковуватись міжнародним стандартам академічної доброчесності та 

студентоцентрованості. Запорізький державний медичний університет 

здійснює свою виховну та освітню діяльність на засадах головних цінностей 

академічної доброчесності: чесність, довіра, справедливість, повага та 

відповідальність. Дані цінності в рамках всієї гуманітарної освіти та виховної 

роботи формують базові принципи всього вітчизняного академічного 

середовища, готують професіоналів високого рівня та свідомих гідних 

громадян своєї країни, адже базові принципи академічної доброчесності 

формують підвалини міцної громадянської культури суспільства. 

Розвиток та вдосконалення Запорізького державного медичного 

університету залежить від доброчесності академічної роботи його 

професорсько-викладацького складу та студентів. Дотримання базових 

принципів академічної доброчесності та студентоцентрованість гуманітарної 

освіти та виховної роботи в ЗДМУ є обов’язковою умовою існування 

академічної свободи без якої не можливе існування сучасного університету 

міжнародного рівня.  

Запорізький державний медичний університет у своїй Концепції 

гуманітарної освіти та виховної роботи дотримується таких стратегій як 

пропаганда та поширення фундаментальних цінностей академічної 
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доброчесності серед студентства та професорсько-викладацького складу, 

надання підтримки тим, хто дотримується правил та норм академічної 

доброчесності, ознайомлення з новими освітніми практиками, які сприяють 

впровадженню базових цінностей та регулярна оцінка ефективності процедур 

та практик, які впроваджуються. 

 

88..55..  ННооррммааттииввнноо--ппррааввоовваа  оосснноовваа  ггууммааннііттааррннооїї  ооссввііттии  ттаа  ввииххооввннооїї 

ррооббооттии  

 

Нормативно-правовою основою гуманітарної освіти та виховної роботи 

є державні документи: Конституція України, Закони України "Про освіту", 

"Про вищу освіту", Укази Президента, розпорядження та постанови 

Верховної Ради і Кабінету Міністрів стосовно функціонування та розвитку 

освіти в Україні, накази МОН України, МОЗ України щодо покращення 

виховної роботи у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах 

І-IV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти, науково-дослідних 

установах і закладах охорони здоров’я, інші галузеві накази.  

Особлива роль у виконанні положень «Концепції…» належить тим 

можливостям, які надає прийнятий у 2014 р. Закон України «Про вищу 

освіту». Дієвість Закону передбачає глибоке ознайомлення професорсько-

викладацького складу і студентів його можливостей в світлі того, що в ньому 

йдеться, по-перше, про автономію ЗВО, по-друге, про суттєву роль 

студентського самоврядування в навчально-освітньому процесі.  

88..66..  ГГууммааннііттааррннаа  ооссввііттаа  ––  ггооллооввннее  ззааввддаанннняя  ввииххоовваанннняя  ссттууддееннттаа  

У зв’язку з процесами, що відбуваються у нашому суспільстві взагалі, у 

вищій школі зокрема, в університеті переглядається концепція гуманітарної 

освіти і виховної роботи з орієнтацією на розвиток особистості. 

Метою виховної роботи в університеті визнано необхідність поряд з 

високою фаховою підготовкою європейського рівня формувати у 

майбутнього лікаря морально-етичні якості, які забезпечують виконання 

професійних обов’язків на найвищому рівні з позиції вимог сучасної 

медицини та біоетики. 

Головним завданням у виховній роботі є гуманітарна освіта майбутніх 

фахівців охорони здоров’я, адже саме фахівці-викладачі покликані 

професійно, творчо розвивати концепцію адекватної проблемам часу 

виховної роботи та здійснювати її у навчально-освітньому процесі. 

Гуманітарна освіта має національний характер. Це забезпечується 

шляхом змістовного розгляду в навчальних дисциплінах таких питань та 

проблем, як національне відродження в контексті історичного досвіду, 

національної історичної пам’яті, теорії націй, етнонаціональних відносин 
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(етнічна територія українського народу, Батьківщина, етнічність, національна 

гідність, свідомість, ідеали), державно-правових аспектів національного 

відродження, проблем етнонаціональної політики, духовно-культурного 

відродження, національного виховання. 

Сучасна методологія гуманітарних дисциплін виходить з таких 

принципів: 

- плюралізм наукових підходів та методик; 

- відкритості до інноваційних точок зору;  

- толерантності щодо оригінальних ідей та концепцій; 

- дискусійного способу з'ясування істини, діалогових форм навчання. 

Важлива функція гуманітарної освіти – виховання у студентської 

молоді високих гуманістичних якостей: людяності, поваги до людей, 

людської гідності, культури спілкування, цивілізованого співжиття. 

Гуманітарна освіта спрямована на збереження та зміцнення традицій, єдності 

поколінь, етносів, націй та народностей, що проживають в Україні. Вона 

базується на визначенні цінності кожної людини, свободі вибору, захисті 

права особистості на власний досвід самореалізації. 

Головними принципами гуманітарної освіти виступають 

загальнолюдські цінності: Життя, Здоров’я, Чесність, Порядність, 

Працьовитість, Відкритість, Якість, Ефективність. 

Основними структурними елементами гуманітарної освіти є 

формування світоглядних компетентностей, сучасної молодої людини, що 

реалізується в етичних принципах академічної доброчесності: 

- справедливості, повазі до державних інституцій і права; 

- довірі і відповідальності; 

- екологічній поведінці; 

- системі знань та навичок здорового способу життя. 

Головною закономірністю гуманістичного виховного процесу в 

медичному університеті є орієнтація на розвиток особистості. При цьому 

акцент робитися на гармонії соціумності та самостійності особистості, від 

чого залежить, наскільки вільно і творчо студенти виявлятимуть себе в 

реалізації культурно-гуманістичної функції. 

Розвиток особистості в гармонії із загальнолюдською і національною 

культурою залежить від рівня засвоєння базової культури. Цією 

закономірністю обумовлений культурологічний підхід до вибору змісту 

виховання. 

Виховна робота передбачає реалізацію індивідуально-творчого підходу 

у виховному процесі. 

Загальні закономірності гуманістичного виховання обумовлюють 

принципи, за якими здійснюється виховна робота в університеті. Насамперед, 

це принцип безперервного загального розвитку особистості. Принцип 

культуро-відповідності визначає відношення між вихованням і культурою як 

середовищем, в якому виховується студентська молодь, цей принцип вимагає 

органічного зв’язку виховання з пріоритетними напрямами культури: 
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демократичної, правової, політичної, економіч¬ної, трудової, 

інтелектуальної, духовної, естетичної, екологічної, фізичної. 

Принцип залучення особистості до діяльності передбачає включення 

студентів до діяльності з метою ефективного оволодіння загальнолюдськими, 

загальнонаціональними цінностями культури. 

Відповідно до принципу індивідуально-особистісного виховання, 

духовного і фізичного розвитку процеси зміни, які відбуваються у 

внутрішньому світі студента, є головними орієнтирами у виховній діяльності. 

Індивідуально-особистісне виховання виходить з того, що кожен студент, 

відчуваючи себе в чомусь особливим, унікальним, готовий сприйняти такий 

виховний вплив, завдяки якому відчутно формування його індивідуальності 

засобами створення умов для розвитку творчого потенціалу. 

Нова система виховної роботи передбачає формування нових 

міжособистісних стосунків між викладачем та студентом, спільний пошук 

істини, спільне розв’язання проблем, виконання творчих завдань. Потрібно 

широко використовувати можливості університету для пошуку конкретної 

справи, у якій би змогли максимально реалізовуватись творчі можливості 

вихованців. Тільки конкретна справа, корисність якої беззаперечна для 

української держави, здатна виховати свідомих, творчих фахівців. 

Принцип комплексності передбачає встановлення у виховній роботі 

тісної взаємодії і поєднання навчального та виховного процесів, зусиль 

найрізноманітніших інституцій – сім’ї, ЗВО, громадських та релігійних 

організацій, молодіжних об’єднань, причетних до виховання та 

самовиховання. 

Виховна робота – постійний спільний процес, у якому об’єднуються 

зусилля студентів, батьків, педагогів. 

Наріжний принцип концепції виховання – вироблення механізму 

постійного саморозвитку, який би стимулював, а не гальмував творчий 

пошук і новаторство. 

88..77..  ККооннццееппццііяя  ннааццііооннааллььнноо--ппааттррііооттииччннооггоо  ввииххоовваанннняя  ссттууддееннттссььккооїї  

ммооллооддіі  ЗЗДДММУУ  

Загальні положення 

Роль держави у національному вихованні полягає в координації зусиль 

усіх інститутів суспільства, забезпеченні єдності та пріоритетності 

загальнодержавних і національних інтересів. 

Національне виховання – це система поглядів, переконань, ідеалів, 

традицій, звичаїв, створена впродовж віків українським народом і покликана 

формувати світоглядні позиції та ціннісні орієнтири молоді, яка реалізується 

через комплекс відповідних заходів. 

Відповіддю на виклики сучасного світу має стати національне 

виховання студентської молоді, котра формуватиме ядро української 

інтелігенції на основі національної ідеї. 
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Національна ідея об'єднує й консолідує суспільство, сприяє 

виробленню активної життєвої позиції молодої людини, становленню її як 

особистості. Національний характер виховання полягає у формуванні 

людини як громадянина України незалежно від її етнічного та соціального 

походження, віросповідання та передбачає створення спільноти 

самодостатніх людей, які об'єднані національною ідеєю та оберігають свої 

цінності й свободи. 

Глобальний простір, у який інтегрується наша студентська молодь, 

передбачає засвоєння надбань культури різних народів. Тому постає потреба 

в здатності студентської молоді до входження у світовий соціокультурний 

простір – за умови збереження української національної ідентичності. 

Національне виховання має стати фундаментом світогляду молодої 

людини, на якому формуються фахові знання та професійна відповідальність. 

Принципи національного виховання 

Національне виховання студентської молоді ґрунтується на принципах: 

- демократичності – визнання академічною спільнотою права кожного 

на свободу виявлення своєї творчої індивідуальності, усунення 

авторитарних методів виховання; 

- гуманізації – створення умов для особистісної самореалізації, 

формування людяної, щирої, доброзичливої, милосердної 

особистості; 

- єдності навчальної та виховної діяльності – консолідація 

студентства та науково-педагогічних працівників у єдину 

академічну спільноту, об'єднану спільною мораллю та ідеями; 

- послідовності, системності і наскрізності – привнесення виховних 

аспектів у всі форми освітнього процесу, зв'язок виховання з 

життям, трудовою діяльністю народу та продуктивною працею; 

- диференціації та індивідуалізації виховного процесу – врахування у 

виховній діяльності рівнів фізичного, духовного, психічного, 

соціального, інтелектуального розвитку студентів, стимулювання 

їхньої активності та розкриття творчої індивідуальності; 

- єдності теорії та практики – реалізація набутих студентами знань, 

умінь і навичок на практиці, включаючи самоврядну та громадську 

діяльність; 

- природовідповідності – врахування багатогранної і цілісної природи 

людини, вікових та індивідуальних, соціально-психологічних 

особливостей студентів; 

- пріоритету правової свідомості – виховання поваги до 

конституційних прав та свобод людини. 

Мета і завдання національного виховання 

Головною метою національного виховання студентської молоді є 

формування свідомого громадянина-патріота Української держави, 

активного провідника національної ідеї, представника української 

національної еліти через набуття молодим поколінням національної 
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свідомості, активної громадянської позиції, високих моральних якостей та 

духовних запитів. 

Завданнями національного виховання студентської молоді є: 

- формування національної свідомості, гідності громадянина, 

виховання поваги й любові до рідної землі й українських традицій; 

- підготовка свідомої інтелігенції України, збереження 

інтелектуального генофонду нації; 

- вироблення чіткої громадянської позиції, прищеплення молодим 

людям віри у верховенство закону, який є єдиною гарантією 

свободи; 

- підняття престижу української мови в академічному середовищі, 

забезпечення і розвиток українськомовного освітнього простору; 

- формування у суспільній свідомості переваг здорового способу 

життя, культу соціально активної, фізично здорової та духовно 

багатої особистості; 

- створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського 

самоврядування, виявлення його потенційних лідерів та 

організаторів; 

- забезпечення високого рівня професійності та вихованості молодої 

людини, сприяння розвитку індивідуальних здібностей, таланту та 

самореалізації; 

- плекання поваги до своєї alma mater, дотримання і розвиток 

демократичних та академічних традицій вищого навчального 

закладу. 

Основні напрямки національно-виховної діяльності 

Національно-виховна діяльність проводиться за такими напрямками: 

1. Національно-патріотичне виховання 

Національно-патріотичне виховання студентської молоді спрямоване 

на формування високої патріотичної свідомості, почуття любові до України, 

готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків, 

засвоєння духовних надбань українського народу та інших етносів України. 

Патріотичне виховання ґрунтується на глибокому розумінні минулого. 

Збереження та примноження кращих традицій свого народу повинне 

починатися з історії. Справа в тім, що історія – це основа культури, біографія 

людства, і людина повинна володіти історичним мисленням, що за будь-якої 

професії дає їй необхідну широту поглядів, допоможе через випадкове 

побачити істинно важливе. Надзвичайно важливим в умовах розбудови 

української державності є національне, патріотичне виховання, виховання 

історією любові до держави, свого краю, університету. 

Головні завдання національно-патріотичного виховання: 

- формування національної свідомості та відповідальності за долю 

України і Запорізького краю; 

- виховання любові до рідної землі, її історії, відновлення і 

збереження історичної пам'яті; 
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- культивування кращих рис української ментальності 

(працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв'язку з 

природою та ін.); 

- виховання бережливого ставлення до національних багатств країни, 

мови, культури, традицій. 

Напрямки і засоби національно-патріотичного виховання: 

- засвоєння студентами культурно-історичної спадщини українського 

народу (зокрема, Запорізького краю), а також та інших етнічних 

груп України, кращих традицій запорізького козацтва, розуміння 

ролі Запорізького краю й козацтва в українській та світовій історії; 

- формування у студентської молоді глибокого та об'єктивного 

розуміння історії України; 

- розвиток почуття національної гідності, поваги до символів держави 

- Герба, Прапора, Гімну України, іншої загальнодержавної та 

регіональної символіки та історичних святинь, гордості за країну та 

Запорізький край. 

Головні форми патріотичного виховання студентської молоді: 

- вивчення національних і регіональних традицій і звичаїв; 

поглиблення знань з української мови, творів української літератури 

й мистецтва; 

- вивчення історії України та процесів державотворення, боротьби за 

здобуття Україною статусу незалежної держави, бойових традицій 

українського народу, його національно-культурних цінностей, 

історії національної символіки; 

- організація читання лекцій, проведення бесід, диспутів, науково-

практичних конференцій на національно-патріотичну тематику; 

- проведення вечорів і концертів, присвячених видатним діячам і 

подіям української історії та культури; 

- проведення серед студентів літературних (поетичних) конкурсів, 

конкурсів з володіння українською мовою; 

- зустрічі з учасниками національно-визвольних змагань, борцями за 

волю й незалежність України; 

- відвідування студентами краєзнавчих музеїв, пам'ятних місць, 

історичних пам'яток Запорізького краю; 

- роз'яснення змісту Закону України "Про загальний військовий 

обов'язок і військову службу", Військової присяги на вірність 

українському народові та військових статутів. 

88..88..  ІІннттееллееккттууааллььнноо--ддууххооввннее  ввииххоовваанннняя  

Сприяння творчому всебічному розвитку особистості 

Інтелектуально-духовне виховання спрямоване на творчий всебічний 

розвиток особистості студента. 
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Всебічний розвиток особистості студентів ЗДМУ передбачає створення 

для них однакових реальних умов розвитку своїх здібностей за будь-яким 

напрямком. Основними напрямками всебічного розвитку особистості є 

моральне, розумове, трудове, естетичне й фізичне виховання. Гармонійний 

розвиток молодої людини передбачає узгодженість зовнішнього та 

внутрішнього, що вимагає, наприклад, відповідності свідомості до поведінки, 

слова до справи. 

Всебічний розвиток студентів передбачає розвиток талантів 

особистості, розумових та фізичних здібностей, підготовку до активного 

життя у демократичному суспільстві, виховання терпимості, рівноправності, 

поваги до інших та до навколишнього середовища. 

Отже, маємо на меті забезпечити найповнішу життєву реалізацію 

молодої людини, яка б розкрила для неї самої максимально можливу користь, 

яку може принести особистість суспільству та самій собі, її реальний внесок 

у збагачення матеріальних і духовних цінностей людства, своєї держави. 

Головні завдання інтелектуально-духовного виховання: 

- розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення; 

- виховання потреби самостійно здобувати знання та готовності до 

застосування знань, умінь у практичній діяльності; 

- реалізація особистісного життєвого вибору та побудова професійної 

кар'єри на основі здібностей і знань, умінь і навичок; 

- виховання здатності формувати та відстоювати власну позицію; 

- розвиток особистісного світогляду на основі поваги до людського 

життя і гідності, усвідомлення гуманістичного покликання лікаря. 

Напрямки і засоби інтелектуально-духовного виховання: 

- кожна без винятку кафедра ЗДМУ має бути активно залученою до 

реалізації Концепції виховання; 

- провідну функцію всебічного виховання виконують кафедри 

дисциплін гуманітарного циклу: кафедра суспільних дисциплін, 

кафедра українознавства та культурології; 

- вищезазначені кафедри мають координувати роботу зі всебічного 

виховання в ЗДМУ; 

- з боку адміністрації ЗДМУ проводиться політика заохочення 

студентів до вивчення дисциплін гуманітарного циклу, особливо 

таких як філософія, історія України, українська культура, українська 

та іноземні мови. Адже вища освіта передбачає виховання 

ВСЕБІЧНО розвиненої особистості, тому, знання зі своєї 

спеціальності ще не є запорукою вищої освіти. Саме вивчення 

філософії та історії, в першу чергу, і надає людині право називатися 

освіченою в широкому розумінні цього слова; 

- таким самим має бути і ставлення викладачів спеціалізованих 

кафедр до суспільствознавчих дисциплін, оскільки студенти завжди 

беруть за приклад тих, хто збагачує їх знаннями. Тобто суб'єктивне, 

однобічне, поверхове ставлення до гуманітарних дисциплін є 
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руйнівним, деструктивним у справі реалізації всієї концепції 

виховання студентів ЗДМУ; 

- на базі кафедри суспільних дисциплін активно працює 

Філософський клуб «Логос», членом якого може стати кожен 

бажаючий студент або викладач і де кожен має змогу реалізувати 

себе, ознайомитись та збагатитись думками інших; 

- філософський клуб «Логос» має як україномовну так і англомовну 

секції, що дає можливість залучати до співпраці студентів іноземних 

громадян разом з вітчизняними студентами. Такий 

інтернаціональний проект є підґрунтям для активного формування 

нової філософії ЗВО – філософії, яка не має мовних, національних, 

расових обмежень, філософії майбутнього глобалізованого світу. 

88..99..  ГГррооммааддяяннссььккоо--ппррааввооввее  ввииххоовваанннняя  

Громадянсько-правове виховання студентської молоді – це комплекс 

заходів виховного, навчального та інформаційного характеру, спрямованих 

на створення сприятливих умов для формування громадянської свідомості 

студентів, засвоєння правових знань та навичок у їх застосуванні, необхідних 

для реалізації громадянами своїх прав і свобод, а також виконання 

покладених на них обов'язків. 

Правові знання – це необхідний елемент загальної культури людини, а 

правові дисципліни – обов'язкові у вищих навчальних закладах. Головна мета 

викладання правових дисциплін у вищій школі - підготувати студентів до 

життя, навчити їх приймати вірні рішення в реальних повсякденних 

ситуаціях, виховувати з них свідомих, активних громадян правової держави. 

Для цього необхідно використовувати ділові ігри, диспути і дискусії, вивчати 

правові документи, уміти працювати з таблицями і схемами. Крім того, дуже 

важливим є уміння вирішувати різноманітні юридичні задачі й аналізувати 

знайомі студентам із повсякденного життя ситуації. 

Метою громадянсько-правового виховання є формування в кожного 

студента системи знань з основ держави та права, розвиток інтересу до цієї 

галузі знань і зв'язок права з навколишньою дійсністю; інтересу до 

законодавчих та виконавчих органів; прищеплення навичок правосвідомої 

поведінки; формування потреб та вмінь активно захищати в установленому 

законом порядку свої права та законні інтереси інших осіб. 

Громадянсько-правове виховання студентів у ЗДМУ має бути 

продовженням виховання, розпочатого у сім'ях, дошкільних закладах і 

школах. Випускники повинні уміти впевнено й чітко використовувати норми 

базових нормативно-правових актів і механізми поводження (певну 

послідовність дій) у значній кількості ситуацій, що мають юридичне 

значення. 

У реалізації громадянсько-правового виховання неоціненною є роль 

викладача. Він сам повинен бути зразком точного й неухильного виконання 
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норм поведінки, законів і своїх обов'язків. Викладач ЗВО завжди був 

вихователем, утім сьогодні виховання може і має розумітися не як одночасне 

передавання знань і оцінних суджень від старшого покоління до молодшого, 

але і як взаємодія та співпраця викладачів і студентів у сфері їх спільного 

буття. 

Головні завдання громадянсько-правового виховання: 

- прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина; 

- виховання поваги до Конституції, законів України, державних 

символів України; 

- виховання почуття громадянського обов'язку перед Україною, 

суспільством, небайдужого ставлення до суспільних проблем, 

активної громадянської позиції, навичок і культури її відстоювання; 

- формування політичної та правової культури особистості; 

- забезпечення можливостей для повноцінної соціалізації 

студентської молоді, більш активного її залучення до вирішення 

соціально-економічних, правових, політичних проблем на місцевому 

й загальнодержавному рівнях; підвищення ролі молоді в формуванні 

й розвитку громадянського суспільства в Україні; 

- активізація участі студентської молоді у громадсько-політичному 

житті України;  

- залучення студентської молоді до участі у доброчинних акціях і 

розвитку волонтерського руху; 

- засвоєння студентами системи знань про основні права та обов'язки 

громадянина демократичної правової держави, специфічні форми 

можливості реалізації цих прав та обов'язків в Україні;  

- засвоєння правових засад лікарської діяльності. 

Напрямки і засоби громадянсько-правового виховання: 

- вдосконалення навчальних програм суспільних та гуманітарних 

дисциплін відповідно до потреб розвитку громадянської свідомості; 

- проведення виховних бесід зі студентами, науково-практичних 

конференцій з проблем розвитку громадянського суспільства й 

громадянської культури; 

- зустрічі з громадськими й політичними діячами, лідерами й 

активістами громадських організацій, депутатами, працівниками 

органів місцевого самоврядування; 

- робота з громадськими організаціями; 

- створення сприятливих умов для розвитку студентського 

самоврядування; 

- проведення місячників, тижнів права; 

- проведення годин спілкування, лекцій, бесід, консультацій з 

правової тематики; 

- зустрічі з працівниками правоохоронних органів, органів юстиції, 

державної адміністрації з питань правової освіти, боротьби з 

наркоманією та іншими ганебними явищами; 
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- створення кабінету правової освіти; 

- розробка та функціонування веб-сайту (або окремої сторінки на 

сайті університету) з питань правової освіти, та правового 

виховання; 

- розгляд стану правової освіти, виховання та запобігання 

правопорушень в університеті на спеціальних засіданнях ректорату і 

профспілкових комітетів співробітників і студентів; 

- спільні наради деканатів, профкому та студентських рад 

гуртожитків з питань забезпечення законності та правопорядку у 

студентських гуртожитках. 

При організації виховних заходів необхідно дотримуватися їх 

актуальності, вчасного ознайомлення з новими юридичними документами, 

уникати формалізму, примітивізму. Вдосконалення правового виховання 

студентів вимагає розуміння педагогами цієї роботи, систематичного 

підвищення ними рівня своєї майстерності, використання сучасних наукових 

досягнень, поширення й упровадження передового педагогічного досвіду. 

88..1100..  ММооррааллььннее  ввииххоовваанннняя  

Моральне виховання в рамках університету – це, перш за все, 

виховання на принципах академічної доброчесності, тобто стимулювання 

розвитку таких цінностей як чесність, довіра, справедливість, повага та 

відповідальність.  

Зважаючи на те, що прогрес нації часто залежить від таких речей, як 

нові відкриття, досвідчені професіонали та глибокі знання, і всі ці фактори 

мають за основу саме вищі освітні заклади, то можна дійти висновку про 

першорядне значення ЗДМУ, як одної з центральних установ у суспільстві, 

інструменту суспільного прогресу.  

Фактично сам університет стає прикладом для студентів, він повинен 

втілювати ті моральні цінності та засади поведінки, які пропагує. Поведінка 

студентів – це відображення поведінки викладачів ЗВО у рамках прийнятих 

моральних стандартів та норм. Активна роль викладача у виховному процесі 

студентства є першим і основним правилом морального виховання. 

Найпростішою формою морально-етичного виховання є приклад, який 

викладач подає студентам. Викладач не повинен забувати про вплив, який 

здійснюють його дії та поведінка як в аудиторії, так і поза нею.  

Відомий німецький філософ Йоган Готліб Фіхте писав: “Вчений має 

бути морально кращою людиною свого часу, він повинен являти собою 

вищий ступінь можливого в цю епоху морального розвитку.” Ми маємо 

пам’ятати слова К. Ушинського, що “дух навчального закладу живе не в 

стінах і не на папері, а в характерах більшості викладачів і звідти переходить 

у характери вихованців.” 

Форма пояснення теж є однією з провідних та базових форм 

морального виховання, адже питання, які виникають у процесі навчання 
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часто носять прихований морально-етичний зміст. Основне завдання 

викладача – це донести та пояснити морально-етичний аспект будь-якого 

явища, чи події, яка вивчається у певному академічному курсі.  

Заохочення також є невід‘ємною частиною навчально-виховного 

процесу, адже студент, який не встигає з тієї чи іншої академічної 

дисципліни, або має інші проблеми у навчальному процесі і стосунках зі 

своїми однокурсниками, особливо потребує заохочення викладача, 

стимуляції та мотивації подальшої пізнавальної діяльності. 

Завданням викладача є створення хорошого морального клімату на 

основі поваги до студентів, справедливості, ввічливості та толерантності 

стосовно кожного. Викладач повинен піклуватися про наявність балансу між 

змаганням та співпрацею, про психологічну комфортність «слабких» 

студентів у групі, про загальну відповідальність та здатність працювати в 

колективі.  

Звичайно, така відповідальна та складна робота не може спиратися 

лише на відчуття відповідальності викладача, її необхідно стимулювати і 

заохочувати, в тому числі й матеріально.  

Головні завдання морального виховання: 

- формування почуття власної гідності, честі, свободи, рівності, 

працелюбності, самодисципліни; 

- формування моральної культури особистості, засвоєння моральних 

норм, принципів, категорій, ідеалів суспільства на рівні власних 

переконань; 

- становлення етики міжетнічних відносин та культури 

міжнаціональних стосунків; 

- засвоєння етичного змісту клятви Гіпократа, Етичного кодексу 

лікаря України. 

Напрямки і засоби морального виховання: 

- заохочення волонтерської роботи студентів ЗДМУ в соціальних 

службах: допомога літнім людям; праця у літніх таборах 

відпочинку; допомога інвалідам різних вікових категорій; 

- заохочення до добровільного внеску в організацію Червоного 

Хреста; донорства; 

- удосконалення морально-етичного виховання у процесі викладання 

деонтології, медичної етики та інших факультативних курсів; 

- створення та забезпечення діяльності “груп милосердя” (волонтерів) 

з числа студентів та лікарів-інтернів з метою надання допомоги 

хворим на онкологічні захворювання, ВІЛ/СНІД, особам з 

обмеженими фізичними можливостями, ветеранам війни та праці, 

дітям, позбавленим батьківського піклування, малозабезпеченим та 

іншим категоріям, в тому числі особам, які перебувають у закладах 

охорони здоров’я; 



153 

 

- проведення спільно з органами студентського самоврядування 

заходів щодо участі у системі всеукраїнських акцій “Антинаркотик”, 

“Анти-СНІД”, “Тверезість”, “Життя без паління” та інших; 

- удосконалення викладання усіх дисциплін шляхом використання 

сучасних форм навчання і контролю знань, підвищення їх виховного 

потенціалу у напрямку зміцнення моральності студентської молоді 

та утвердження здорового способу життя; 

- проведення в академічних групах, студентських гуртожитках бесід, 

круглих столів, диспутів з питань морального виховання та 

поширення принципів академічної доброчесності. 

88..1111..  ЕЕккооллооггііччннее  ввииххоовваанннняя  

Однією з найактуальніших проблем сучасності, яка стосується не 

тільки нашого регіону, суспільства, а й людства в цілому, є екологічна. Адже 

деградація природного середовища відбувається доволі швидким темпами, 

коли вже не за горами постає реальна загроза екологічної катастрофи. Ця 

ситуація є зворотнім боком НТР, віддзеркалюючи недбальство, суто 

споживацький підхід у ставленні сучасної людини до природи. Екологічна 

криза значно поглибилася у зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС та її 

наслідками. 

Природа не прощає людських помилок. На це звернув увагу ще у 20-х 

роках ХХ ст. академік В. Вернадський, адже природа і суспільство 

взаємопов'язані, від здоров'я природного середовища залежить здоров'я і 

окремого індивіда, і суспільства в цілому. А результати людської 

недалекоглядності досить трагічні, і це ми спостерігаємо і в нашому регіоні. 

У зв'язку з цим актуалізується потреба у екологічному вихованні, 

вживанні радикальних заходів на рівні держави та індивіда. Підвищення 

юридичної, громадської відповідальності за нищення екосистеми. У 

формуванні екологічної культури серед студентства дієвим є використання, 

по-перше, принципу гармонії людини і природи, тобто формування 

світорозуміння, світогляду, спрямованого на усвідомлення кожним 

студентом важливості основних закономірностей взаємодії, взаємозалежності 

між людиною і природою, виховання почуття любові до неї. По-друге, 

принцип власної відповідальності за все живе та формування дбайливого, 

господарського ставлення, наголошування на принципі самовиховання. 

Відповідно, важливість культурного поводження не лише на вулицях міста, а 

і у лісових смугах, на о. Хортиця: без проявів бракон'єрства, паління вогнищ, 

нищення дерев, без сміттєвих завалів, що шкодять середовищу. Постійно 

наголошуючи, що висадка зелених насаджень, рейди з прибирання 

навколишньої території, у прилеглих лісосмугах є почесним вкладом 

кожного задля спільного блага, реалізацією третього принципу екологічного 

виховання – спільної діяльності індивідів, адже разом ми в змозі зупинити 

екологічну деградацію. 
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Настав час виховувати нове покоління еліти не у згубній традиції 

якомога більше брати у природи, а в іншому, притаманному українському 

народу, гармонійному співіснуванні з природою, що забезпечує раціональне 

використання та відтворення її багатств, у психологічній готовності 

оберігати природні цінності всюди і завжди. 

Основною метою екологічного виховання є формування екологічної 

культури особистості як форми регуляції відносин людини з природою, яка 

характеризується: 

- різнобічними глибокими знаннями про навколишнє середовище 

(природне і соціальне); 

- гнучкістю світоглядних ціннісних орієнтацій щодо природи; 

- екологічним стилем мислення і відповідальним ставленням до 

природи і свого здоров’я; 

- набуттям умінь і досвіду вирішення екологічних проблем 

(насамперед на місцевому рівні); 

- безпосередньою участю у природоохоронній діяльності; 

- передбаченням можливих негативних віддалених наслідків 

природоперетворюючої діяльності людини. 

Головні завдання екологічного виховання: 

- формування основ глобального екологічного мислення та 

екологічної культури; 

- засвоєння екологічних ціннісних орієнтацій, розуміння 

багатогранної цінності природи (не лише утилітарної, а й 

естетичної, санітарно-гігієнічної, рекреаційної, морально-етичної); 

- оволодіння знаннями та практичними вміннями раціонального 

природокористування; 

- оволодіння науковими знаннями про взаємозв’язок у системі 

“людина-суспільство-природа”, формування знань і умінь 

дослідницького характеру, спрямованих на розвиток творчої та 

ділової активності при вирішенні екологічних проблем і життєвих 

ситуацій; розвиток умінь приймати відповідальні рішення щодо 

проблем навколишнього середовища, оволодіння нормами 

екологічно грамотної поведінки; 

- виховання почуття відповідальності за природу як національне 

багатство, за стан навколишнього середовища на місцевому, 

регіональному, національному та глобальному рівнях; 

- виховання готовності до активної екологічної та природоохоронної 

діяльності; 

- підвищення рівня розуміння сучасних проблем навколишнього 

середовища та усвідомлення їх актуальності для всього людства, 

своєї країни та рідного краю, усвідомлення впливу стану довкілля на 

здоров’я людини. 
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Існують два підходи до розгортання змісту екологічного виховання та 

освіти: 

- мультидисциплінарний (екологізація існуючих навчальних 

предметів відповідно до специфіки їх змісту); 

- внутрішньодисциплінарний (введення до навчального плану 

спеціального предмету екологічного змісту). 

Перший напрямок передбачає виділення екологічного компоненту в 

більшості навчальних дисциплін; другий напрямок передбачає введення 

спеціальної дисципліни екологічного змісту на завершальному етапі вищої 

освіти, що забезпечить можливість інтегрувати різні аспекти екологічних 

знань і реалізувати комплексне розкриття проблем екології. 

Завдання і принципові положення екологічного виховання націлені на 

різнобічну підготовку студентської молоді, яка зможе вирішувати екологічні 

проблеми на основі наукових знань процесів розвитку біосфери, здорового 

глузду та набутого досвіду, керуючись національними гуманістичними 

ідеями і традиціями господарювання. 

88..1122..  ЕЕссттееттииччннее  ввииххоовваанннняя  

В системі виховної роботи в ЗДМУ особливе місце відводиться 

естетичному та художньо-естетичному вихованню сучасного студентства. 

Естетичне виховання має системний характер, і однією з умов його високої 

дієвості є практична участь молоді університету в різних видах творчості, 

серед яких особлива увага надається навчальній, трудовій, суспільно-

політичній, науковій діяльності, художній самодіяльності, фізичній культурі 

тощо. 

Естетичне та художньо-естетичне виховання спрямовані на 

формування особистості молодої людини, студента, здатного сприймати та 

розуміти естетичні аспекти сучасності і реалізовувати свої естетичні знання у 

професійній діяльності, в організації дозвілля, в проведенні естетико-

виховної та культурно-масової роботи в трудових колективах, в колективах 

молодого покоління. Враховуючи це, основними завданнями естетичного та 

художньо-естетичного виховання студентів, доцільно вважати:  

Головні завдання естетичного виховання: 

- розвиток естетичних потреб і почуттів, прагнення до 

прекрасного, художніх здібностей і творчої діяльності; 

- формування у молоді естетичних поглядів, смаків, які 

ґрунтуються на українських народних традиціях та кращих надбаннях 

світової культури; 

- вироблення умінь примножувати культурно-мистецькі надбання 

народу, відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті. 

Напрямки і засоби естетичного виховання: 

- забезпечення набуття студентами системи естетичних знань і 

загальнокультурного кругозору; 
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- оволодіння духовною, історичною та культурною спадщиною 

українського народу, історії та культури інших народів і меншин, які 

проживають на території України; 

- знайомство з проблемами естетичного і художньо-естетичного 

виховання на національному краєзнавчому рівні та на рівні країн, 

представлених студентами ЗДМУ; 

- долучення студентів до літератури, музики, образотворчого 

мистецтва, традицій і досягнень української та світової культури; 

- впровадження естетичних норм у практику та побут 

студентського життя. 

Естетичне виховання у ЗВО – найважливіша та оптимальна форма 

оволодіння навичками створювати і сприймати красу, розвивати талант, 

передавати набутий естетичний і художньо-естетичний досвід, а тому 

естетичне виховання обов’язково передбачає не тільки засвоєння правил, 

естетичних знань, але й естетичну діяльність студента, його участь у процесі 

перетворення дійсності. 

Вся робота з естетичного виховання студентів ЗДМУ спрямована на 

формування й розвиток естетичного ставлення до дійсності, яке поєднує 

естетичну свідомість, здібності та активну естетичну діяльність, а ті заходи, 

які проводяться у ЗВО, та ті традиції, що продовжуються роками, свідчать 

про правильний напрямок у цій роботі. 

88..1133..  ТТррууддооввее  ввииххоовваанннняя  

Формування працелюбності у студентів, вироблення необхідних для 

самостійного життя умінь і навичок, удосконалення професійної 

майстерності, готовності до життєдіяльності в умовах ринкових відносин – 

провідні напрями трудового виховання.  

Засобами трудового виховання в ЗДМУ є: 

- покращення трудового виховання студентів з метою прищеплення 

їм шанобливого ставлення до суспільно корисної праці, підвищення 

їх відповідальності за дотримання трудової і навчальної дисципліни, 

формування у них ставлення до навчання як до гідного 

громадянського обов’язку; 

- залучення студентів до суспільно корисної праці: 

самообслуговування в навчальних корпусах і гуртожитках; 

виготовлення наочних посібників, препаратів, навчального 

устаткування, участі в ремонтних роботах на території 

студентського містечка; 

- формування особистості, яка свідомо та творчо ставиться до праці в 

умовах ринкової економіки; 

- формування почуття господаря та господарської відповідальності; 

- розвиток умінь самостійно та ефективно працювати, свідомо і 

творчо ставитися до праці; 
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- виховання ділових якостей та підприємливості; 

- оволодіння навичками професійної майстерності; 

- знання дисциплін, що забезпечують професійну підготовку; 

проходження всіх видів практики, в тому числі й виробничої; 

проведення конкурсів професійної майстерності; 

- участь у науково-дослідній роботі; 

- участь у роботі СНТ (проведення конференцій, написання рефератів 

тощо); 

- вивчення передового досвіду розвитку підприємницької діяльності 

за кордоном за допомогою стажування та відряджень; 

- участь студентів у різних видах трудової діяльності: 

самообслуговуванні в гуртожитку, прибиранні навчальних 

аудиторій і кабінетів, суботниках, толоках для приведення в 

належний стан прилеглих до університету вулиць, тротуарів, скверів 

тощо; 

- участь студентів у заходах щодо збереження матеріальної бази 

університету, гуртожитків; 

- ознайомлення з трудовими традиціями університету і країни, 

надбаннями народної педагогіки з трудового виховання молоді; 

- запобігання розвитку у студентів таких негативних рис, як 

споживацькі настрої, неробство, байдужість до людської праці; 

- організація зустрічей студентів з ветеранами праці, заслуженими 

діячами охорони здоров’я України, представниками різних професій 

нашого міста; 

- проведення зустрічей з провідними викладачами університету з 

питань наукової організації праці студентів. 

88..1144..  ФФііззииччннее  ввииххоовваанннняя  ттаа  ууттввееррдджжеенннняя  ззддооррооввооггоо  ссппооссооббуу  жжииттттяя  

Фізичне виховання в медичному університеті є не тільки засобом 

зміцнення здоров’я, підвищення розумової та фізичної працездатності 

студентів, але й складовою частиною навчання та професійної підготовки 

майбутнього лікаря. 

Виходячи з концепції здорового способу життя, лікар сьогодні повинен 

бути орієнтований не тільки на патологію, але й займатися профілактикою 

захворювань, тобто здоров’ям здорової людини. Випускник медичного 

університету на сучасному етапі повинен стати пропагандистом формування 

престижності здоров’я і впровадження фізкультури як способу життя всіх 

верств населення.  

Головними завданнями фізичного виховання й утвердження здорового 

способу життя є: 

- виховання відповідального ставлення до власного здоров'я, 

здорового способу життя; 

- формування знань і навичок фізичної культури в житті людини; 
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- забезпечення повноцінного фізичного розвитку, підтримання 

соціально обґрунтованого рівня фізичної підготовки студентів; 

- фізичне, духовне та психічне загартування; 

- виховання вміння самостійно використовувати засоби фізичної 

культури для праці і відпочинку; 

- формування потреби у безпечній поведінці, протидія та запобігання 

шкідливим звичкам (вживання алкоголю, наркотичних засобів, 

тютюнопаління), профілактика захворювань; 

- створення умов для активного відпочинку студентів. 

Фізичне виховання здійснюється на навчальних заняттях на підставі 

вимог державного стандарту, галузевих стандартів та стандартів вищої освіти 

навчальних закладів у встановленому законодавством порядку. Навчальний 

процес будується на врахуванні різнобічних інтересів молоді. Поряд з 

проведенням занять у підготовчих групах, у спеціальних медичних групах та 

групах лікувальної фізкультури, діє широка мережа спортивних секцій.  

Організаційну роботу щодо масового та професійного спорту (спорту 

вищих досягнень) в університеті здійснює спортивний клуб, завданням якого 

є створення сприятливих умов для занять різноманітними формами 

оздоровлення, фізичною культурою і видами спорту як студентів, так і 

викладачів, співробітників. Для цього в навчально-тренувальній базі 

університету передбачені приміщення (ігровий та гімнастичний зали, 

тренажерний зал, зал загальної фізичної підготовки, стрілецький тир, 

реабілітаційно-відновлювальний комплекс), які розташовані у спортивному 

корпусі, а також майданчик зі штучним покриттям для гри у міні-футбол та 

університетський стадіон, де є літні баскетбольні та волейбольні майданчики, 

бігові доріжки та легкоатлетичні сектори. Відкриті спортивні майданчики та 

легкоатлетичний стадіон знаходяться поряд з гуртожитками, що дає змогу 

проводити масові спортивні змагання серед вітчизняних та іноземних 

студентів, які мають можливість виділити вільний час для зміцнення свого 

здоров’я. 

Успіхи спортсменів мають популяризуватися через засоби наочної 

агітації (стенди, стінні газети), засоби масової інформації та Інтернет. 

Інформація про спортивне життя університету повинна використовуватися і в 

профорієнтаційній роботі. 

Форми роботи: 

- навчальні заняття з фізичного виховання протягом всього періоду 

навчання в університеті; 

- фізичні вправи і різні форми фізичної культури та спорту протягом 

навчального дня; 

- фізкультурно-оздоровчі заняття в режимі дня; 

- заняття в спортивних секціях під керівництвом викладачів чи 

студентів-спортсменів; 

- заняття в спортивних секціях за місцем проживання студентів (у 

гуртожитках); 
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- заняття в спортивно-оздоровчих таборах; 

- масові фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи у вихідні та 

святкові дні (змагання, турніри, спартакіади, спортивні свята тощо); 

- виконання домашніх занять з фізичного виховання. 

88..1155..  РРооддиинннноо--ссііммееййннее  ввииххоовваанннняя  

Родинно-сімейне виховання — перша природна і постійно діюча ланка, 

серцевина виховного процесу людини. Воно є джерелом формування 

світогляду, національного духу, високої моральності, трудової підготовки, 

громадянського змужніння, глибоких людських почуттів, пошани до рідної 

мови, історії, культури. Завдяки йому людина стає національно свідомою, 

справжньою. 

Сім'я є основним соціальним інститутом, відповідальним за виховання 

зростаючої особистості. Особливість родинно-сімейного виховання 

студентської молоді полягає в тому, що, з одного боку, вони взаємодіють, 

перебувають під впливом своєї сім'ї – своїх батьків, з іншого боку, люди в 

цьому віці самі починають створювати сім'ї, народжувати та виховувати 

дітей. На студентах медичних ЗВО крім того лежить відповідальність за інші 

сім'ї країни, адже з початком професійної діяльності лікарі часто прямо чи 

опосередковано мають справу з проблемами родинно-сімейного виховання. 

Отже, родинно-сімейне виховання має першорядне значення у виховній 

роботі ЗДМУ.  

Впливів сім'ї полягає в емоційному характері взаємин її членів між 

собою та з дитиною, в переважанні інтимного спілкування над діловим, у 

тривалості життєвих зв'язків дитини з батьками. Сім'я покликана створити 

сприятливі умови для розвитку емоційного життя дитини, становлення в неї 

почуття самоцінності, впевненості у собі, компетентності у різних сферах 

життєдіяльності. Виховання в сім'ї здійснюється завдяки застосуванню 

специфічних форм і методів впливу і спрямовується на особистісний 

розвиток молодої людини, її соціалізацію. 

Усталеними цінностями сімейного життя є гуманне ставлення до 

людей, що означає добродушність, доброзичливість, піклування про 

молодших і старших членів сім'ї; бажання надавати допомогу слабим і 

хворим; працелюбність; поважне ставлення до праці людей та її результатів; 

демократичність відносин; гармонійність стосунків представників різних 

поколінь. Родина формує в молодої людини усвідомлення першорядного 

значення національно-ціннісних орієнтирів, виховує патріотизм, національну 

гідність, толерантне ставлення до інших народів. 

Зважаючи на те, що виховання громадянина у сім'ї здійснюється 

специфічними формами і методами: особистісний приклад батьків, 

усвідомлення і розуміння приналежності до рідної землі дотримання 

традицій і звичаїв, відповідальності за долю своєї країни, її збереження, 

розвиток, запобігання безвідповідальності і безгосподарності, формування 
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розуміння і усвідомлення сенсу і мети життя, спонукання до 

самовдосконалення, необхідно адекватно обирати і форми роботи з родинно-

сімейного виховання в ЗДМУ. В підлітковому та юнацькому віці важливу 

роль родинно-сімейне виховання відіграє у 1) статевому та гендерному 

вихованні молодої людини (виховання почуття особистої гідності, уміння 

володіти своїми почуттями); 2) формуванні професійних інтересів, свідомому 

ставленню до життєвих виборів; 3) формуванні й розвитку активної за 

формою та моральної за змістом громадянської позиції. 

Сім’я є найважливішою складової демократичного суспільства, 

гарантом його стабільності та прогресу. 

Необхідно сприяти створенню умов для зміцнення інституту 

української сім'ї, для чого треба охороняти права як батьків, так і дітей, 

створювати умови для можливості повноцінного інформування молоді з 

питань сім'ї і батьківства.  

Формами вирішення завдань родинно-сімейного виховання в ЗДМУ 

можуть стати такі заходи: 

- створення при університеті Центру сім'ї як консультативного 

центру, здатного: допомогти молодим сім’ям подолати, або зовсім 

уникнути стресів і конфліктних ситуацій у сім'ї; підготувати молодь 

до сімейних відносин, до батьківства; 

- розробка програми «Молода сім'я – ми і наше майбутнє», 

спрямованої на пропагування сімейних цінностей серед молоді 

ЗДМУ; 

- святкування в рамках університету Міжнародного дня сім'ї (15 

травня) та Міжнародного дня захисту дитини (1 червня); 

- проведення Дня відкритих дверей для зустрічі кураторів груп з 

батьками студентів; 

- проведення та обробка для подальшого застосування у виховній 

роботі анкетного опитування студентів з різноманітної тематики в 

контексті родинно-сімейного виховання; 

- робота студентів у благодійних організаціях з допомоги літнім 

людям та інвалідам; 

- співпраця з громадськими та релігійними організаціями, спрямована 

на виховання у студентів почуття відповідальності за життя та 

здоров’я кожної людини, родинні цінності, пошанування кожного 

зачатого життя, попередження випадків небажаної вагітності та її 

переривання в контексті загальнолюдських цінностей; 

- створення умов для впровадження серед студентів, інтернів, 

клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів здорового способу 

життя, усвідомленого та відповідального батьківства, формування 

соціально активної, фізично здорової та духовно багатої 

особистості; 
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- запобігання негативному впливу інформації, яка містить елементи 

жорстокості, бездуховності, насильства, порнографії, пропагує 

тютюнопаління, наркоманію, пияцтво, антисоціальну поведінку. 

88..1166..  УУссввііддооммллееннее  ббааттььккііввссттввоо  

Проблема усвідомленого батьківства є питанням першочергової 

необхідності в контексті ситуації, що склалася в державі на сучасному етапі 

розвитку. Виховання майбутніх батьків для студентів медичного ЗВО є крім 

того запорукою вирішення проблеми в масштабах всієї країни, адже саме 

медичні працівники (у першу чергу ті, які працюють у сфері акушерства, 

гінекології та педіатрії) є джерелом поширення важливої інформації з 

вищезазначеної проблеми. Звичайно, для правильного формування взаємин 

між батьками і дітьми, потрібним є об'єднання зусиль не лише фахівців з 

акушерства та гінекології, а й психологів, педагогів, самих батьків, які 

усвідомлюють свою почесну і водночас відповідальну місію. Метою 

виховання усвідомленого ставлення до батьківства є підвищення рівня 

перинатальної культури (культури батьківства) та інформаційної підтримки 

молоді у підготовці до свідомого батьківства для збереження генофонду та 

розвитку української нації. Першочерговим є виховання поваги передусім до 

жінки-матері, формування у медиків адекватного ставлення до 

психологічного симбіозу «мати-дитя», зниження рівня девіантного 

материнства. Процес підготовки до свідомого батьківства потребує окрім 

бажання (здебільшого побудованого на інстинкті), мотивації того, для чого 

це потрібно. 

Для досягнення мети необхідно впровадження певних заходів у 

концепції виховання студентів ЗДМУ: 

1. Запровадити тренінги для студентської молоді за темою 

«Підвищення перинатальної культури – шлях до відродження нації», на яких 

ознайомлювати студентів всіх спеціальностей з особливостями розвитку 

дитини на різних вікових етапах; піддавати аналізу різні стилі батьківської 

поведінки стосовно дітей та їх вплив на процес формування особистості 

дитини, моделювати образи здорової дитини та здорової сім’ї, ролі матері та 

батька в сім’ї, права та обов’язки дитини і батьків; визначати основні засади 

усвідомленого батьківства; розробляти шляхи впровадження засад 

усвідомленого батьківства в практику соціально-медичної роботи з сім’єю. 

2. Започаткувати традицію проведення 1 червня сімейного заходу із 

залученням дітей викладачів та студентів: «Сім’Я» для популяризації, 

підвищення престижу сімейних цінностей та батьківства. 

3. Організувати на базі кафедр педіатрії та акушерства і гінекології 

постійні консультації спеціалістів для молодих батьків, вагітних, які є 

студентами або працівниками ЗДМУ. 
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88..1177..  ФФооррммуувваанннняя  ммооввннооїї  ккууллььттууррии  ссттууддееннттіівв  

Українська мова є мовою найбільшого корінного етносу України і 

невід'ємною базовою ознакою його ідентичності протягом багатьох століть. 

Незважаючи на складні умови тривалих періодів бездержавності української 

нації та її територіальної роз'єднаності, українська мова зберегла свою 

самодостатність і, врешті-решт, стала важливим чинником возз'єднання 

українських земель і відновлення соборної незалежності України. Українська 

мова в Україні призначена виконувати різноманітні функції, зокрема 

забезпечити консолідацію, єдність і вільний культурний розвиток 

українського народу, стояти на сторожі збереження його ідентичності та 

здорового духовного і ментального розвитку. 

Українська мова – невід'ємний державницький атрибут, що зберігає 

свою історичну спадкоємність від давньокиївської доби. Як мова 

найчисленнішого етносу українська мова відповідно до загальноприйнятої 

світової практики виконує функцію єдиної державної мови в Україні. 

Державність української мови є ключовим чинником консолідації 

українського суспільства на всій території України, формування сучасної 

української політичної нації., символічним уособленням української 

державності, гарантією збереження національної ідентичності українського 

етносу і державної єдності України. З огляду на це українська нація і держава 

мають забезпечувати відродження і захист української мови, якісну 

розбудову українського мовного простору. 

Принципове значення для майбутнього української мови і української 

держави має національна мовна свідомість і мовна гідність. У їхньому 

формуванні чільну роль має відігравати українська інтелектуальна еліта, яка 

своїм особистим прикладом і зусиллями має утверджувати престиж 

української мови, української нації і держави. Вільне володіння державною 

мовою - юридичний обов'язок кожного громадянина України. Українська 

мова є мовою закладів освіти і науки України. 

Керівництво ЗВО водночас гарантує вільний розвиток, використання та 

захист мов національних меншин. Держава сприяє розвиткові мовної 

самобутності всіх національних меншин України та іноземних громадян, що 

навчаються в університеті. 

Метою концепції є розширення і зміцнення соціально-комунікативних 

функцій державної мови; збереження загальнокультурних функцій мов 

національних меншин та іноземних студентів. 

Основними завданнями є: 

- утвердження української мови як державної (офіційної) у всіх 

галузях навчальної, наукової, адміністративної, методичної та 

виховної роботи ЗВО; 

- посилення функції державної мови як мови громадянства, 

об'єднавчого і консолідуючого чинника в українському суспільстві - 

створення єдиного мовного середовища; 
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- утвердження української мови як мови міжетнічного спілкування і 

порозуміння в університеті; 

- утвердження і підтримка української мови як самобутньої мови 

титульної нації; 

- дотримання законодавства щодо мов національних меншин; 

- підтримання мовного розмаїття та міжкультурного діалогу між 

студентами-представниками різних етносів; 

- сприяння підвищенню загальної мовної культури громадян; 

- запобігання дискримінації за мовною ознакою; 

- виховання української мовної свідомості і гідності; 

- сприяння у задоволенні мовних потреб студентів. 

Форми роботи: 

- створення режиму належного дотримання законодавчо-нормативної 

бази щодо національної мови та мов національних меншин; 

- організувати на цих засадах роботу університетських ЗМІ; 

- організувати книговидання і видання навчально-методичної 

продукції українською мовою; 

- проводити навчально-виховні заходи усіх рівнів державною мовою; 

- організувати низку заходів для загального піднесення престижу 

української мови; 

- вироблення дієвих засобів захисту від публічної дискредитації 

української мови; 

- розширення застосування української мови у всіх царинах 

життєдіяльності студентського містечка (їдальні, бібліотеки тощо); 

- поліпшення якості українського мовлення серед студентської молоді 

та професорсько-викладацького складу ЗВО; 

- створення системи дієвого контролю за дотриманням мовного 

законодавства; 

- здійснювати мовне планування на близьку й віддалену перспективу і 

опрацювання відповідних державних програм; 

- координувати діяльність структурних підрозділів щодо питань мови, 

для забезпечення консолідованої мовної політики та концентрації 

зусиль на пріоритетних напрямках; 

- організаційно забезпечити впровадження української мови в 

офіційно-діловий вжиток і практику навчальної діяльності; 

- спільно з науковими установами та громадськими організаціями 

здійснювати моніторинг мовної ситуації в університеті; 

- своєчасно виявляти порушення мовного законодавства та запобігати 

їх поширенню; 

- порушувати питання про притягнення до дисциплінарної та 

адміністративної відповідальності винних у грубих порушеннях 

законодавства стосовно української мови чи інших мов; 
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- аналізувати зарубіжний досвід мовної політики та мовного 

планування та використовувати його раціональні елементи у своїй 

діяльності; 

- спільно з громадськими організаціями, органами влади, 

посольствами, консульствами і представництвами іноземних держав 

та іншими відомствами планувати й координувати заходи щодо 

захисту мовних прав студентів, представників національних меншин 

та іноземних студентів; 

- через університетські ЗМІ висвітлювати актуальні проблеми мовної 

політики та обговорювати шляхи їх розв'язання; 

- брати участь у щорічному Міжнародному конкурсі з української 

мови імені Петра Яцика, Всеукраїнських олімпіадах з української 

мови, святкуваннях Днів української писемності, щорічних 

літературно-мистецьких вечорах до Шевченківських свят, Днях 

слов’янської писемності, загальноуніверситетській вікторині знавців 

української мови, традиційних заходах у контексті загальноміського 

фестивалю “Поетичний травень” спільно з Запорізькою організацією 

Національної спілки письменників України; 

- проводити заходи з популяризації української мови і культури 

(мистецькі вечори, вшанування пам’яті відомих діячів, літературні 

читання, конкурси, диспути); 

- організовувати публічні лекції та зустрічі з видатними українськими 

діячами культури, мистецтва та науки; 

- організувати курси високої культури мовлення й етики спілкування, 

забезпечивши їх роботу відповідними методичними матеріалами; 

- поширити застосування україномовного комп’ютерного 

програмного забезпечення. 

88..1188..  ІІннттееррннааццііооннааллььннее  ввииххоовваанннняя    

У зв'язку з тим, що ЗДМУ готує професійні кадри для багатьох країн 

світу, контингент студентів є багатонаціональним. Система заходів з 

інтернаціонального виховання студентів Запорізького державного медичного 

університету базується на основних положеннях Концепції національної 

системи виховання з урахуванням органічного взаємозв'язку процесу 

навчання та виховання. 

Суб'єктами, які організовують інтернаціональне виховання студентів 

університету, є: 

- ректорат університету; 

- проректор з міжнародних зв'язків; 

- деканати міжнародного та підготовчого факультетів; 

- кафедри мовної підготовки; 

- куратори земляцтв; 

- інститут кураторів академічних груп на факультетах університету; 
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- лідери земляцтв; 

- сектори інтернаціональної роботи студентської ради університету та 

гуртожитків. 

Усі зазначені суб'єкти планують свою роботу посеместрово, 

підбиваючи її підсумки в кінці навчального року з відповідними висновками 

щодо дальшого поліпшення системи виховання в університеті на наступний 

період. 

Досягнення мети інтернаціонального виховання передбачає розв'язання 

таких завдань: 

- розвиток світоглядної культури молодої людини, її ціннісних 

орієнтацій і створення умов для вільного світоглядного вибору; 

- розвиток інтернаціональних почуттів, створення умов для 

розширення і поглиблення знань про події у світі, специфіку 

життєдіяльності інших держав і суспільств, утвердження поваги до 

звичаїв, традицій, культури народів світу; 

- уведення молодих людей у світ господарського, соціального, 

політичного, культурного досвіду цивілізації і свого народу; 

- виховання правової культури, а саме — поваги до Конституції, 

законодавства України, державної символіки, знання та додержання 

правових норм і принципів; 

- формування моральної й естетичної культури, утвердження у 

свідомості молодих людей принципів загальнолюдської моралі, 

розвиток зрілих естетичних смаків, потреб та інтересів, вироблення 

вміння правильно оцінювати і творити добро та красу. 

Підвищення духовності, моральності студентства вимагає виховання 

поваги до світових культур. ЗДМУ надає можливість ознайомити українську 

молодь з історією, культурою, філософією, мистецтвом, традиціями народів 

інших країн, представники яких навчаються у нас.  

Для забезпечення гармонізації міжнаціональних відносин в ЗДМУ слід 

здійснювати такі заходи: 

- спільно з правоохоронними органами та представниками земляцтв 

іноземних студентів здійснювати заходи щодо гарантування безпеки 

перебування іноземних громадян на території України, 

недопущення виникнення конфліктних ситуацій, в тому числі 

міжетнічного та релігійного характеру між іноземними студентами і 

громадянами України.  

- забезпечувати оперативне вирішення побутових і соціальних 

проблем іноземних студентів, дотримання вимог міжнародних 

договорів і угод; 

- посилити контроль за виконанням іноземними громадянами вимог 

чинного законодавства щодо статусу їх перебування на території 

України та дотримання правил внутрішнього розпорядку ЗДМУ; 
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- сприяти формуванню в іноземних студентів поваги до культурної та 

духовної спадщини українського народу, традицій та історії 

держави; 

- проводити вечори інтернаціональної дружби з іноземними 

студентами з вивчення та пропаганди української класичної 

літератури та іншої культурної спадщини українського народу. 

88..1199..  ККааддррооввее  ззааббееззппееччеенннняя  ггууммааннііттааррннооїї  ооссввііттии  ттаа  ввииххооввннооїї  ррооббооттии  

Єдність навчання та виховання сучасного студентства забезпечується 

єдністю усіх ланок навчально-виховного процесу, усіх освітніх установ та 

організацій. Основним принципом кадрового забезпечення гуманітарної 

освіти та виховної роботи є професіоналізм, поєднаний з високими морально-

етичними якостями особистості викладача. До виховної роботи залучається 

весь професорсько-викладацький, допоміжний склад співробітників та 

студентський актив університету. 

Структура та штат служби гуманітарної освіти та виховної pоботи  

З метою покращення гуманітарної освіти та організаційно-методичного 

керівництва виховною роботою і реалізації плану заходів Запорізького 

державного медичного університету щодо виконання «Програми виховної 

роботи у вищих навчальних закладах І-ІУ рівнів акредитації, закладах 

післядипломної освіти, науково-дослідних установах і закладах охорони 

здоров’я» наказом ректора від 3-го грудня 2008 р. утворена Рада з 

гуманітарної освіти та виховної роботи. 

Структурні підрозділи ЗВО, що відповідають за виховну роботу (рис.3). 

Усі підрозділи виконують визначену за обсягом та напрямом роботу.  

Штати усіх підрозділів з гуманітарної освіти та виховної роботи 

затверджуються ректором. 

Функціональні обов’язки структурних підрозділів, відповідальних за 

гуманітарну освіту та виховну роботу у ЗДМУ. 

Рада гуманітарної освіти та виховної роботи: 

- розробляє організаційну структуру управління вихованням 

студентів та функціональні обов'язки безпосередніх учасників і 

підрозділів управління; 

- здійснює наукове обґрунтування системи управління виховним 

процесом у новій моделі вищої освіти;  

- вдосконалює традиційну структуру служби управління на всіх 

рівнях від академічної групи до декана і ректора навчального 

закладу; 

- організовує і надає систематичну допомогу радам студентського 

самоврядування, наставникам академічних груп в організації 

позааудиторної роботи з боку деканату; 

- забезпечує системно-цільовий підхід до планування організаційно-

виховної роботи серед студентів; 
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Рисунок 3. Структурні підрозділи ЗВО, що відповідають за виховну 

роботу 
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- здійснює науково-методичне забезпечення роботи організаторів 

виховного процесу з проблем позааудиторної діяльності, які б 

відповідали інтересам і схильностям студентів; 

- проводить заходи щодо організації відпочинку, дозвілля та 

попередження правопорушень серед студентської молоді; 

- забезпечує національну спрямованість виховного процесу, тісний 

зв’язок з ідеалами, традиціями й іншими соціально значущими 

надбаннями української і світової культури;  

- розвиває ініціативу і самодіяльність студентів, залучає їх до 

активної участі в громадському житті з опорою на діяльність 

студентських громадських організацій та ін.; 

- звітує про проведену роботу перед вченою радою ЗДМУ. 

Заступники деканів з виховної роботи: 

- планують та контролюють виконання виховної роботи кафедр, ради 

студентського самоврядування факультету; 

- організовують роботу кураторів курсів, груп та земляцтв іноземних 

студентів; 
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- організовують виховні заходи на курсах, в студентських групах та 

гуртожитках; 

- організовують обмін досвідом виховної роботи з студентами з 

аналогічними структурними підрозділами іншим навчальних 

закладів міста, області, України; 

- організовують роботу студентського самоврядування на факультеті 

в університеті; 

- готують методичні матеріали стосовно поліпшення гуманітарної 

освіти і виховної роботи на кафедрах, на курсах, у студентських 

групах, у земляцтвах іноземних студентів, гуртожитках; 

- оформлюють звіти та довідки щодо підсумків проведеної виховної 

роботи; 

- звітуються на засіданнях Ради з гуманітарної освіти і виховної 

роботи про діяльність структурних підрозділів служби виховної 

роботи. 

Заступник завідуючого кафедри з виховної роботи: 

- планують виховні заходи серед студентів, передбачаючи у 

навчальних планах виховні функції в усіх формах навчальних 

занять, аудиторну і позааудиторну виховну роботу; 

- визначають мету і завдання виховної роботи, організаційні 

принципи та основні напрямки, керуючись концептуальними 

засадами національної освіти, враховуючи специфіку кафедри, 

професійну спрямованість, запити і потреби студентів; 

- формують професійні якості спеціаліста медика як людини, 

особистості;  

- проводять професійно-орієнтаційну, інформаційно-просвітницьку, 

культурно-виховну роботу серед студентів, розвивати їх творчі та 

інтелектуальні здібності, залучати до різноманітної діяльності за 

інтересами, участі в культурно-освітній, спортивно-оздоровчій та 

інших видах діяльності; 

- сприяють роботі органів студентського самоврядування факультетів, 

гуртожитків, навчального закладу в цілому; 

- беруть безпосередню участь у реалізації заходів що проводяться з 

ініціативи Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, 

МОН, МОЗ, обласної, міської та районної адміністрації, ректорату 

на факультетах, у гуртожитках. 

- організовують роботу наставників академічних груп студентів, 

участь у навчально-виховних і громадських, культурно-освітніх і 

культурно-виховних заходах у групах; робота з активом академічної 

групи, індивідуальна виховна робота зі студентами групи; 

студентами, які проживають в гуртожитках, викладачами кафедри та 

ін.; 

- сприяють розвитку у студентів творчого мислення, уміння 

об'єктивно оцінювати явища суспільного життя, аргументовано 
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вести діалог, відстоювати свої переконання, дотримуватися активної 

життєвої позиції; 

- проводять профілактичну роботу з попередження негативних 

проявів поведінки студентів; 

- прищеплюють студентам повагу до історії та традицій університету, 

виховувати у них відповідальність за виконання своїх обов'язків і 

результати навчання;  

- готують висококваліфікованих спеціалістів, здатних уміло 

застосовувати у своїй роботі засвоєнні знання, підтримувати в 

колективі моральний клімат, організованість та правопорядок. 

Обов'язки куратора (наставника) академічної групи 

Куратор академічної групи разом зі студентами складає план виховної 

роботи на навчальний рік, який затверджує заступник зав.  кафедри з 

виховної роботи та заступник декана з виховної роботи. Цей план 

узгоджується з радою гуманітарної освіти та виховної роботи та радою 

факультету. План організаційно-виховної роботи куратора академічної групи 

університету передбачає: знайомство куратора зі студентами академічної 

групи, виявлення їхніх інтересів, запитів (перший курс); проведення, 

зустрічей зі студентами групи, індивідуальних бесід, зборів групи щодо 

якості навчання; ознайомлення з правами і обов'язками студентів; 

ознайомлення студентів з "Правилам внутрішнього розпорядку" у ЗВО, 

умовами проживання в гуртожитках, вимогами Статуту ЗВО; організацію 

виховної роботи серед студентів групи, які проживають в гуртожитках; 

організацію та проведення зустрічей студентів академічної групи з 

державними діячами, ветеранами праці, Великої Вітчизняної війни, 

працівниками культури і мистецтва, правоохоронних органів, органів 

охорони здоров’я; відвідування студентами музеїв, театрів, естрадно-

концертних програм, художніх виставок, екскурсій. 

Діяльність куратора академічної групи студентів ЗВО спрямована на: 

- формування культури і професійних якостей сучасного спеціаліста; 

- набуття студентами групи сучасного досвіду успадкування 

духовних надбань українського народу; 

- залучення студентів  до наукової роботи, проведення національно-

культурної, просвітницької та організаційно педагогічної роботи 

серед молоді; 

- формування історичної пам’яті, національної свідомості, гідності та 

чіткої громадянської позиції студента; 

- допомогу студентам в оволодінні новим інтелектуальним баченням 

світу і свого місця в ньому, розвиток здібностей особистості, їх 

повноцінна реалізація в різних видах діяльності; 

- постійне співробітництво, співтворчість зі студентським активом та 

органами студентського самоврядування, молодіжними творчими 

об’єднаннями, рухами, а також організація життєдіяльності 
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колективів академічних груп, розвиток ініціативи, творчості, 

самостійності, набуття організаторських знань, умінь і навичок; 

- активне залучення студентів до управління навчально-виховним 

процесом через передачу реальних прав та повноважень у 

розв’язанні різноманітних проблем життя, створення здорового 

морально-психологічного клімату в академічній групі; 

- проведення виховної роботи зі студентами, які мешкають у 

гуртожитках, сприяння організації їх здорового способу життя, 

вирішення житлово-побутових проблем; 

- постійне проведення психолого-педагогічної діагностики рівня 

інтелектуального розвитку та моральної вихованості студентів; 

- участь у роботі вченої ради факультету, ради з гуманітарної освіти 

та виховної роботи, засідань кафедр при обговоренні питань, 

пов’язаних із роботою групи чи окремих її студентів;  

- відвідування аудиторних чи індивідуальних занять групи; 

- внесення пропозицій ректорату, раді з гуманітарної освіти та 

виховної роботи, деканатам факультетів про матеріальне заохочення 

кращих студентів і притягнення до відповідальності порушників 

навчальної та трудової дисципліни; 

- залучення до виховного процесу батьків студентів; 

- спонукання студентів до активної протидії проявам аморальності, 

правопорушень, бездуховності, антигромадській діяльності, 

вживанню наркотичних речовин, алкогольних напоїв, паління. 

Положення про раду (семінар) наставників академічних груп 

Рада (семінар) наставників академічних груп організовується для 

ознайомлення наставників із сучасними вимогами до виховання студентів, 

підвищення їх психолого-педагогічної культури, оволодіння методикою 

вивчення особистості студентів, методикою проведення годин виховної 

роботи. Семінар проводиться не рідше одного разу на два місяці. Керівник 

семінару і його заступник призначаються з провідних професорів або 

доцентів кафедр, що відповідають за молодші курси. 

Завдання семінару 

1. Ознайомлення наставників академічних груп з:  

- методами і формами виховного процесу; формування у студентів 

національної свідомості і моральної стійкості; дисциплінованості і 

самоорганізованості, працелюбності й поваги до людей праці; 

бережливого ставлення до майна та природи, власного здоров’я і 

здорового способу життя тощо; 

- методиками вивчення особистості студентів та студентських 

колективів; 

- методиками проведення виховних годин та формами інформування 

студентів; 



171 

 

- новими нормативними документами з виховної роботи та 

новинками періодичної і монографічної літератури на виховну 

тематику. 

2. Узагальнення досвіду роботи наставників академічних груп. 

3. Розроблення пропозицій для ради з гуманітарної освіти і виховної 

роботи стосовно удосконалення виховної роботи, проведення заходів 

виховного характеру 

Форми роботи і планування 

Засідання семінару рекомендується проводити у формі  лекцій, 

семінарських занять, науково-практичних конференцій, круглих столів тощо. 

Останнє у навчальному році заняття семінару рекомендується присвятити 

обмінові досвідом роботи наставників і виробленню механізмів щодо 

удосконалення виховної роботи у медуніверситеті. План засідань семінару на 

навчальний рік, складений керівником семінару, розглядається на засіданні 

ради з гуманітарної освіти та виховної роботи і його затверджує проректор з 

виховної роботи. 

88..2200..  ССттууддееннттссььккее  ссааммоовврряяддуувваанннняя  уу  ЗЗВВОО  

Студентське самоврядування у ЗВО - це самостійна, громадська 

діяльність студентів із реалізації функцій управління вищим навчальним 

закладом, яка визначається ректором, деканатами і здійснюється студентами 

відповідно до мети і завдань, що постають перед студентським колективом. 

Студентське самоврядування у вищих навчальних закладах - складова 

демократизації вищої школи. Проблема самоврядування в закладах освіти 

набула своєї актуальності в кінці ХХ – на початку XXI ст., тобто в період 

становлення української незалежної держави. Чому ці питання набувають 

особливої ваги в сучасних умовах?  

По-перше, потрібне активне утвердження демократичних засад в усіх 

сферах життєдіяльності українського суспільства. 

По-друге, інтеграція України у європейське співтовариство та перехід 

до ринкової економіки, що, безумовно, глибоко зачіпає усі складові освітньої 

галузі вимагають і демократизації, адже, згідно з принципами Болонського 

процесу, студентство розглядається як партнер. 

По-третє, студентство в усі часи  було своєрідним барометром 

соціально-економічного та політичного стану суспільства. Молодь є 

найменш консервативним за своїми ціннісними орієнтаціями соціальним 

прошарком  населення, найбільш чутливо реагує на соціальні зміни, їй 

притаманне негативне ставлення до порушень демократичних норм, законів, 

моральних принципів. 

По-четверте, студентське самоврядування є важливим фактором 

розвитку і модернізації суспільства, виявлення потенційних лідерів, 

вироблення у них навичок управлінської та організаторської роботи з 

колективом, формування майбутньої еліти. 
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По-п’яте, опора на ініціативу, активну життєву позицію, ціннісні 

орієнтації студентства, є реальним показником цивілізованості суспільства, 

утвердження в ньому демократичних начал. 

Студентське самоврядування - це ще й елемент навчально-виховного 

процесу: 

- воно виховує реальних лідерів українського суспільства, формує 

еліту нації; 

- самоврядування дає змогу студенту, як і кожному громадянину, 

бути почутим. Участь в органах студентського самоврядування дає 

молодій людині відчуття того, що вона є громадянином Української 

держави, створює можливості реалізувати себе як обдаровану і 

талановиту особистість, стимулює активність молодого 

громадянина у суспільному житті загалом;  

- студентське самоврядування сприяє налагодженню конструктивної 

співпраці між студентами та адміністрацією Університету. 

Можливість управляти деякими напрямками його функціонування 

активізує молодь, спонукає її до ознайомлення з усім, що 

відбувається навколо. Відстоюючи інтереси студентства щодо 

організації навчального процесу, представники студентського 

самоврядування нормують значно вищі вимоги до Університету та 

його працівників, вдосконалюючи не тільки процес викладання, а й 

обох його суб’єктів; 

- участь у роботі студентського самоврядування дає також змогу 

набути організаторських вмінь, привчає молодого громадянина 

України відповідально виконувати свої обов’язки та покладені на 

нього завдання. 

Загальні положення 

Органи студентського самоврядування виражають інтереси студентів, 

магістрів, клінординаторів та аспірантів Запорізького медуніверситету. У 

своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

Конституцією України, статтею 40 Закону України «Про вищу школу» 

нормативними документами уряду, МОН, Міністерства охорони здоров’я, 

нормативними документами університету, цим положенням, але не 

дублюють профспілкову організацію студентів, користуються допомогою та 

підтримкою ректорату, ради гуманітарної освіти та виховної роботи та 

профспілкового комітету. 

Перелік питань, що належать до компетенції органів студентського 

самоврядування, узгоджуються з керівництвом університету, 

Органи студентського самоврядування не залежать від релігійних 

об’єднань, політичних партій та рухів. 

Структура і організація роботи органів студентського 

самоврядування 

Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, 

потоку, курсу, факультету, гуртожитку, вищого навчального закладу. 
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Виконавчий орган студентського самоврядування може мати різні 

форми: студентська спілка, сенат, парламент, старостат, студентська 

навчальна (наукова) частина, студентський деканат, рада тощо. 

Вищим органом студентського самоврядування є конференція (загальні 

збори), на якій затверджується положення про студентське самоврядування, 

обирається студентська рада університету на термін 2 /два/ роки, 

затверджується структура, заслуховуються звіти. 

Студентська рада факультету обирається на загальних зборах 

факультету, яка формується з представників академічних груп та гуртожитків 

і обирає своїх представників до студентської ради університету. 

Студентська рада університету із числа своїх членів обирає голову, 2 

заступників і секретаря. 

Головною структурною організацією студентського самоврядування є 

академічна група, яка має свій орган управління, його голову і делегує свого 

представника до ради студентського самоврядування факультету і на 

конференцію студентів. 

Рада студентського самоврядування факультету з представників 

академічних груп та гуртожитків обирає своїх представників до ради 

студентського самоврядування університету. 

Голова студентської ради організовує роботу органів студентського 

самоврядування університету, з запрошення ректорату бере участь у 

засіданнях вченої ради університету, де обговорюються питання діяльності 

органів студентського самоврядування, проблемні питання студентського 

життя. 

Секретар студентської ради організовує контроль за виконанням 

рішень органів самоврядування, веде протоколи засідань і виступає з 

повідомленням стосовно виконання рішень. 

При студентській раді самоврядування створюються комісії за такими 

напрямками роботи: 

- навчально-наукова; 

- культурно-просвітницька; 

- із захисту прав студентів; 

- спортивно-оздоровча; 

- міжнародних зв’язків; 

- прес-центр; 

У гуртожитках створюються студентські ради з відповідними 

секторами за головними напрямками організаційної роботи в гуртожитках: 

- житлово-побутовий; 

- культурно-виховний; 

- санітарно-гігієнічний; 

- громадського нагляду; 

- старостат. 

Засідання студентської ради проводиться один раз на місяць і 

вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 обраних до її 
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складу членів. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх. Рада 

вирішує питання життєдіяльності студентів також в робочому порядку. 

Кожне засідання студентської ради фіксується протоколом, який 

підписується головою або його заступником, секретарем. 

На розгляд конференції виносяться найважливіші питання 

життєдіяльності студентів, обумовлені основними напрямками діяльності 

студентського самоврядування. 

Студентські ради факультетів, гуртожитків під кінець навчального року 

(до 30.05) звітують на загальних зборах про виконану роботу. 

Рішення студентської ради на конференції є обов'язковим для 

виконання. 

Статутом Запорізького державного медичного університету може бути 

передбачено укладання договору між керівником органу студентського 

самоврядування та адміністрацією Університету. 

Мета, принципи та основні завдання 

Студентське самоврядування в університеті функціонує з метою 

забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав і 

сприяє гармонійному розвитку студента, формує в нього навички 

майбутнього організатора, керівника. 

Діяльність органів студентського самоврядування університету 

здійснюється на таких принципах: 

- добровільності, колегіальності, відкритості; 

- виборності та звітності органів студентського самоврядування; 

- рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні; 

- незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій 

Основні завдання студентського самоврядування: 

- Забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; 

- Забезпечення і захист прав і інтересів студентів; 

- Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; 

- Сприяння у створенні необхідних умов для проживання і 

відпочинку студентів; 

- Створення різноманітних гуртків, товариств, об’єднань, клубів за 

інтересами; 

- Організація співпраці зі студентами інших ЗВО і молодіжними 

організаціями; 

- Участь  у вирішенні питань міжнародного обміну студентами; 

- Безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної 

політики; 

- Забезпечення інформаційно-молодіжної правової допомоги 

студентам спільно з відповідними структурами міськвиконкому, 

облдержадміністрації; 

- Співпраця зі старостами, профкомом; 

- Контроль за навчальною і трудовою дисципліною; 

- Участь у роботі стипендіальної комісії; 
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- Залучення студентів до художньої самодіяльності, проведенні 

вечорів відпочинку, КВК, спортивних змаганнях; 

- Приймання активної участі в організації побуту, відпочинку і 

дозвілля студентів у гуртожитках; 

- Активне залучення до організації ремонту кімнат, забезпеченні і 

підтримки в належному стані приміщень, обладнання та іншого 

майна університету; 

- Організація чергування студентів і сприяння налагодженню 

перепусткового режиму в гуртожитках; 

- Організація змагань за зразкові кімнати, поверхи, гуртожитки, 

економне споживання електроенергії; 

- Ведення пропаганди здорового способу життя, запобігання 

вчиненню студентами правопорушень, вживання ними алкоголю, 

наркотичних засобів, тютюнопалінню та ін. 

Права і обов’язки студентів, обраних до органів студентського 

самоврядування  

Члени студентського самоврядування мають права та обов’язки, якими 

наділені студенти університету згідно із чинним законодавством та 

відповідно Статуту університету. 

Крім того, члени студентського самоврядування мають право: 

Обирати і бути обраними до будь-якого органу студентського 

самоврядування,  

Звертатися до будь-якого органу студентського самоврядування 

стосовно питань, що належать до компетенції цього органу та отримувати 

відповідь по суті питань; 

Опротестовувати будь-які дії посадових осіб, структурних підрозділів і 

органів студентського самоврядування, якщо вони обмежують його права чи 

пригнічують його гідність, або ускладнюють досягання мети цієї організації. 

Студенти, обрані до студентської ради університету (гуртожитку, 

медичного коледжу) та контрольно-ревізійної комісії можуть бути усунені зі 

своїх посад за результатами таємного голосування студентів університету 

(гуртожитку, медичного коледжу). Для ініціювання такого голосування 

потрібно зібрати підписи не менш як 10 відсотків студентів університету 

(гуртожитку, медичного коледжу). Збирати підписи має право будь-який 

студент університету. Зібрані підписи подаються до виборчої комісії 

університету, де вирішується питання щодо призначення голосування або 

відмови у проведенні такого голосування виключно з мотивів 

недостовірності зібраних підписів. У разі прийняття позитивного рішення, 

виборча комісія призначає час та місце такого голосування, про що робить 

оголошення на інформаційних стендах та сайті університету. Після 

проведення голосування, не пізніше двох робочих днів, виборча комісія 

оголошує результати голосування на інформаційних стендах та сайті 

університету. Легітимність проведеного голосування та його результатів 

встановлюється відповідно до п. 2.15 цього Положення. В разі прийняття 
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рішення щодо усунення студента з обраної посади в органах студентського 

самоврядування відповідна посада вважається вакантною з моменту 

встановлення результатів голосування, на підставі протоколу контрольно-

ревізійної комісії відповідна студентська рада проводить довибори на 

заміщення вакантної посади або скликає конференцію студентів для виборів 

на заміщення вакантної посади в контрольно-ревізійній комісії.  

В інших випадках дострокового припинення повноважень студентів, 

що обрані на виборні посади до органів студентського самоврядування 

(відрахування та переведення з університету, звільнення з посади за власним 

бажанням), вказані посади заміщуються на виборній основі за результатами 

таємного голосування в порядку, передбаченому розділом 2 цього 

Положення. 

Голова студентської ради університету, його заступники, секретар 

(медичного коледжу, гуртожитку) можуть бути достроково усунуті з цієї 

посади за рішенням не менше 2/3 складу відповідної студентської ради в разі 

порушення ним норм Закону України «Про вищу освіту», цього Положення, 

правил внутрішнього розпорядку університету. 

Студентські ради університету та гуртожитку, медичного коледжу, 

контрольно-ревізійна комісія мають право звертатися до деканатів, ректорату 

університету з пропозиціями, заявами пов’язаними з вирішенням завдань, 

передбачених основними напрямками діяльності студентського 

самоврядування. 

Голова студентської ради університету є членом Вченої ради 

університету та ради університету з побутових питань. 

Члени студентського самоврядування зобов’язані: 

Чітко дотримуватись Положення про студентське самоврядування у 

ЗДМУ. 

Виконувати рішення та вимоги студентської ради, що спрямовані на 

досягнення мети і вирішення завдань студентського самоврядування. 

Фінансовою основою студентського самоврядування є: 

- кошти, визначені вченою радою вищого навчального закладу в 

розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих 

вищим навчальним закладом від основної діяльності; 

- членські внески студентів, розмір яких встановлюється вищим 

органом студентського самоврядування вищого навчального 

закладу. Розмір місячного членського внеску однієї особи не може 

перевищувати 1відсотка прожиткового мінімуму, встановленого 

законом; 

- кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на 

виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до 

затверджених н6ими кошторисів. Органи студентського 

самоврядування публічно звітують про використання коштів та 

виконання кошторисів не рідше одного разу на рік. 
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88..2211..  ССттууддееннттссььккаа  ррааддаа  ггууррттоожжииттккуу  

Студентська рада гуртожитку є органом самоврядування студентів, які 

мешкають у гуртожитку, що виконує функції забезпечення захисту прав та 

контролю за виконанням обов'язків мешканців гуртожитку, визначених 

нормативними документами, залучає студентів до заходів, спрямованих на 

виховну, культурно-масову, спортивну роботу, охорону громадського 

порядку, поліпшення соціально-побутових умов проживання. 

Студентська рада гуртожитку обирається на загальних зборах 

мешканців гуртожитку (або уповноважених представників кімнат) терміном 

на 1 рік. Кількісний склад студентської ради визначається зборами 

мешканців гуртожитку. Вибори організовує і контролює студентська рада 

факультету разом з виконавчим комітетом студентського парламенту 

На загальних зборах мешканців гуртожитку (або уповноважених 

представників кімнат) можуть вирішуватися питання щодо проведення 

ремонтних робіт за доброчинні внески мешканців гуртожитку. 

Очолює студентську раду гуртожитку голова студентської ради 

гуртожитку, який обирається мешканцями гуртожитку відкритим 

голосуванням, простою більшістю голосів за умови участі у голосуванні 2/3 

мешканців. 

Голова студентської ради гуртожитку може бути переобраний: 

- з ініціативи не менше 1/3 мешканців гуртожитку; 

- у разі систематичного невиконання своїх обов’язків; 

- рішенням студентського парламенту за письмовим поданням голови 

студентського парламенту, голови студентської ради факультету або 

декана за наявності відповідного обґрунтування причин. 

Голова студентської ради гуртожитку несе повну відповідальність за 

роботу студентської ради гуртожитку.  

Студентська рада гуртожитку: 

- спільно з адміністрацією забезпечує реалізацію пропускного 

режиму, охорони громадського порядку, збереження матеріальних 

цінностей; 

- організовує та стежить за виконанням мешканцями гуртожитку умов 

"Правил внутрішнього розпорядку та поведінки студентів у 

гуртожитках"; 

- стежить за дотриманням студентами та адміністрацією діючих сані-

тарних норм; 

- разом з адміністрацією бере участь у вирішенні накладення стягнень 

за порушення "Правил внутрішнього розпорядку та поведінки 

студентів у гуртожитках'' та відшкодування матеріальних збитків і 

заохочення мешканців гуртожитку; 

- організовує та здійснює контроль за роботою клубів, кімнат для 

самостійних занять та інших приміщень загального користування; 
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сприяє організації культурно-масової та спортивної роботи у 

гуртожитку; 

- заслуховує інформацію адміністрації гуртожитку про виконану 

роботу щодо покращення умов проживання; 

- сприяє роботі студентських ремонтних загонів; 

- організовує проведення санітарних днів у гуртожитку, контроль за 

санітарним станом приміщень гуртожитку, за збереженням майна; 

- може приймати рішення господарського характеру для поліпшення 

умов проживання; 

- у межах своїх повноважень приймає рішення на засіданнях 

студентської ради гуртожитку, які є обов'язковими для виконання 

усіма мешканцями гуртожитку та мають дорадчий характер для 

адміністрації гуртожитку, АГЧ та деканатів. 

Запровадження студентського самоврядування у вузі є конкретною 

реалізацією громадянських прав студентів, формування у них почуття 

відповідальності, вміння вирішувати соціальні, економічні та культурно-

освітні проблеми. 

88..2222..  ККааффееддррии  ггууммааннііттааррнниихх  ннаауукк  вв  ссииссттеемміі  ннааццііооннааллььнноо--ввииххооввннооїї  

ррооббооттии  ЗЗДДММУУ  

Загальні положення 

Людина визначається як суспільно-громадська істота завдяки здатності 

засобами мови повідомляти про свої душевні потреби й інтереси та 

передавати накопичений досвід їх задоволення від покоління до покоління. 

Виходячи з цього, виховна робота зі студентами повинна 

спрямовуватись на отримання такого змісту освіти, який би дозволяв їм діяти 

свідомо-цілеспрямовано, розумно. Найбільшою мірою такий спосіб життя 

формує зміст суспільно-гуманітарних дисциплін і, відповідно, тих кафедр 

університету, які їх викладають. Це кафедри суспільних дисциплін, 

культурології та українознавства, іноземних мов, фізичного виховання та 

мовної підготовки іноземних студентів. 

Напрямки виховної роботи 

1. Проводять світоглядно-методологічні семінари з професорсько- 

викладацьким складом спеціальних кафедр задля допомоги у спрямуванні 

навчально-освітніх зусиль на формування у студентів гуманістичного 

погляду на природне довкілля та розуміння ними сутності суспільних 

процесів. 

2. Всіляко сприяють виробленню у студентів зацікавленості 

властивої їм мотиваційно-спонукальної сфери індивідуальної свідомості у 

змісті навчальних предметів гуманітарного профілю. Адже знання належать 

не книжці, а соціально-духовному простору людської душі. Завдання лише в 

тому, як уподібнити й поріднити написане в текстах із текстом людської 

душі, її мовою, яка визначається як голос народної душі. 
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3. На семінарах з кураторами академічних груп формують у них 

розуміння важливості формування у студентів любові до роботи з текстами, 

своєрідного філологічного почуття, оскільки нерозуміння змісту навчальних 

предметів йде від нерозвиненості мовної культури. Адже мова є 

матеріальним носієм знань, арсеналом об'єктивних законів світу. 

4. Прикладом власної поведінки наставляють як кураторів, 

закликаючи їх до цього, так і студентів. У відносинах між викладачами і 

студентами останні повинні вбачати принцип рівності всіх людей перед 

законом та його прояв у дотриманні гідності й достоїнства. 

5. Організовують та беруть участь у проведенні різноманітних 

навчально-освітніх та культурно-розважальних заходів. 

6. Виносять на розгляд вчених рад факультету та університету 

питання, які стосуються організації студентського самоврядування та 

поліпшення навчально-освітньої й світоглядно-виховної роботи.  

88..2233..  ССппооррттииввнниийй  ккллуубб  ««ММееддиикк»»  вв  ссииссттеемміі  ввииххооввннооїї  ррооббооттии  

ууннііввееррссииттееттуу  

Загальні положення 

Спортивний клуб «Медик» здійснює всебічну роботу з розвитку 

фізичної культури і спорту серед студентів, аспірантів, клінічних 

ординаторів, професорсько-викладацького складу і співробітників 

університету. 

Діяльність спортивного клубу базується на засадах самоуправління, 

добровільності членства та участі в його справах. Спортивний клуб реалізує 

свою мету у тісній взаємодії з кафедрою фізичної реабілітації, спортивної 

медицини, фізичного виховання і здоров’я, на підставі об’єднання 

фінансових, матеріальних і трудових ресурсів університету, первинної 

профспілкової організації співробітників і студентської ради. 

Взаємодія спортивного клубу з ректоратом, первинною профспілковою 

організацією співробітників і студентською радою базується на договірних 

засадах. 

Мета і завдання 

Метою діяльності спортивного клубу є створення відповідних умов і 

можливостей для здійснення різнобічних інтересів студентів та інших членів 

колективу університету в сфері фізичної культури і спорту. 

Головними завданнями спортивного клубу є:  

- формування всебічно розвиненої особистості студента засобами 

фізичної культури і спорту; 

- пропаганда здорового способу життя, впровадження фізичної 

культури і спорту в систему навчання, роботи, побуту та відпочинку 

студентів і співробітників університету; 

- використання засобів фізичної культури для професійно-прикладної 

підготовки студентів як майбутніх фахівців охорони здоров’я; 
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- організація і проведення масових фізкультурно-оздоровчих і 

спортивних заходів, надання послуг у сфері фізичної культури і 

спорту; 

- створення фізкультурно-аматорських об’єднань, клубів, секцій, 

команд з видів спорту, спортивних шкіл різного профілю; 

- проведення роботи щодо спортивного вдосконалення студентів, 

підготовки і відрядження збірних команд ЗДМУ на змагання різного 

рівня; 

- розвиток міжнародних звʼязків і співробітництва зі студентськими 

спортивними організаціями регіонального, національного та 

міжнародного рівнів. 

88..2244..  ГГууммааннііттааррнниийй  ммооллооддііжжнниийй  ффоорруумм  ((ффііллооссооффссььккиийй  ккллуубб  ««ЛЛооггоосс»»  

ттаа  ііссттооррииччнниийй  ккллуубб  ««CClliioo»»))  ппррии  ккааффееддрріі  ссууссппііллььнниихх  ддииссцциипплліінн  ЗЗДДММУУ  

Гуманітарний молодіжний форум (філософський клуб «Логос») при 

кафедрі суспільних дисциплін ЗДМУ має на меті забезпечення регулярного 

спілкування зі світоглядної та етичної проблематики між студентами та 

молодими викладачами гуманітарних дисциплін ЗДМУ та інших ЗВО, 

розвиток світоглядного мислення та моральної свідомості учасників клубу. 

Форум складається з двох секцій - україномовної та англомовної. 

Основні завдання: 

- забезпечення регулярного спілкування між молодими викладачами 

гуманітарних дисциплін та студентами різних груп, курсів та 

факультетів ЗДМУ, із залученням викладачів і студентів інших ЗВО, 

які зацікавлені світоглядною проблематикою, прагнуть до 

поглиблення власного розуміння світу і людського буття, 

морального й інтелектуального саморозвитку; 

- створення умов для регулярного спілкування з гуманітарно-

світоглядної проблематики молодих викладачів та аспірантів, що 

працюють на різних кафедрах та у різних ЗВО; 

- забезпечення регулярного спілкування зі світоглядної 

проблематики, обміну культурним досвідом між англомовними 

студентами ЗДМУ та українськими студентами й молодими 

викладачами, які володіють англійською мовою. 

Основними формами роботи є доповіді й дискусії студентів і молодих 

викладачів з питань філософії, історії України, психології, етики, 

культурології з включенням мистецьких (поетичних, музичних) елементів. 

Можливі виїзні дискусії на території інших ЗВО. 

Періодичність дискусій визначається готовністю доповідачів, але не 

менше одного разу на місяць.  

Історичний клуб «Clio» при кафедрі суспільних дисциплін ЗДМУ є 

дискусійною платформою для обговорення актуальних питань історичного 

минулого нашої держави та сучасних політичних процесів. 
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Мета історичного клубу – підвищення інтересу до історії України, 

поглиблене вивчення навчальної програми з дисципліни «Історія України та 

української культури», формування у студентів високої патріотичної 

свідомості. 

Основним завданням історичного клубу є забезпечення регулярного 

спілкування між викладачами гуманітарних дисциплін та студентами різних 

груп, курсів та факультетів ЗДМУ, які зацікавлені історичною 

проблематикою, прагнуть до поглиблення власного розуміння історичних та 

політичних процесів, інтелектуального саморозвитку. 

Основними формами роботи клубу є доповіді й дискусії студентів і 

викладачів з питань історії та культури України, всесвітньої історії та 

міжнародних відносин.  

 Періодичність засідань історичного клубу визначається готовністю 

доповідачів, але не менше шести разів за навчальний рік. 

88..2255..  ННааууккоовваа  ссттууддееннттссььккаа  ббііббллііооттееккаа  вв  ссииссттеемміі  ввииххооввннооїї ррооббооттии  

Формування свідомого громадянина-патріота Української держави, 

майбутнього представника української національної еліти шляхом 

забезпечення літературою та інформацією навчально-виховного та наукового 

процесів. 

Пропагування та розкриття за допомогою всіх бібліотечно-

інформаційних засобів змісту загальнолюдських цінностей, культурно-

історичної духовної та наукової спадщини, ідеї національного 

державотворення. 

Виховання інформаційної культури користувачів, сприяння розвитку 

індивідуальних здібностей, таланту та самореалізації студентства, організація 

його свідомої та цілеспрямованої діяльності. 

Підняття престижу української мови в академічному середовищі, 

забезпечення україномовного освітнього простору. 

Проведення спільно з професорсько-викладацьким складом 

університету масових заходів: читацьких конференцій, літературних вечорів, 

диспутів, тематичних оглядів літератури, які сприяють формуванню у 

суспільній свідомості переваг здорового способу життя, культу соціально 

активної, фізично здорової та духовно багатої особистості. 

Пропагування та розкриття через книгу досягнень вітчизняної та 

світової медицини, фармації, змісту загальнолюдських цінностей, історичної, 

наукової та культурної спадщини. 

Організація тематичних виставок, переглядів літератури, зустрічей з 

учасниками Великої Вітчизняної війни, ветеранами праці, народними 

депутатами різних рівнів, художниками та письменниками; 

Виховна діяльність є складовою частиною цілісного навчально-

виховного та наукового процесу і включається до плану роботи бібліотеки, 
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розглядається на засіданнях методичної ради бібліотеки, а також 

конкретизується в діяльності підрозділів бібліотеки. 

 

88..2266..  ППееррввииннннаа  ооррггааннііззааццііяя  ввееттеерраанніівв  ЗЗДДММУУ  

Первинна організація ветеранів Запорізького державного медичного 

університету є добровільною громадською організацією ветеранів праці, 

ветеранів Другої світової війни, інших локальних воєн і воєнних конфліктів, 

дітей війни, ветеранів військової служби, пенсіонерів, громадян похилого 

віку, які виявили бажання бути членами організації та останнім місцем 

роботи яких був Запорізький державний медичний університет. 

Організація незалежна від будь-яких політичних партій і рухів та 

об'єднує у своїх лавах покоління, які захищали країну від німецько-

фашистських загарбників та мілітаристської Японії, відбудували могутню 

державу, самовіддано працювали задля зміцнення її економіки і добробуту 

народу. Первинна організація ветеранів постійно співпрацює з владними і 

господарськими структурами, з об'єднаннями громадян, головними 

напрямками діяльності яких є економічне і духовне становлення України, 

мир і злагода в суспільстві. 

З метою виконання поставлених завдань організація ветеранів ЗДМУ за 

встановленим порядком здійснює цілу низку заходів, серед яких значне місце 

посідає активна участь у героїко-патріотичному вихованні молоді на кращих 

традиціях старших поколінь, культурного і духовного надбання, поваги до 

батьків, збереження спадкоємності поколінь, а також сприяння увічненню 

перемоги над фашизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, турбота про 

збереження пам'ятників і меморіалів захисникам Вітчизни, видатним людям 

праці, науки та культури, піклування про зміцнення дружби між народами. 

Серед форм здійснення своєї діяльності задля виконання 

вищеперерахованих завдань первинна організація ветеранів ЗДМУ бачить: 

- проведення зустрічей ветеранів війни і праці зі студентами; 

- проведення спільних вечорів, зборів, присвячених значним 

історичним подіям в Україні і світі; 

- розвиток волонтерського руху як серед ветеранів, так і серед 

студентів; 

- використання засобів масової інформації, внутрішньої 

радіотрансляції для публікацій власних спогадів ветеранів, їх 

виступів та ін. 
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88..2277..  РРееддааккццііййнноо--ввииддааввннииччиийй  ввііддддіілл  ЗЗДДММУУ  вв  ссииссттеемміі  ггууммааннііттааррннооїї  

ооссввііттии  ттаа  ввииххооввннооїї  ррооббооттии  

Редакційно-видавничий відділ ЗДМУ створено з метою сприяння 

поширенню науково-практичних знань. Відділ забезпечує регулярне видання 

і розповсюдження періодичних науково-практичних журналів: 

- «Запорожский медицинский журнал» (фахове видання  з медичних і 

фармацевтичних наук), 

- «Патологія» (фахове видання  з медичних наук), 

- «Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики» 

(фахове видання  з фармацевтичних і медичних наук). 

В журналах публікуються оригінальні дослідження, клінічні лекції, 

огляди медичної літератури, спостереження з медичної практики, інформація 

про новітні лікарські засоби та медичну техніку, висвітлюються питання 

медичної та фармацевтичної освіти, а також сучасні методики викладання 

предметів студентам вищих медичних і фармацевтичних закладів. 

Крім того, редакційно-видавничий відділ (РВВ) має різні напрями 

виховної роботи: освітній, науковий, патріотичний, міжнародний тощо. 

Здійснює інформаційно-аналітичну роботу у сфері видавничо-редакційної 

діяльності, узагальнює та поширює міжнародний досвід. 

88..2288..ССааммооввииххоовваанннняя  

Жоден із розглянутих вище напрямків концепції не може бути 

результативним без самовиховання студентів. Взагалі самовиховання – це 

головна внутрішня інтегруюча основа і форма виховання, його 

найважливіший напрямок. 

Здійснення самовиховання залежить, головним чином, від того, чи 

стало воно внутрішньою потребою студентів. Останнє ж, у свою чергу, 

залежить як від самих студентів, так і від усіх тих, хто їх виховує. Основною 

ознакою ефективності дії механізму самовиховання є глибока зацікавленість 

студентів в оволодінні інформацією з провідних напрямків виховної роботи 

та потяг до здійснення національного, правового, морального та інших 

ідеалів. Останнє, як сфера практичних вчинків студентів, має особливо 

велике значення, оскільки переконання не можуть бути суто теоретичними, а 

не меншою мірою виявляються і закріплюються у сфері практичної 

поведінки. 

У цьому сенсі велике значення має поведінка викладачів, їх приклад, а 

в більш широкому плані - стан втілення в життя, в суспільстві, політичних, 

національних, правових, моральних та інших ідеалів, які вважаються 

суспільством позитивними і воно орієнтується на них. 
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88..2299..УУппррааввлліінннняя  ввииххооввннооюю  ррооббооттооюю  уу  ЗЗВВОО  

Таке управління повинне бути обмеженим і опосередкованим, щоб не 

закреслити свободу виховного процесу, спрямованим на вивчення його 

результатів та розробку і здійснення старанно продуманих рекомендацій 

щодо удосконалення виховання. Головне тут - турбота про те, щоб виховання 

здійснювалось у межах законності та порядку, дотримування конституційних 

прав і свобод особистості, врахування інтересів вихованців, розумної 

координації та субординації елементів системи виховних заходів, що 

проводяться. 

Управління виховною роботою включає також певні обмеження (такі, 

що не порушують права і свободи особистості) організацію поведінки 

студентів і контроль за нею. Мається на увазі, наприклад, організація побуту 

студентів у гуртожитках, організація їх шефства над дитячими будинками, 

самотніми і хворими пенсіонерами, інвалідами, а також створення 

оптимальних умов для участі студентів у праці (щоб вони могли 

доповнювати свою стипендію) і т.д. Останнє передбачає, зокрема, 

встановлення постійних зв'язків між представниками ЗВО, з одного боку, і 

будівельними та іншими організаціями (включаючи лікарні, санаторії, 

школи, підприємства і т.д.), з іншого боку, для оптимальної організації праці 

студентів, що має і велике виховне значення. 

Громадянсько-правове виховання – це цілеспрямований, повсякденний 

і систематичний вплив Університету на свідомість студентів з метою 

виховання у них відповідного рівня правової свідомості, правової культури і 

зразкової правомірної поведінки.  

Громадянсько-правове виховання є необхідною умовою підвищення 

правової свідомості студентів, формування правової культури суспільства, а 

також подальшого зміцнення законності і правопорядку.  

Метою громадянсько-правового виховання є надання студентам 

необхідних для нормальної життєдіяльності юридичних знань, формування у 

них правових переконань, а також формування мотивів і звичок, правомірної, 

соціально активної поведінки. Тобто навчити їх поважати та додержуватися 

законів і підзаконних актів, виробити у них стійку орієнтацію щодо 

законослухняної поведінки. 

Завданнями правового виховання є: 

- формування правосвідомості студентів і підвищення на цій основі їх 

правової культури; 

- виховання поваги до правових норм з тим, щоб їх вимоги стали 

особистим переконанням кожного студента, а їх повсякденне 

додержання – звичкою;  

- надання всім категоріям працівників університету ґрунтовних знань 

про права та обов'язки студента, викладача, лікаря, провізора, 

людини і громадянина;  
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- виховання поваги до Конституції України та її державних символів; 

формування внутрішнього розуміння взаємозв'язку між ідеями 

свободи, правами людини та її обов'язками перед суспільством, 

ознайомлення із законами України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», 

Статутом Університету, Загальною декларацією прав людини, та ін.; 

- запобігання порушенням громадського порядку, попередження 

злочинів, проявів неправомірної вигоди та корупції; 

- формування високої правової культури поведінки між всіма членами 

колективу, що характеризує їх як патріотів батьківщини, чесних і 

порядних громадян своєї держави; 

- активізація участі студентської молоді у громадсько-політичному 

житті України; 

- залучення студентської молоді до участі у доброчинних акціях і 

розвитку волонтерського руху;  

- засвоєння правових засад лікарської діяльності;  

- засвоєння студентами системи знань про основні права та обов'язки 

громадянина демократичної правової держави, специфічні форми 

можливості реалізації цих прав та обов'язків в Україні. 

Основними засобами здійснення правової освіти та виховання є 

освітній процес та освітньо-виховна робота. Значну роль в цьому напрямі 

відіграють такі дисципліни як «Медичне правознавство», «Фармацевтичне 

правознавство». Опанування студентами цих курсів сприяє формуванню у 

них правових знань, підвищенню рівня правової культури. Важливо 

вдосконалювати навчальні програми з суспільних та гуманітарних дисциплін 

відповідно до потреб розвитку громадянсько-правової свідомості. 

Студенти повинні знати, які права гарантовані ним Конституцією 

України та які обов’язки на них покладені, оскільки  незнання законів не 

звільняє від юридичної відповідальності. 

Також студенти повинні знати основні положення  Закону України 

«Про освіту», «Про вищу освіту», «Основи законодавства України про  

охорону здоров’я». 

У позанавчальному процесі громадянсько-правове виховання 

здійснюється деканатами, кафедрами, кураторами і студентськими радами 

гуртожитків, а також юридичним відділом і направлене на: 

- створення сприятливих умов для розвитку студентського 

самоврядування;  

- проведення тижнів права;  

- проведення годин спілкування, лекцій, бесід, консультацій з 

правової тематики; 

- розробка та функціонування веб-сайту (або окремої сторінки на 

сайті університету) з питань правової освіти, та правового 

виховання;  
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- розгляд стану правової освіти, виховання та запобігання 

правопорушень в університеті на спеціальних засіданнях ректорату і 

профспілкових комітетів співробітників і студентів; 

- спільні наради деканатів, профкому та студентських рад 

гуртожитків з питань забезпечення законності та правопорядку у 

студентських гуртожитках.  

В свою чергу, з метою забезпечення високого рівня правосвідомості 

професорсько-викладацького складу університету, осіб які навчаються в 

університеті, а також належного функціонування університету в рамках 

правового поля та неухильного дотримання положень ст. 19 Конституції 

України в частині дій виключно на підставі, в межах повноважень та у 

спосіб, що передбачені Конституцією та законами України,  юридичним 

віділом на постійній основі проводиться професійний розвиток 

співробітників на базі сучасних комунікаційних сервісів навчального 

призначення. Підтримання високого рівня взаємодії юридичного відділу з 

іншими структурними підрозділами Університету. Ініціюються питання 

щодо придбання та експлуатація новітніх електронних баз даних 

нормативних документів та судових рішень. 

Також планується ще більше посилення участі юридичного відділу в 

розробці пропозицій щодо вдосконалення діяльності Університету. 

Окреме місце у житті університету посідає підтримання високого рівня 

претензійно позовної роботи з метою захисту інтересів Університету, 

зокрема, у правоохоронних органах (судах всіх інстанцій, органах 

прокуратур, поліції, тощо), організаціях, установах, підприємствах, а також 

підтримання високого рівня консультування студентів та співробітників 

Університету у юридичному відділі. 

Також юридичним відділом забезпечується підтримання високого рівня 

узагальнення судової практики розгляду спорів, що виникають з договірних 

відносин. Підтримання високого рівня дотримання принципів й вимог 

діючого антикорупційного законодавства та внутрішніх нормативно-

правових актів з питань запобігання корупції.  

З метою своєчасного інформування керівництва Університету про всі 

зміни в законодавстві юридичним відділом постійно проводиться моніторинг 

чинного законодавства. 

Для оптимізації роботи транспортної дільниці були проведені заходи: 

- використання автомобілів  з економічними витратами паливно-

мастильних матеріалів; 

- придбана техніка для прибирання території студентського містечка 

університету; 

- забезпечення технічними засобами для підтримання справного стану 

автомобілів та іншої техніки; 

- створення належних умов праці для працівників дільниці. 

З метою раціонального використання та максимального завантаження 

автотранспорту необхідно здійснювати щоденне планування маршрутів. 
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Для підтримання в належному стані території студентського містечка 

необхідно придбати газонокосарку та бензопилу. 

Функціонування ремонтно-експлуатаційної дільниці направлено на 

належну експлуатацію споруд, будівель, інженерних комунікацій та 

забезпечення університету водою, теплом і електроенергією.  

Для ефективного проведення розрахунків за використання енергоносіїв 

та зменшення тепловитрат, економії коштів необхідно провести низку 

заходів для зменшення енергоспоживання: 

- оформлення енергетичного паспорту університету; 

- модернізація теплових пунктів; 

- заміна вікон на металопластикові з енергозберігаючим склом.       

 

 

ІІХХ..  ФФІІННААННССООВВАА  ТТАА  ЕЕККООННООММІІЧЧННАА  ДДІІЯЯЛЛЬЬННІІССТТЬЬ  

 

Університет є державною бюджетною установою і утримується за 

рахунок коштів Державного бюджету України. 

Джерелами фінансування університету є кошти загального фонду 

держбюджету на навчання здобувачів освіти за державним замовленням та 

кошти спеціального фонду, а саме:  

- плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 

№ 796 та Постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 

р. № 191 «Деякі питання запровадження індикативної собівартості»;  

- надходження від додаткової (господарської) діяльності;  

- плата за оренду майна;  

- надходження від реалізації в установленому порядку майна; 

- благодійні внески, гранти та дарунки;  

- кошти від інших установ для виконання цільових заходів;  

- кошти від розміщення на депозитах тимчасово вільних коштів. 

Фінансово-економічна діяльність спрямована на створення та 

збільшення фінансових і матеріальних ресурсів, їх цільове та раціональне 

використання для виконання основних завдань університету. 

Основними етапами фінансово-економічної діяльності університету є: 

1. Прогнозування та планування доходів і видатків університету: 

розробка, складання та виконання кошторису і штатного розпису. 

2. Оперативна економічна робота: здійснення за програмно-цільовим 

методом економічно обґрунтованих розрахунків доходів за всіма 

джерелами надходжень та видатків за кодами економічної 

класифікації. 

3. Аналіз фінансово-господарської діяльності та контроль за цільовим, 

економним і раціональним використанням фінансових ресурсів. 
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4. Забезпечення збалансованості доходів і видатків університету на 

протязі бюджетного року. 

Шляхами покращення фінансового стану університету є: 

1. Забезпечення зростання доходів університету шляхом розширення 

видів платних послуг в межах діючого законодавства, здійснення 

своєчасних перерахунків їх вартості за умов змін собівартості 

послуг. 

2. Зменшення витрат шляхом автоматизації праці, впровадження 

сучасних енергозберігаючих технологій тощо. 

3. Розміщення на депозитах тимчасово вільних коштів з метою 

отримання додаткових обсягів фінансових ресурсів. 

4. Здійснення активного пошуку госпрозрахункових замовлень на 

науково-дослідні розробки в Україні та за кордоном. 

5. Розширення міжнародних наукових та освітніх проектів, грантів, 

комерціалізація наукових розробок університету. 

6. Оптимізація штатної чисельності університету шляхом ліквідації 

дублюючих функцій, забезпечення завантаженості всього робочого 

часу, взаємозамінності при тимчасової відсутності працівників 

тощо. 

7. Удосконалення матеріального стимулювання учасників навчально-

наукового процесу для забезпечення зростання якості освітньої та 

наукової діяльності. 

8. Придбання товарів і послуг за найбільш економічно вигідними 

пропозиціями відповідно до Закону України «Про публічні 

закупівлі». 

Основними показниками оцінки фінансово-економічної діяльності є:  

1. Зростання власного капіталу університету. 

2. Збільшення основних засобів, запасів. 

3. Беззбитковість кожного виду платних послуг. 

4. Стійка платоспроможність та ліквідність активів. 

5. Фінансова стабільність. 

Повне забезпечення всіх потреб діяльності університету.  

 

 

ХХ..  ММЕЕДДИИЧЧННИИЙЙ  ФФААХХООВВИИЙЙ  ККООЛЛЕЕДДЖЖ  ЗЗААППООРРІІЗЗЬЬККООГГОО  

ДДЕЕРРЖЖААВВННООГГОО  ММЕЕДДИИЧЧННООГГОО  УУННІІВВЕЕРРССИИТТЕЕТТУУ  

 

1100..11..  ЗЗааггааллььнніі  ппооллоожжеенннняя  

Динамічні зміни у вітчизняній системі охорони здоров’я та соціальні, 

економічні, етичні, правові особливості діяльності суб’єктів системи охорони 
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здоров’я в Україні, розвиток медичної науки та практичної медицини, 

інтенсифікація міжнародного співробітництва в сфері медичної та 

фармацевтичної освіти покликали зміни науково-методичного обґрунтування 

професійної освіти. У змісті професійної підготовки в центрі уваги стає 

діяльність студента з формування особисто та професійно значущого 

досвіду. У процесі підготовки важливим є знайти, підтримати і розвинути 

механізми самореалізації, саморозвитку, саморегуляції, самовиховання 

людини крізь призму професії. Інновації в системі медичної освіти тісно 

пов’язані із впровадженням сучасних галузевих стандартів вищої медичної та 

фармацевтичної освіти, запровадженням системи ліцензування та 

сертифікації фахівців. Все це спонукає до перегляду змісту медичної та 

фармацевтичної освіти, розробки нових науково-педагогічних підходів та 

інновацій у підготовці фахівців за спеціальностями «Медсестринство» та 

«Фармація, промислова фармація».  

Стратегія розвитку Медичного фахового коледжу Запорізького 

державного медичного університету (далі – Медичний фахового коледж 

ЗДМУ) є документом, що визначає мету та засоби її досягнення у діяльності 

Медичного фахового коледжу ЗДМУ на період 2021-2025 років. 

Документ містить мету та основні напрямки діяльності Медичного 

фахового коледжу ЗДМУ. Згідно з даною стратегією розробляються плани 

роботи на черговий навчальний рік. 

Дана концепція окреслює в певній мірі напрями розвитку кожної 

складової частини коледжу та налагодження зв’язків між ними, спираючись 

на основні завдання Медичного фахового коледжу Запорізького державного 

медичного університету. 

Пріоритетом у діяльності Медичного фахового коледжу ЗДМУ є 

розвиток творчої активності викладачів і студентів, що спирається на новітні 

технології процесу навчання. 

1100..22..  ООссннооввнніі  ззааввддаанннняя  

Забезпечення виконання вимог Державного освітнього стандарту 

підготовки фахового молодшого бакалавра (молодшого бакалавра) за 

напрямами підготовки 223 «Медсестринство», 226 «Фармація, промислова 

фармація». 

Оптимізація змісту та організації навчального процесу відповідно до 

освітньо-професійних програм, потреб системи охорони здоров’я країни та 

регіону. 

Гуманізація навчального процесу в кращих традиціях української 

освітянської думки, створення умов для всебічного розвитку студентів 

коледжу. 

Підвищення престижу знань у суспільстві, формування свідомої 

особистості, виховання духу лідерства. 
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Формування у студентів умінь та навичок самостійно та творчо 

оволодівати знаннями медицини та фармації.  

Розвиток відповідальності студентів за результати навчальної 

діяльності. 

Удосконалення професійної майстерності педагогічних працівників. 

Використання передових педагогічних технологій навчання студентів. 

Обмін досвідом з іншими навчальними закладами. 

Підвищення рівня адаптації студентів до вимог сучасного ринку праці. 

Реалізація основних цілей і задач здійснюється внаслідок роботи у 

відповідних напрямках діяльності коледжу. Кожен напрямок діяльності має 

своє певне коло завдань. 

 

1100..33..  ССттррааттееггііччннее  ппррооггннооззуувваанннняя  ттаа  ууддооссккооннааллеенннняя  ссииссттееммии  

ууппррааввлліінннняя  

На перші позиції сьогодні виходить робота з організації стратегічного 

прогнозування. Концепція розвитку коледжу повинна базуватися на основі 

проведення маркетингових досліджень ринку праці та постійного 

моніторингу ринку освітянських послуг, на вивченні сучасного досвіду та 

передових освітянських технологій і застосуванні їх у повсякденній роботі. 

Для роботи в цьому напрямі необхідно створити постійно діючу групу 

досвідчених фахівців коледжу. 

Пріоритетним у роботі колективу коледжу повинно стати 

удосконалення системи управління. 

Об’єктом управління є процес взаємодії усіх складових частин закладу 

фахової передвищої освіти (ЗФПО)/закладу вищої освіти (ЗВО). 

Завданням управління є оптимізація процесу взаємодії підрозділів 

закладу фахової передвищої освіти з метою забезпечення 

конкурентоспроможності коледжу та його випускників відповідно на ринку 

освітянських послуг та на ринку праці. 

Основою цієї роботи повинні слугувати нові технології роботи у 

інформаційному полі. Нові технології потребують відповідної кваліфікації. А 

це в свою чергу замикається на спроможності працівників сприймати нові 

форми роботи, вчитись працювати у інформаційному полі, що досить швидко 

змінюється, адекватно реагувати на ці зміни. Таким чином, незалежно від 

посади, рангу працівника, на перший план виходить його здатність швидко 

адаптуватись до нових вимог часу. 

Назріла необхідність створення автоматизованої системи управління 

закладам фахової передвищої освіти, що і є основним завданням на наступні 

п’ять років. 
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1100..44..  ККааддрроовваа  ппооллііттииккаа  

Наступний напрям роботи тісно пов’язаний з попереднім і стосується 

системи підбору, підготовки та удосконалення кадрів. Необхідно спрямувати 

зусилля на створення умов для професійного удосконалення співробітників, 

одним з варіантів мотивації самовдосконалення є рейтингова оцінка 

діяльності педагогічних працівників Медичного фахового коледжу ЗДМУ. 

Працювати над забезпеченням взаємозамінності спеціалістів, тобто кожна 

посадова особа повинна працювати над підготовкою резерву працівників, 

вести наставницьку діяльність. Для цього необхідно не формально, а зважено 

підійти до створення резерву на керівні посади коледжу. 

Важливою складовою підвищення рівня кваліфікації викладацького 

складу коледжу є дослідницька наукова та науково-методична робота. 

Необхідно вибудувати роботу в цьому напрямку так, щоб викладачі були 

зацікавлені в такій роботі: брати участь у конференціях, публікувати статті, 

розробляти методичні посібники, навчально-методичні посібники, 

підручники, керувати студентською науково-дослідною роботою. 

1100..55..  УУддооссккооннааллеенннняя  ооссввііттннььооггоо  ппррооццеессуу  

Важливим чинником навчальної роботи є удосконалення освітнього 

процесу з урахуванням сучасних життєвих реалій, постійний контроль та 

підвищення якості навчання, впровадження нових навчальних технологій. За 

наступні п’ять років необхідно наповнити змістом назву коледж, тобто 

ліцензувати спеціальність «Фармація, промислова фармація» та 

«Медсестринство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем фаховий молодший 

бакалавр (молодший бакалавр). 

У роботі по збереженню контингенту головним завданням є 

удосконалення існуючих та пошук нових форм профорієнтаційної роботи, 

роботи приймальної комісії, роботи спрямованої на презентацію Медичного 

фахового коледжу ЗДМУ на освітньому ринку для стабільного притоку 

молоді на навчання. Ця робота не зводиться тільки до забезпечення прийому 

до коледжу. Вона полягає і в тому, щоб сприяти випускникам знайти свій 

шлях, знайти місце роботи. Тому необхідно удосконалювати роботу з 

лікувально-профілактичними та аптечними установами, щодо проведення 

практик та наступного працевлаштування наших випускників. Важливим 

елементом також є продовження навчання випускників коледжу в 

Запорізькому державному медичному університеті чи інших ЗВО ІІІ-IV 

рівнів акредитації.  

1100..66..  ФФііннааннссооввоо--ггооссппооддааррссььккаа  ддііяяллььннііссттьь    

Головним завданням фінансово-господарської діяльності є виконання 

бюджету Медичного фахового коледжу ЗДМУ, планове, зважене управління 
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витратною частиною бюджету, пошук шляхів економії коштів та збільшення 

розмірів спеціального фонду.  

Напрям діяльності, який потребує постійної уваги – це матеріально-

технічний розвиток та життєзабезпечення коледжу. Створення комфортного 

ергономічного середовища для кожного співробітника і студента, виходячи з 

сучасних потреб та вимог до умов праці і відпочинку. На наступний період 

актуальними залишаються завдання насичення новою технікою, підтримання 

на належному рівня дієздатності усіх систем забезпечення нормального 

функціонування коледжу.  

Важливим чинником у створенні сучасних умов праці є інформатизація 

та впровадження новітніх технологій. В цьому напряму діяльності коледжу 

потрібно збільшити парк комп’ютерної техніки, створювати мультимедійні 

комплекси для оснащення аудиторій. Необхідним є удосконалення локальної 

комп’ютерної мережі, що дасть змогу, за наявності Інтернету, кожному 

співробітнику і студенту користуватись сучасними засобами отримання 

інформації. 

1100..77..  РРооззввииттоокк  ооссооббииссттооссттіі  ссттууддееннттаа    

Важливим є напрямок роботи спрямованої на виховання, зміцнення 

здоров’я студентів, заняття їх спортом, організації вільного часу. Необхідно, 

щоб кожний студент виходячи з стін навчального закладу був, перш за все, 

підготовленим до реалій сучасності, мав впевненість у поглядах на 

навколишній світ, займав активну життєву позицію, був патріотом своєї 

країни, розумів необхідність збереження власного здоров’я через заняття 

спортом. 

Важливим чинником в цій роботі є розвиток самостійності молоді, що 

навчається. Це досягається в коледжі через систему студентського 

самоврядування. Вдосконалення цієї роботи є головною повсякденною 

задачею. Залучення органів студентського самоврядування  до 

профорієнтаційної роботи та роботи по працевлаштуванню випускників є 

одним з найважливіших напрямків роботи з молоддю. 

Підготовка студентства до самостійного подальшого життя, до 

необхідності в певних ситуаціях з повною відповідальністю виконувати ті чи 

інші виробничі, суспільні або керівні функції – це є головною метою всієї 

роботи коледжу. 


